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ὲν θὰ μποροῦσα παρὰ νὰ ξεκινήσω μὲ τὸ
θέμα τῆς ἀποτελεσματικῆς παρέμβασης καὶ
τροποποίησης τῶν λιπιδίων. Ἡ περαιτέρω
μείωση τῆς LDL-χοληστερίνης καὶ ἡ αὔξηση ἢ,
ἀκόμη καλύτερα, βελτίωση τῆς λειτουργικότητας
τῆς HDL-χοληστερίνης παραμένει στὸ ἐπίκεντρο
τῶν ἐρευνητικῶν ἐργασιῶν τὰ τελευταῖα χρόνια.
Μετὰ τὰ πρῶτα ἐνθαρρυντικὰ ἀποτελέσματα,
ὅλοι περιμένουμε τὴν ἀνακοίνωση τῶν ἀποτελεσμάτων γιὰ τὰ κλινικὰ τελικὰ σημεῖα τῆς μελέτης
Fourier, ποὺ θὰ γίνει στὸ ἐτήσιο συνέδριο τοῦ
American College of Cardiology τοῦ 2017. Ἡ καινούργια κατηγορία ὑπολιπιδαιμικῶν φαρμάκων,
οἱ ἀναστολεῖς τοῦ PCSK9, μειώνουν τὴν LDL-χοληστερίνη κατὰ 40-50% ἐπιπλέον τῶν στατινῶν,
ἀλλὰ αὐτὸ ποὺ δὲν ξέρουμε εἶναι ἂν ἐπιπλέον
μειώνουν καὶ πόσο τὸν καρδιαγγειακὸ κίνδυνο.
Οἱ εἰδικοὶ μιλοῦν γιὰ μείωση τῆς τάξης τοῦ 2550%, ἀλλὰ μόνο τὰ ἀποτελέσματα τῶν μελετῶν
θὰ μᾶς δώσουν μὲ βεβαιότητα αὐτὲς τὶς πληροφορίες. Παράλληλα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν ἀναστολέων τοῦ PCSK9, θὰ κριθεῖ καὶ
ἄλλη μιὰ φορὰ ἡ ἰσχὺς τῆς ὑπόθεσης τῆς LDL-χοληστερίνης: Εἶναι ἡ μείωση τῆς LDL-χοληστερίνης
ἀρκετή, ὥστε νὰ μειωθεῖ, ἀντίστοιχα, ὁ καρδιαγγειακὸς κίνδυνος, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸν τρόπο μὲ
τὸν ὁποῖο γίνεται; Τόσο ἡ Fourier, ἀρχικά, ὅσο
καὶ ἡ Odyssey θὰ μᾶς δώσουν ὅλες τὶς πληροφο-

ρίες ποὺ περιμένουμε, τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ἡ Pfizer
ἀνακοίνωσε τὴ διακοπὴ τῆς ἀνάπτυξης τοῦ δικοῦ
της ἀναστολέα PCSK9, ποὺ σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς
ἄλλους δυὸ δὲν ἦταν πλήρως ἀνθρωποποιημένο
μονοκλωνικὸ ἀντίσωμα καὶ ὁδηγοῦσε στὴν παραγωγὴ ἀντισωμάτων ἐναντίον του, ποὺ προοδευτικὰ μείωναν τὴν ἀποτελεσματικότητά του. Μὲ
πολὺ ἐνδιαφέρον παρακολουθοῦμε, ἐπίσης, τὴν
ἐξέλιξη ἑνὸς καινούργιου φαρμάκου, ποὺ δρᾶ στὸ
RNA καὶ μὲ μιὰ μόνο ἔνεση ἐπιτυγχάνεται μείωση τῆς LDL-χοληστερίνης κατὰ 40-50% γιὰ σχεδὸν 6 μῆνες, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ θέματα
εὐκολίας καὶ συμμόρφωσης στὴν ὑπολιπιδαιμικὴ
ἀγωγή. Τέλος, στὸ μονοπάτι τῆς ἔρευνας ἀκολουθοῦν καὶ οἱ ἀπὸ τοὺς στόματος χορηγούμενοι
ἀναστολεῖς τοῦ PCSK9.
