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σταθερὴ στεφανιαία νόσος αποτελείται
από ἕνα εὐρὺ φάσμα παθήσεων, ποὺ περιλαμβάνουν τὴν παρουσία σταθερῶν ἀθηρωματικῶν στενώσεων, καθὼς καὶ τὶς λειτουργικὲς διαταραχὲς τῶν ἐπικαρδιακῶν στεφανιαίων
ἀρτηριῶν καὶ τῆς στεφανιαίας μικροκυκλοφορίας.
Ἡ φυσική της πορεία σχηματίζεται ἀπὸ περιόδους μὲ σταθερὰ συμπτώματα ἢ ἀσυμπτωματικὲς
περιόδους ποὺ μπορεῖ νὰ διακοποῦν ἀπὸ ὀξέα
στεφανιαῖα σύνδρομα. Ἡ μεταβλητότητα στὴν
παθολογικὴ φυσιολογία καὶ τὰ συμπτώματα τῆς
παθήσεως αὐτῆς κάνουν ἀρκετὰ δύσκολη τὴν
ἐκτίμηση τῆς ἐπίπτωσής της, ὅμως μιὰ ἁδρὴ ἐκτίμηση ἀναφέρει ὅτι τὸ 10-12% τῶν γυναικῶν καὶ
τὸ 12-14% τῶν ἀνδρῶν ἡλικίας 65-84 ἐτῶν παρουσιάζουν σταθερὴ στηθάγχη. Ἡ τάση τὰ τελευταῖα χρόνια, ὅσον ἀφορᾶ στὴ θνησιμότητα, εἶναι
πτωτική, ὅμως αὐτὸ δὲν ἀντανακλᾶ τὴ συχνότητα
τῆς πάθησης πού, ἀντίθετα, αὐξάνεται, ἀλλὰ τὴ
βελτίωση τῆς πρόγνωσης λόγῳ τῶν ἀποτελεσματικότερων θεραπευτικῶν παρεμβάσεων. Ἔτσι,
ἀνάλογα μὲ τὸν κίνδυνο γιὰ θάνατο, οἱ ἀσθενεῖς
ταξινομοῦνται σὲ χαμηλοῦ κινδύνου ὅταν αὐτὸς
εἶναι κάτω ἀπὸ 1% τὸ χρόνο καὶ σὲ ὑψηλοῦ κινδύνου ὅταν εἶναι πάνω ἀπὸ 3%. Ἡ φαρμακευτικὴ
θεραπεία στοὺς ἀσθενεῖς αὐτοὺς στοχεύει ἀπὸ τὴ
μιὰ μεριὰ στὴν ἀντιμετώπιση τῶν συμπτωμάτων
καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ στὴ μείωση τοῦ κινδύνου

γιὰ μελλοντικὰ καρδιαγγειακὰ ἐπεισόδια. Γιὰ τὸν
πρῶτο στόχο ἔχουμε στὴ διάθεσή μας ἀφθονία
φαρμάκων, ὅμως εἶναι ἐξαιρετικὰ λίγα τὰ φάρμακα ποὺ πετυχαίνουν ἀποδεδειγμένα τὸν δεύτερο
στόχο σὲ ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ στεφανιαία νόσο: ἡ
ἀσπιρίνη καὶ σὲ περίπτωση δυσανεξίας ἡ κλοπιδογρέλη, οἱ στατῖνες καὶ οἱ ἀναστολεῖς τοῦ ἄξονα
τῆς ἀγγειοτασίνης ὅταν συνυπάρχει ἀρτηριακὴ
ὑπέρταση, καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ἢ σακχαρώδης
διαβήτης. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ ἡ ἰατρικὴ
κοινότητα δέχεται μὲ ἐνθουσιασμὸ ἀποτελέσματα
σὰν καὶ αὐτὰ ποὺ πρόσφατα ἀνακοινώθηκαν καὶ
ἀφοροῦν στὴ μελέτη COMPASS.
