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Ε

πιτέλους ἕνα διαφορετικὸ Πανευρωπαϊκὸ
Καρδιολογικὸ συνέδριο. Μετὰ ἀπὸ ἀρκετὰ χρόνια κουραστικῶν κοινοτυπιῶν καὶ
ἀναδημιουργίας κατευθυντήριων ὁδηγιῶν ἐπὶ τῇ
ἀπουσίᾳ νέων δεδομένων, ἐπιτέλους παρακολουθήσαμε ἕνα συνέδριο μὲ πολλὲς νέες τυχαιοποιημένες κλινικὲς δοκιμές, ποὺ κυοφοροῦν νέες θεραπευτικὲς παρεμβάσεις.
Καταρχὴν τὸ συνέδριο στὴ Βαρκελώνη ἦταν
ἕνα συνέδριο ποὺ μποροῦσες νὰ παρακολουθήσεις. Ἡ πρόσβαση στὸ συνεδριακὸ κέντρο ἦταν
εὔκολη, ἡ ὀργάνωση πολὺ καλὴ καὶ τὸ συνεδριακὸ κέντρο φιλικό. Ἀποτέλεσμα ὅλων αὐτῶν ἦταν
ὅτι οἱ αἴθουσες ἦταν γεμάτες κόσμο καὶ οἱ διάδρομοι σχετικὰ ἄδειοι. Μεγάλη εὐχάριστη ἀντίθεση ἀπὸ τὴν περσινὴ ἐμπειρία στὴ Ρώμη. Ὁ ἀριθμὸς τῶν συνέδρων ἀπὸ τὴν Ἀσία καὶ τὴν Ἀμερικὴ
αὐξάνει συνεχῶς καὶ βέβαια ὁ ἀριθμὸς τῶν Ἑλλήνων συνέδρων μειώνεται συνέχεια. Μάλιστα,
πολλὲς ἑταιρεῖες ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα συμμετεῖχαν
μόνο μὲ στελέχη δικά τους καὶ χωρὶς νὰ ὑποστηρίξουν τὴ συμμετοχὴ ἰατρῶν. Σημεῖα τῶν καιρῶν. Καλὸ θὰ ἦταν πάντως, ὅπως κοινοποιεῖται
ὑποχρεωτικὰ ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες ὁ κατάλογος τῶν
ἰατρῶν ποὺ ἀπολαμβάνουν τὸ προνόμιο τῆς ὑποστήριξης τῆς συμμετοχῆς τους, νὰ ἀνακοινώνεται
ὑποχρεωτικά, ἄς ποῦμε στὸν ἱστότοπο τῆς Ἑλλη-

νικῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας, καὶ ὁ κατάλογος
τῶν ἑταιρειῶν ποὺ συμμετέχουν στὸ Πανευρωπαϊκὸ Καρδιολογικὸ συνέδριο χωρὶς κανένα ἰατρό.
Ἔχουμε δικαίωμα νὰ γνωρίζουμε ποιὲς ἑταιρεῖες
σὲ αὐτοὺς τοὺς δύσκολους καιροὺς ὑποστηρίζουν
ἀκόμα τὴ συνεχιζόμενη ἰατρικὴ ἐνημέρωση καὶ
ποιὲς ἀπέχουν διακριτικὰ ἢ ἀδιάκριτα.
Ἄς ἐπιστρέψουμε, ὅμως, στὰ σημαντικὰ ἰατρικὰ νέα αὐτοῦ του συνεδρίου. Θὰ παραλείψω τὴν
ἀναφορὰ στὶς νέες ὁδηγίες, ἐπειδὴ μὲ μιὰ πρώτη
ἀνάγνωση δὲν κομίζουν ἰδιαίτερα νέα. Εἶναι
ὄντως καλογραμμένες καὶ ὑψηλῆς ἐπιστημονικῆς
ποιότητας, ἀλλὰ δὲν φέρνουν σημαντικὲς ἀλλαγὲς
στὴν κλινικὴ πράξη. Ἐπιφυλάσσομαι νὰ ἀναφερθῶ μελλοντικὰ μὲ περισσότερες λεπτομέρειες σὲ
μερικὰ ἐνδιαφέροντα σημεῖα τῶν ὁδηγιῶν γιὰ τὸ
ἔμφραγμα μυοκαρδίου καὶ τὴν περιφερικὴ ἀγγειακὴ νόσο. Πάντως οἱ ὁδηγίες γιὰ τὴν περιφερικὴ
ἀγγειακὴ νόσο ὄφειλαν νὰ περιμένουν λίγο. Εἰδικὰ ἀφοῦ εἶχε ἤδη γίνει γνωστὸ ὅτι στὸ συνέδριο
αὐτὸ θὰ ἀνακοινωθοῦν τὰ ἀποτελέσματα τῆς
COMPASS-PAD, μιᾶς μελέτης μὲ τὴν πιθανότητα
νὰ ἐπηρεάσει τὴν κλινικὴ πράξη στὰ προσεχῆ ἔτη.
Ἄς ξεκινήσουμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν COMPASS.