Στὸ ἄλλο μέτωπο, ἐκεῖνο τῆς HDL-χοληστερίνης, τὰ ἀποτελέσματα δὲν εἶναι ἐξίσου ἐνθαρρυντικά. Ἡ πιὸ σημαντικὴ μελέτη ποὺ ἀνακοινώθηκε
ἦταν ἡ ACCELERATE καὶ τὰ ἀποτελέσματά της
ἦσαν ἀρνητικά. Ὁ ἀναστολέας τῆς CETP ποὺ χρησιμοποιήθηκε μείωσε τὴν LDL-χοληστερίνη κατὰ
37% καὶ αὔξησε τὴν HDL-χοληστερίνη πάνω ἀπὸ
100%, χωρὶς ὅμως νὰ προκαλέσει ὁποιαδήποτε
μείωση στὴ συχνότητα τῶν καρδιαγγειακῶν ἐπεισοδίων. Βέβαια, ἡ μελέτη δὲν ἔχει ἀκόμη δημοσιευτεῖ καὶ πολλὰ ἐρωτήματα παραμένουν ἀνοιχτά,
ἀνάμεσα στὰ ὁποῖα καὶ αὐτὸ τῆς ἐκτὸς στόχου το-
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ξικότητας τοῦ φαρμάκου. Φαίνεται ὅτι ἡ βελτίωση
τῆς ἀποτελεσματικότητας τῆς HDL-χοληστερίνης
παίζει μεγαλύτερο ρόλο ἀπὸ τὴν αὔξηση τῆς τιμῆς
της καὶ αὐτὸ ποὺ θὰ πρέπει νὰ βρεθεῖ στὸ μέλλον, ἂν τελικὰ ὑπάρχει παρέμβαση μὲ νόημα καὶ
ἰσχύει ἡ ὑπόθεση τῆς HDL-χοληστερίνης, εἶναι ὁ
σωστὸς τρόπος ποὺ κάποιο φάρμακο θὰ ὁδηγήσει
μέσῳ τῆς δράσης του στὴν HDL-χοληστερίνη σὲ
ἀντίστοιχη μείωση τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου.
Ἐπίσης, θὰ πρέπει νὰ προσδιοριστεῖ ἡ ὁμάδα τῶν
ἀσθενῶν ποὺ θὰ ὠφεληθεῖ ἀπὸ αὐτὴ τὴν παρέμβαση, καθὼς καὶ ὁ σωστὸς χρόνος τῆς παρέμβασης.
Ἔτσι, πέρα ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα τῶν μελετῶν
μὲ τοὺς ἀναστολεῖς τῆς CETP, ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν μελέτες ὅπως ἡ AEGIS-1, ὅπου
ἡ ἔγχυση ἀνασυνδυασμένης Apo A-1 σὲ ἀσθενεῖς
μετὰ ἀπὸ ὀξὺ ἔμφραγμα μυοκαρδίου ὁδήγησε σὲ
σημαντικὴ αὔξηση στὴν ἀνάστροφη μεταφορὰ
χοληστερίνης. Σύντομα θὰ ξεκινήσει ἀντίστοιχη
μελέτη φάσης 3, ποὺ θὰ διερευνήσει ἂν ὁ συγκεκριμένος μηχανισμὸς φαρμακευτικῆς παρέμβασης
μπορεῖ νὰ μεταφραστεῖ σὲ μείωση τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου. Φαίνεται ὅτι, σὲ κάθε περίπτωση, χρειάζεται ἀκόμη πολὺς χρόνος γιὰ νὰ ἔχουμε οὐσιαστικὰ εὑρήματα σὲ αὐτὸν τὸν τομέα τῆς
ἔρευνας.