Στὴ μελέτη COMPASS τυχαιοποιήθηκαν
27.395 ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ ἀθηρωματικὴ ἀγγειακὴ νόσο σὲ τρεῖς ὁμάδες: τὴν ὁμάδα τῆς καθιερωμένης θεραπευτικῆς πρακτικῆς μὲ 100 mg ἀσπιρίνης, τὴν ὁμάδα ποὺ ἔλαβε 2.5 mg τοῦ ἀντιπηκτικοῦ
ριβαροξαμπάνη δυὸ φορὲς τὴν ἡμέρα μαζὶ μὲ 100
mg ἀσπιρίνης καὶ τὴν ὁμάδα ποὺ ἔλαβε 5 mg ριβαροξαμπάνης δυὸ φορὲς τὴν ἡμέρα. Οἱ ἀσθενεῖς
ποὺ συμμετεῖχαν στὴ μελέτη ἦσαν σχετικὰ ὑψηλοῦ κινδύνου, ἀφοῦ ἔπρεπε νὰ εἶναι ἄνω τῶν 65
ἐτῶν καὶ ἂν ἦσαν νεώτεροι θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχαν
ἀθηρωμάτωση σὲ τουλάχιστον δυὸ ἀγγειακὰ δίκτυα ἢ νὰ εἶχαν τουλάχιστον δυὸ ἐπιπλέον παράγοντες κινδύνου (κάπνισμα, σακχαρώδης διαβήτης, μέτρια νεφρικὴ δυσλειτουργία, ὄχι σοβαρὴ
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καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, παλαιὸ μὴ κενοτοπιῶδες
ΑΕΕ). Δὲν συμμετεῖχαν στὴ μελέτη ἀσθενεῖς ποὺ
εἶχαν ἔνδειξη γιὰ ἀντιπηκτικὴ ἢ διπλὴ ἀντιαιμοπεταλιακὴ ἀγωγή. Στὸ παρελθὸν εἶχε δοκιμαστεῖ
καὶ πάλι ὁ συνδυασμὸς ἀσπιρίνης μὲ ἀντιπηκτικό,
τὴ βαρφαρίνη, καὶ εἶχε μειωθεῖ ὁ κίνδυνος γιὰ μείζονα καρδιαγγειακὰ ἐπεισόδια μὲ ἀντίτιμο ὅμως
τὴν αὔξηση τόσο τῶν μείζονων, γενικά, ὅσο καὶ
τῶν σοβαρῶν ἐγκεφαλικῶν αἱμορραγιῶν.
Στὴ μελέτη COMPASS ὁ συνδυασμὸς ἀσπιρίνης καὶ χαμηλῆς δόσης ριβαροξαμπάνης ὁδήγησε σὲ μείωση τοῦ πρωτογενοῦς τελικοῦ σημείου
(καρδιαγγειακοὶ θάνατοι, ἀγγειακὰ ἐγκεφαλικά,
ἐμφράγματα) συγκριτικὰ μὲ τὴν ἀσπιρίνη μόνη
της. Οἱ μείζονες αἱμορραγίες αὐξήθηκαν, ὅμως
ὄχι καὶ οἱ ἐνδοκράνιες ἢ οἱ θανατηφόρες αἱμορραγίες. Μειώθηκαν τόσο οἱ καρδιαγγειακοὶ θάνατοι ὅσο καὶ τὰ ἰσχαιμικὰ ἀγγειακὰ ἐγκεφαλικὰ ξεχωριστά, ἐνῶ ὅταν ἐξετάσθηκε τὸ καθαρὸ
κλινικὸ ὄφελος, ποὺ ὁρίστηκε ὡς τὸ ἄθροισμα
τῶν καρδιαγγειακῶν θανάτων, τῶν ἀγγειακῶν
ἐγκεφαλικῶν, τῶν ἐμφραγμάτων καὶ τῶν αἱμορραγιῶν ποὺ ἦσαν θανατηφόρες ἢ συμπτωματικὲς
σὲ ζωτικὰ ὄργανα, ὁ συνδυασμὸς ἀσπιρίνης καὶ
χαμηλῆς δόσης ριβαροξαμπάνης καὶ πάλι ὑπερτεροῦσε τῆς μεμονωμένης χορήγησης ἀσπιρίνης.
Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει καὶ ἡ μείωση στὴν ὁλικὴ
θνησιμότητα, ἡ ὁποία μειώθηκε κατὰ 18% στὴν
ὁμάδα ποὺ ἔλαβε τὸν συνδυασμὸ ἀσπιρίνης καὶ
χαμηλῆς δόσης ριβαροξαμπάνης. Ἴσως, ἄλλωστε,
ἡ ὁλικὴ θνησιμότητα ἀποτελεῖ τὸν καλύτερο καὶ
λιγότερο ἀμφισβητούμενο δείκτη καθαροῦ κλινικοῦ ὀφέλους. Σὲ ὅλες τὶς μελέτες, ὅπου ἔχει χορηγηθεῖ ἰσχυρότερη ἀντιθρομβωτικὴ ἀγωγή, ἔχουμε
αὔξηση τοῦ αἱμορραγικοῦ κινδύνου, αὐτὸς ἄλλωστε εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ οἱ ἐρευνητὲς σὲ αὐτὲς
τὶς μελέτες ἀναζητοῦν τὸν καλύτερο ὁρισμὸ τοῦ
καθαροῦ κλινικοῦ ὀφέλους, προκειμένου νὰ περιγράψουν καλύτερα τὸ τελικὸ κέρδος τῆς θεραπευτικῆς παρέμβασης.