Μιὰ μεγάλη μελέτη ποὺ διεξήχθη σὲ 602 κέντρα
καὶ σὲ 33 χῶρες, ὅλων τῶν ἠπείρων. Συνέκρινε
τὴ χορήγηση ἀσπιρίνης 100 mg, ἔναντι ἀσπιρίνης
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100 mg καὶ rivaroxaban 2.5 b.i.d. mg ἤ rivaroxaban
5 mg b.i.d. σὲ ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ καρδιαγγειακὴ
νόσο (σταθερὴ στεφανιαία νόσο ἢ περιφερικὴ ἀγγειακὴ νόσο), συμπεριλαμβάνοντας περίπου 9.100
ἀσθενεῖς σὲ κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ 3 σκέλη της. Ἡ μελέτη διακόπηκε πρόωρα μετὰ ἀπὸ 23 μῆνες παρακολούθησης, λόγῳ ἐπίτευξης τοῦ προκαθορισμένου
τελικοῦ σημείου ἀποτελεσματικότητας. Τὸ κύριο
εὕρημα ἦταν ἡ μείωση κατὰ 24% (Ρ<0.0001) τοῦ
πρωτογενοῦς καταληκτικοῦ σημείου (καρδιαγγειακὸς θάνατος, ἔμφραγμα ἢ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ
ἐπεισόδιο) στὴν ὁμάδα τῶν ἀσθενῶν ποὺ ἔλαβαν
2.5 mg b.i.d. rivaroxaban καὶ 100 mg ἀσπιρίνη. Ἰσοδυναμία διαπιστώθηκε μεταξὺ ἀσπιρίνης καὶ 5 mg
b.i.d rivaroxaban, ὁπότε κλείνει ἀκόμα μιὰ φορὰ ἡ
πόρτα στὴν ἀντικατάσταση τῆς ἀσπιρίνης. Ποῦ
ὀφείλεται αὐτὸ τὸ σημαντικὸ κλινικὸ ὄφελος ποὺ
μάλιστα συνοδεύτηκε ἀπὸ 18% μείωση τῆς συνολικῆς θνησιμότητας (Ρ=0.01), τῶν ἀσθενῶν ποὺ
ἔλαβαν τὴ συνδυασμένη ἀγωγή; Στὴ μεγάλη (42%)
καὶ σημαντικὴ (Ρ<0.0001) μείωση τῶν ἀγγειακῶν
ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων. Νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὴν
ὁμάδα τῆς συνδυασμένης ἀγωγῆς σημειώθηκαν
3.1% μείζονα αἱμορραγικὰ συμβάντα, ἐνῶ στὴν
ὁμάδα τῆς ἀσπιρίνης 1.9% (Ρ<0.0001), ἀλλὰ δὲν
ὑπῆρχε διαφορὰ στὶς θανατηφόρες αἱμορραγίες.
Γιατί ἡ μελέτη αὐτὴ ἔχει μεγάλη ἀξία; Καταρχὴν
διότι ἔρχεται νὰ ἐπιβεβαιώσει καὶ νὰ ἐπεκτείνει
τὰ ἀποτελέσματα τῆς ATLAS-ACS. Καὶ βέβαια
ἐπειδὴ σὲ μιὰ ἀκόμα μελέτη καθίσταται ἐμφανὲς
ὅτι τὰ ἀγγειακὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια ἀποτελοῦν μείζονα συνιστῶσα τῆς πρόγνωσης τῆς
καρδιαγγειακῆς νόσου καὶ οἱ παρεμβάσεις ποὺ
ἐπιτυγχάνουν μείωσή τους ἀναμένεται νὰ ἔχουν
σημαντικὸ ρόλο σὲ ἕνα θεραπευτικὸ περιβάλλον,
ὅπου ἡ πρόγνωση τῶν καρδιακῶν ἰσχαιμικῶν
συμβάντων ἔχει σημαντικὰ βελτιωθεῖ.
Ἡ μελέτη CANTOS μᾶς ξάφνιασε εὐχάριστα.
Εἶναι ἡ πρώτη μεγάλη τυχαιοποιημένη κλινικὴ
δοκιμή, ποὺ στόχευσε μὲ ἐπιτυχία ἕναν νέο θεραπευτικὸ στόχο (τὴν ἰντερλευκίνη) καὶ πέτυχε τὴ
μείωση τῶν καρδιαγγειακῶν συμβάντων καὶ τὴ
βελτίωση τῆς πρόγνωσης τῶν ἀσθενῶν, ἂν καὶ
δὲν ὁδήγησε σὲ μείωση τῆς συνολικῆς θνησιμότητας. Μέχρι ἐδῶ καλά. Θὰ πρέπει νὰ ξεκαθαρίσουμε ὅμως ὅτι ἡ μελέτη αὐτὴ δὲν τεκμηρίωσε
οὔτε καταξίωσε τὴ θεωρία τοῦ ὑπολειπόμενου
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καρδιαγγειακοῦ κινδύνου ποὺ ἀντιμετωπίζεται
διὰ τῆς καταπολέμησης τῆς φλεγμονῆς, ὅπως ὁ
Paul Ridker παρουσίασε στὸ Πανευρωπαϊκὸ Συνέδριο. Ἡ μελέτη αὐτὴ ἐξέτασε τὸ ρόλο ἑνὸς ἀνθρώπινου μονοκλωνικοῦ ἀντισώματος ἐναντίον
τῆς ἰντερλευκίνης 1β (IL-1β) σὲ 10.061 ἀσθενεῖς
μὲ σταθερὴ στεφανιαία νόσο μετὰ ἀπὸ ἔμφραγμα
μυοκαρδίου, ποὺ εἶχαν ἐπίπεδα hsCRP> 2 mg/L.