Ἰδιαίτερα ἐνδιαφέρον εἶναι καὶ τὸ θέμα τοῦ
συνδυασμοῦ ἀντιπηκτικῆς καὶ ἀντιαιμοπεταλιακῆς ἀγωγῆς στοὺς ἀσθενεῖς ποὺ κάνουν ἀγγειο
πλαστικὴ μὲ ἢ χωρὶς ὀξὺ στεφανιαῖο σύνδρομο
καὶ ταυτόχρονα ἔχουν κολπικὴ μαρμαρυγὴ χρόνια, παροξυσμικὴ ἢ καὶ πρωτοεμφανιζόμενη στὰ
πλαίσια τοῦ ὀξέος στεφανιαίου συνδρόμου. Ξέρουμε ὅτι ἡ πρόληψη τῆς θρόμβωσης τοῦ στὲντ
ἀπαιτεῖ, τὸ πρῶτο χρονικὸ διάστημα καὶ μέχρι
νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ ἐνδοθηλιοποίησή του, διπλῆ
ἀντιαιμοπεταλιακὴ ἀγωγή. Ἐπίσης ξέρουμε, ὅτι
ἡ πρόληψη τῶν ἀγγειακῶν ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων στὴν κολπικὴ μαρμαρυγὴ ἀπαιτεῖ ἀντιπηκτικὴ καὶ ὄχι ἀντιαιμοπεταλιακὴ ἀγωγή. Ἔτσι,
ἡ κοινὴ πρακτικὴ μέχρι πρόσφατα, καὶ χωρὶς νὰ
ὑπάρχει κάποια μεγάλη μελέτη ποὺ νὰ τὴν ἔχει
δοκιμάσει σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀσθενεῖς, ἦταν ὁ συνδυσμὸς Sintrom μὲ διπλῆ ἀντιαιμοπεταλιακὴ ἀγωγή,
ἀσπιρίνη καὶ κλοπιδογρέλη. Τὸ ἄλλοτε ἄλλο χρονικὸ διάστημα συνέχισης τῆς διπλῆς ἀντιαιμοπεταλιακῆς ἀγωγῆς καθοριζόταν ἀπὸ τὸ εἶδος τοῦ
στέντ, τὸν αἱμορραγικὸ κίνδυνο καὶ τὴν παρου-
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σία ἢ ὄχι ὀξέος στεφανιαίου συνδρόμου. Μὲ τὴ
δυναμικὴ εἴσοδο τῶν νεότερων ἀντιπηκτικῶν,
αὐτὰ πῆραν τὴ θέση τους στὸν παραπάνω συνδυασμὸ καὶ ἡ γενικὴ σύσταση ἦταν, καὶ πάλι χωρὶς
στοιχεῖα ἀπὸ μεγάλη μελέτη, ὅποιο ἀντιπηκτικὸ
ἐπιλεγόταν, ἡ ἔνταση τῆς θεραπείας νὰ ἦταν μειωμένη: ἂν ἐπιλεγόταν τὸ Sintrom, ὁ στόχος INR
νὰ εἶναι 2,0-2,5, ἐνῶ ἂν ἐπιλεγόταν κάποιο ἀπὸ
τὰ νεότερα ἀντιπηκτικὰ νὰ δινόταν ἡ χαμηλή του
δόση. Μέσα σὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, μελέτες ὅπως ἡ
PIONEER-AF μπορεῖ νὰ μὴ μᾶς λύνουν τὸ πρόβλημα, ἀλλὰ σίγουρα προσφέρουν πολύτιμα στοιχεῖα. Ἡ χορήγηση μειωμένης δόσης ριβαροξαμπάνης μαζὶ μὲ τὴν κλοπιδογρέλη, ὅταν συγκρίθηκαν
μὲ τὰ κουμαρινικά, σὲ κανονικὴ δόση, μὲ στόχο
INR 2,0-3,0 καὶ διπλὴ ἀντιαιμοπεταλιακὴ ἀγωγή,
ἀποδείχτηκαν ἀσφαλέστερα, κάτι ποὺ λίγο πολὺ
ἦταν ἀναμενόμενο. Ἡ μελέτη αὐτὴ θὰ εἶχε περιορισμένη ἀξία λόγῳ τῆς μὴ δυνατότητας ἐξαγωγῆς συμπερασμάτων γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότητα
ἀπὸ ἔλλειψη στατιστικῆς ἰσχῦος, ὅμως τὸ εὕρημα
τῆς στατιστικὰ σημαντικῆς μείωσης τῶν νοσηλειῶν γιὰ καρδιαγγειακὰ αἴτια ἔσωσε τὴν παρτίδα καὶ ἔδωσε τὰ πρῶτα ἐνθαρρυντικὰ στοιχεῖα
γιὰ τὸν νέο συνδυασμό. Ἀντίστοιχες μελέτες καὶ
γιὰ τὰ ὑπόλοιπα νεότερα ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιπηκτικὰ εἶναι σὲ ἐξέλιξη καὶ σύντομα ἀναμένουμε
τὰ ἀποτελέσματά τους, ὅμως πολὺ δύσκολα καὶ
αὐτὲς θὰ μᾶς δώσουν σημαντικὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν
ἀποτελεσματικότητα, ἀφοῦ καμία δὲν θὰ ἔχει τὸν
ἀπαραίτητο πολὺ μεγάλο ἀριθμὸ ἀσθενῶν. Σὲ
κάθε περίπτωση, ὁ συνδυασμὸς τῶν ἀποτελεσμάτων ὅλων τῶν μελετῶν θὰ ἀποτελέσει πολύτιμο
βοήθημα γιὰ τὴ λήψη ἀποφάσεων, σὲ ἕναν τομέα
ὅπου τὰ ὕδατα εἶναι πρακτικὰ ἀχαρτογράφητα.