Ἀκόμη περισσότερο ἐντυπωσιακὰ ἦσαν τὰ
ἀποτελέσματα τῆς μελέτης COMPASS στὴν ἀνάλυση τῶν ἀσθενῶν ποὺ εἶχαν περιφερικὴ ἀποφρακτικὴ ἀγγειοπάθεια, ὅπου στὴν ὁμάδα ποὺ
ἔλαβε 2.5 mg τοῦ ἀντιπηκτικοῦ ριβαροξαμπάνη
δυὸ φορὲς τὴν ἡμέρα μαζὶ μὲ 100 mg ἀσπιρίνης διαπιστώθηκε, συγκριτικὰ μὲ τὴν ὁμάδα τῆς ἀσπιρίνης, σαφὴς μείωση τόσο τῶν καρδιαγγειακῶν

377

ὅσο καὶ τῶν σχετιζόμενων μὲ τὰ ἄκρα ἐπεισοδίων, μὲ παράλληλη αὔξηση τῶν μείζονων αἱμορραγιῶν ὄχι ὅμως καὶ τῶν ἐνδοκράνιων ἢ θανατηφόρων αἱμορραγιῶν. Ἀπὸ τοὺς 7.470 ἀσθενεῖς οἱ
περισσότεροι εἶχαν διαλείπουσα χωλότητα, ἐνῶ
ὑπῆρχαν καὶ ἀσθενεῖς μὲ νόσο στὶς καρωτίδες καὶ
ἀσθενεῖς μὲ στεφανιαία νόσο καὶ χαμηλὸ βραχιονοκνημιαῖο δείκτη. Τὸ πιὸ σημαντικὸ ἴσως εὕρημα
ἦταν ἡ μείωση τόσο τοῦ μείζονος ἀκρωτηριασμοῦ
κατὰ 70% ὅσο καὶ ὅλων τῶν ἄλλων τύπων ἀκρωτηριασμοῦ. Ὁ ἀκρωτηριασμὸς εἶναι ἕνα ἀρκετὰ
σκληρὸ τελικὸ σημεῖο καὶ γιὰ τοὺς περισσότερους
ἀσθενεῖς ἔχει τεράστια σημασία ἡ ἀποφυγή του,
σχεδὸν ὅση καὶ ἡ ἀποφυγὴ τοῦ ἴδιου τοῦ θανάτου. Στὴ μελέτη WAVE ὁ συνδυασμὸς ἀσπιρίνης
καὶ βαρφαρίνης δὲν εἶχε μειώσει οὔτε τὰ καρδιαγγειακὰ οὔτε καὶ τὰ σχετιζόμενα μὲ τὰ ἄκρα
ἐπεισόδια, ἐνῶ ἐπιπλέον εἶχε αὐξήσει τὶς ἀπειλητικὲς γιὰ τὴ ζωὴ αἱμορραγίες, συγκριτικὰ μὲ τὴν
ἀσπιρίνη μόνη της. Ἡ διαφορὰ αὐτὴ ἀνάμεσα στὰ
ἀποτελέσματα τῶν δυὸ μελετῶν μπορεῖ νὰ ὀφείλεται στὴ σοφότερη ἐπιλογὴ τῆς χαμηλῆς δόσης
τῆς ριβαροξαμπάνης, ὑπάρχουν ὅμως καὶ πολλοὶ ἐρευνητὲς ποὺ μιλοῦν γιὰ πιθανὸ πλεονέκτημα τῆς συγκεκριμένης οὐσίας ἔναντι τῶν ἄλλων
ἀντιπηκτικῶν. Ὑπὲρ τοῦ τελευταίου φαίνεται νὰ
συνηγοροῦν τὰ θετικὰ ἀποτελέσματα καὶ ἀπὸ τὴ
μελέτη τοῦ συνδυασμοῦ χαμηλῆς δόσης ριβαροξαμπάνης μὲ διπλὴ ἀντιαιμοπεταλιακὴ ἀγωγὴ σὲ
ἀσθενεῖς μὲ ὀξέα στεφανιαῖα σύνδρομα (ATLAS
ACS-2 TIMI 51), σὲ μιὰ ἔνδειξη ποὺ ἄλλα νεότερα
ἀντιπηκτικὰ δὲν ἔδειξαν ἀντίστοιχα ἀποτελέσματα (APPRAISE-2).