Μολονότι εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἕνα ἀνθρώπινο μονοκλωνικὸ ἀντίσωμα, ποὺ στοχεύει ἕνα
κομβικὸ γιὰ τὴν παθοφυσιολογία τῆς φλεγμονῆς
μόριο, ἀποδεικνύεται ἱκανὸ νὰ βελτιώσει τὴν
καρδιαγγειακὴ πρόγνωση, εἶναι σαφὲς ὅτι στὴ
μελέτη δὲν ὑπῆρχαν ἀσθενεῖς μὲ χαμηλὴ hsCRP.
Ἂν μελλοντικὰ ἀποδειχθεῖ ὅτι ἡ χορήγηση τοῦ
ἀντισώματος αὐτοῦ (canakinumab) ἔχει εὐεργετικὰ ἀποτελέσματα καὶ σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀσθενεῖς,
τότε ἡ μὴ εἰσέτι τεκμηριωμένη θεωρία τῆς φλεγμονῆς ἁπλᾶ θὰ καταρρεύσει γιὰ μιὰ ἀκόμα φορὰ κι
ἐμεῖς θὰ ψάχνουμε τὸν παθοφυσιολογικὸ μηχανισμὸ τῶν εὐεργετικῶν δράσεων τοῦ canakinumab.
Δὲν θὰ σταθῶ στὴ μικρὴ μείωση τῶν καρδιαγγειακῶν συμβάντων οὔτε στὴν ἀπουσία σημαντικῆς
μείωσης τῆς θνησιμότητας. Ἄς μὴν μεμψιμοιροῦμε
μὲ τὸν εὔκολο τρόπο, ἀφοῦ ἡ μελέτη δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀναδείξει ἐπίδραση στὴ θνησιμότητα
λόγῳ μεγέθους. Εἶναι δίχως ἀμφιβολία ἕνας νέος
δρόμος. Ἕνας δρόμος ποὺ θὰ ὁδηγήσει, ἀργὰ ἢ
γρήγορα, σὲ νέες θεραπεῖες. Καὶ ἴσως εἶναι ἀκόμα
πιὸ σημαντικὸ ὅτι εἶναι μιὰ μελέτη ποὺ φέρνει
κοντὰ τὶς δυὸ κυριότερες αἰτίες θνησιμότητας
στὸν κόσμο σήμερα. Τὰ καρδιαγγειακὰ καὶ τὸν
καρκίνο. Ἡ ἐπίπτωση τῶν καρκίνων περίπου
ὑποδιπλασιάστηκε στὶς διάφορες συγκεντρώσεις
τοῦ canakinumab καὶ ἡ θνησιμότητα ἀπὸ καρκίνο
μειώθηκε συνολικὰ κατὰ 51% (Ρ=0.0009). Θὰ σταθοῦν τὰ ἀποτελέσματα αὐτά σε μιὰ μελέτη εἰδικὰ
σχεδιασμένη γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτό; Δὲν γνωρίζουμε,
ἀλλὰ ποιὸς δὲν θὰ ἤθελε νὰ μάθει; Συγκρατημένος ἐνθουσιασμὸς λοιπὸν καὶ γόνιμος προβληματισμὸς γιὰ τὶς οἰκονομικὲς πτυχὲς τῶν νέων θεραπειῶν.
Αὐτὲς εἶναι μόνο δυὸ ἀπὸ τὶς ἐνδιαφέρουσες
μεγάλες μελέτες ποὺ ἀκούσαμε στὸ ESC. Σὲ προσεχὲς ἄρθρο θὰ ἔχουμε τὴν εὐκαιρία νὰ σχολιάσουμε καὶ κάποιες ἀκόμα.
Ἐν τῷ μεταξὺ ἀξίζει τὸν κόπο νὰ κάνουμε
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μιὰ στάση. Καὶ νὰ ἀφιερώσουμε λίγο χρόνο γιὰ
νὰ ἀναλογιστοῦμε τὶς συνέπειες τῆς ἀνθρώπινης
μισαλλοδοξίας καὶ ἀμετροέπειας. Ἡ φωτογραφία
ἀπὸ τὴ Las Ramblas στὴ Βαρκελώνη, λίγες ἡμέρες
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μετὰ τὸν παραλογισμὸ τῆς τρομοκρατικῆς ἐνέργειας, μᾶς θυμίζει τὴν ἀξία τοῦ μέτρου ἐν μέσῳ
τοῦ ἀμέτρητου πόνου.