Ἡ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια συνεχίζει νὰ εἶναι
μιὰ πάθηση μὲ ἐξαιρετικὰ κακὴ πρόγνωση. Ἡ
εἰσαγωγὴ στὴ θεραπευτική της τῶν β-ἀναστολέων καὶ τῶν ἀναστολέων τοῦ συστήματος ρενίνης-ἀγγειοτασίνης ἀσφαλῶς βελτίωσε αὐτὴ τὴν
κακὴ πρόγνωση, πολλὴ δουλειά ὅμως, ἀκόμη
χρειάζεται, προκειμένου ἡ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια
νὰ μετατραπεῖ σὲ μιὰ καλοήθη χρόνια νόσο. Τὰ
τελευταῖα χρόνια παρατηρήθηκε ὅτι ἡ ἐνεργοποίηση τοῦ συμπαθητικοῦ συστήματος καὶ τοῦ
συστήματος ρενίνης-ἀγγειοτασίνης-ἀλδοστερόνης
ἔχει καταστρεπτικὲς συνέπειες στοὺς ἀσθενεῖς μὲ
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια: κατακράτηση ὕδατος καὶ
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νατρίου καὶ ἀγγειοσύσπαση εἶναι οἱ κυριότερες
ἀπὸ αὐτές. Ἡ παραγωγὴ νατριουρητικῶν πεπτιδίων, ὡς ἀποτέλεσμα τῆς αὔξησης τῆς τοιχωματικῆς τάσης ἀπὸ τὴν αὔξηση τοῦ προφορτίου καὶ
τοῦ μεταφορτίου, προσπαθεῖ νὰ ἀντιρροπήσει
αὐτὲς τὶς καταστρεπτικὲς συνέπειες, προκαλώντας νατριούρηση καὶ ἀγγειοδιαστολή. Μὲ βάση
αὐτὲς τὶς γνώσεις, τὸ σύστημα αὐτὸ ἀποτέλεσε
ἀντικείμενο ἐρευνῶν καί μετὰ τὴν ἀποτυχία τῆς
χορήγησης ἐξωγενῶν νατριουρητικῶν πεπτιδίων,
δοκιμάστηκε, μὲ ἐνθαρρυντικὰ ἀποτελέσματα, ἡ
χορήγηση ἀναστολέων τῆς ἀποδόμησης τῶν νατριουρητικῶν πεπτιδίων, ποὺ γίνεται ἀπὸ τὴ νεπριλυσίνη. Γιὰ διάφορους λόγους ἡ μεμονωμένη
χορήγηση ἀναστολέα τῆς νεπριλυσίνης, ἀλλὰ καὶ
ὁ συνδυασμός του μὲ αΜΕΑ, δὲν εἶχε καλὰ ἀποτελέσματα, γιὰ νὰ φτάσουμε στὰ ἐντυπωσιακὰ
ἀποτελέσματα τοῦ συνδυασμοῦ ἀναστολέα τῆς

«Τουλίπες, ὀρτανσίες
καὶ ἄλλα ἄνθη σὲ βάζο»

νεπριλυσίνης μὲ ἀναστολέα τῶν ὑποδοχέων τῆς
ἀγγειοτασίνης. Ἔτσι, στὴ μελέτη PARADIGMHF, ὁ συνδυασμὸς σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης
ὁδήγησε σὲ μείωση τοῦ πρωτεγενοῦς καταληκτικοῦ σημείου, ποὺ ἦταν ὁ καρδιαγγειακὸς θάνατος
καὶ οἱ εἰσαγωγὲς λόγῳ καρδιακῆς ἀνεπάρκειας,
ἀλλὰ ἐπιπλέον μείωσε καὶ τὴν ὁλικὴ θνησιμότητα. Τὸ καινούργιο αὐτὸ φάρμακο, λοιπόν, τὴ
χρονιὰ ποὺ πέρασε, ἐγκρίθηκε καὶ βρίσκεται στὴ
διαθεσή μας, ἔστω καὶ μὲ ἀρκετοὺς περιορισμοὺς
στὴ χρήση του, λόγῳ τῆς ὑψηλῆς τιμῆς του. Ἔχουμε πλέον στὸ ὁπλοστάσιό μας ἄλλο ἕνα ὅπλο στὴ
σκληρὴ μάχη μὲ τὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ὅμως
θὰ ἀπαιτηθεῖ, ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν καρδιολόγων,
ἐξοικείωση μὲ τοὺς καινούργιους αὐτοὺς παθοφυσιολογικοὺς μηχανισμοὺς καὶ ἄρα καὶ μὲ τοὺς
ἀντίστοιχους τρόπους παρέμβασης.
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