Ἕνα βασικὸ ἐρώτημα, ποὺ θὰ πρέπει νὰ ἀπαντηθεῖ στὸ ἄμεσο μέλλον, εἶναι σὲ ποιοὺς ἀσθενεῖς ἀπὸ τοὺς 300.000.000 ποὺ ὑπάρχουν διεθνῶς
καὶ πάσχουν ἀπὸ σταθερὴ ἀθηρωματικὴ νόσο θὰ
μποροῦσε νὰ χορηγηθεῖ τὸ ἀκριβὸ αὐτὸ φάρμακο. Τὸ λογικὸ καὶ τὸ σκόπιμο θὰ εἶναι νὰ ἐπιλεγοῦν αὐτοὶ ποὺ εἶναι ὑψηλότερου κινδύνου καὶ
ποὺ ἀναμένεται νὰ ἔχουν τὸ μεγαλύτερο ὄφελος
ἀπὸ μιὰ ἐπιπλέον ἀντιθρομβωτικὴ παρέμβαση.
Ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς θὰ πρέπει νὰ λάβουν ἀσπιρίνη
καὶ στατίνη, ἐνῶ καὶ οἱ ἀναστολεῖς τοῦ ἄξονα τῆς
ἀγγειοτασίνης ἔχουν τὴ θέση τους σὲ αὐτοὺς μὲ
ἀρτηριακὴ ὑπέρταση ἢ συστολικὴ δυσλειτουργία
τῆς ἀριστερῆς κοιλίας. Οἱ ὑποαναλύσεις τῆς μελέτης COMPASS ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν ἀσφαλῶς
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θὰ μᾶς δώσουν περισσότερες πληροφορίες καὶ μὲ
μεγάλο ἐνδιαφέρον θὰ περιμένουμε στοιχεῖα γιὰ
ὁμάδες ἀσθενῶν, ὅπως εἶναι αὐτοὶ ποὺ καπνίζουν
ἀκόμη, ποὺ ἔχουν χειρουργηθεῖσα στεφανιαία
νόσο μὲ φλεβικὰ μοσχεύματα, ποὺ στὸ παρελθὸν
ἔχουν ὑποστεῖ θρομβωτικὰ ἐπεισόδια ὑπὸ ἀσπιρίνη καὶ αὐτοὺς μὲ νεφρικὴ δυσλειτουργία. Βέβαια,
ἡ πρώτη ὁμάδα ποὺ θὰ εἶναι ὑποψήφια νὰ λάβει
2,5 mg ριβαροξαμπάνης δυὸ φορὲς τὴν ἡμέρα μαζὶ
μὲ τὴν ἀσπιρίνη τους θὰ εἶναι αὐτοὶ μὲ περιφερικὴ ἀποφρακτικὴ ἀγγειοπάθεια, εἰδικὰ ἂν βρίσκονται σὲ ὑψηλὸ κίνδυνο γιὰ ἀκρωτηριασμό. Στὸ

editorial ποὺ συνοδεύει τὴ δημοσίευση τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς μελέτης στὸ New England Journal
of Medicine, ὁ Eugene Braunwald ἀναφέρει ὅτι ἡ
μελέτη COMPASS ἀποτελεῖ ἕνα σημαντικὸ βῆμα
πρὸς τὰ ἐμπρὸς στὸν τομέα τῆς θρομβοκαρδιολογίας καὶ θεωρεῖ πολὺ πιθανὴ τὴν ἀλλαγὴ τῶν κατευθυντήριων ὁδηγιῶν, ὥστε νὰ συμπεριληφθοῦν
τὰ ἀποτελέσματά της. Μέχρι τότε, ἄς μὴν ξεχνᾶμε
ὅτι ἡ καλύτερη θεραπεία τῆς ἀθηρωματικῆς νόσου
εἶναι ἡ πρόληψή της, καὶ γιὰ τὴν καλύτερη πρόληψη σχεδὸν κανένα χάπι δὲν εἶναι ἀπαραίτητο!

«Ροζ ἀγαλματίδιο καὶ βάζο πάνω σὲ κόκκινη συρταριέρα»
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