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Εὐχάριστα νέα. Εἶναι γνωστὴ ἡ αἰτία
τῆς στεφανιαίας νόσου ἀπὸ ἀθηρωματικὴ πλάκα
καὶ θρόμβωση τῆς στεφανιαίας ἀρτηρίας. Οἱ
ἐρευνητὲς ἀρχικὰ συνέστησαν ἀντιπηκτικὰ καὶ
ἀντιαιμοπεταλιακὰ φάρμακα σὲ πάσχοντες ἀπὸ
στηθάγχη. Ἔγιναν πολλές, ἑκατοντάδες μελέτες
στοὺς στεφανιαίους αὐτοὺς ἀσθενεῖς μὲ χορήγηση
πολλῶν συνδυασμῶν ἀντιθρομβωτικῶν φαρμάκων, ὥστε σήμερα νὰ ἔχει διαμορφωθεῖ ἡ σχετικὴ
θεραπεία τῆς ἰσχαιμικῆς καρδιοπάθειας.
Ἡ μονοθεραπεία μὲ χαμηλὴ δόση ἀσπιρίνης,
80-100mg ἡμερησίως, ὑπερέχει σαφῶς τοῦ placebo
ὡς πρὸς τὴν ἀντιθρομβωτική της δράση, μειώνοντας ἐμφράγματα καὶ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια. Ἐὰν
τώρα στὴν ἀσπιρίνη προστεθεῖ καὶ δεύτερος ἀντιαιμοπεταλιακὸς παράγων, ὅπως εἶναι ὁ P2Y ἀναστολέας (ἢ ἀναστολέας τῶν ὑποδοχέων ADP τῶν
αἱμοπεταλίων), τότε αὐξάνεται ἡ ἀποτελεσματικότητα τῆς θεραπείας, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἔχουμε σχετικὴ μικρὴ αὔξηση αἱμορραγικῶν ἐπιπλοκῶν. Ὡς πρὸς τὰ ἀντιπηκτικά, συγκεκριμένα τὴν
βαρφαρίνη, ἐὰν χορηγεῖται μαζὶ μὲ τὴν ἀσπιρίνη
ἔχουμε ἐλάττωση μὲν τῆς ἐπιπλοκῆς μὲ ἔμφραγμα
μυοκαρδίου, ὅμως ἐμφανίζεται συχνότερα σημαντικὸ πρόβλημα αἱμορραγίας. Τὸ πρόβλημα συχνὰ
γίνεται μεγαλύτερο, ὅταν, σὲ ἀσθενῆ ποὺ παίρνει
διπλῆ ἀντιαιμοπεταλιακὴ ἀγωγή, προστεθεῖ καὶ
χορήγηση ἀντιθρομβωτικοῦ φαρμάκου, δηλαδὴ
νὰ χορηγηθεῖ τριπλῆ ἀντιθρομβωτικὴ θεραπεία.
Ἐδῶ συνήθως ἔχουμε αὔξηση τοῦ κινδύνου μεγάλης αἱμορραγίας καὶ αὐτὴ ἡ τριπλῆ θεραπεία
δεκτὴ θὰ εἶναι μόνο γιὰ βραχὺ χρονικὸ διάστημα

– ἀπαράδεκτη γιὰ παρατεταμένο χρόνο.
Ἡ Anti-Xa Therapy, ἤγουν αὐτὴ ἡ θεραπεία
πρὸς ἐλάττωση τῶν καρδιαγγειακῶν ἐπιπλοκῶν
μὲ καλὰ καὶ θετικὰ ἀποτελέσματα, ἔγινε στὴ μελέτη ATLAS ACS 2-TIMI 51 μὲ χορήγηση μικρῶν
δόσεων τοῦ παράγοντος ἀναστολέως Xa ριβαροξαμπάνης σὲ ἀσθενεῖς μὲ διπλῆ ἀντιαιμοπεταλιακὴ ἀγωγή. Ἐδῶ μελετήθηκαν οἱ δόσεις τῆς ριβαροξαμπάνης τῶν 2,5 καὶ 5mg δύο φορὲς ἡμερησίως.
Μὲ τὰ φάρμακα αὐτὰ (σὲ ἄλλη δόση) ἐδείχθη καὶ
ἡ πρόληψη ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου
σὲ ἀσθενεῖς μὲ κολπικὴ μαρμαρυγή. Οἱ μείζονες
ἐπιπλοκὲς καρδιαγγειακοῦ θανάτου, ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου καὶ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου
ἦσαν σημαντικὰ λιγότερες στοὺς ἀσθενεῖς ποὺ
ἔπαιρναν ριβαροξαμπάνη ἀντὶ placebo. Ἐδῶ ὁ
κίνδυνος μείζονος αἱμορραγίας ἦταν μεγαλύτερος
στὴν ὑψηλὴ δόση ριβαροξαμπάνης. Ἡ ἀποφυγὴ
μεγάλης δόσης ριβαροξαμπάνης εἶχε καλὸ ἀποτέλεσμα μὲ σημαντικὴ μείωση τόσο τῆς καρδιαγγειακῆς θνητότητος ὅσο καὶ τῆς ὁλικῆς θνησιμότητος, συγκριτικὰ μὲ τοὺς μάρτυρες ποὺ ἔπαιρναν
placebo.
Τελικά, ὡς συμπέρασμα τῆς μελέτης
COMPASS μπορεῖ νὰ λεχθεῖ ὅτι ἀπὸ παρατηρήσεις ἀπὸ τὴ σύγκριση τῶν τριῶν αὐτῶν μεθόδων
ἀντιθρομβωτικῆς θεραπείας ἀσθενῶν μὲ σταθερὴ
ἰσχαιμικὴ καρδιοπάθεια ἢ περιφερικὴ ἀποφρακτικὴ ἀρτηριοπάθεια προκύπτει ὅτι: α) ἡ χαμηλὴ
δόση ἀσπιρίνης 100mg ἡμερησίως – μονοθεραπεία
ἀπεδείχθη ὅτι ἔχει σταθερότητα ἀποτελέσματος,
β) ἡ μονοθεραπεία μὲ ριβαροξαμπάνη 5mg δὶς
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ἡμερησίως καὶ ὁ συνδυασμὸς χαμηλῆς δόσης ἀσπιρίνης καὶ πολὺ χαμηλῆς δόσης ριβαροξαμπάνης
2,5mg ἡμερησίως παρέχουν καλὰ ἀποτελέσματα.
Αὐτὸς ὁ συνδυασμὸς τῶν φαρμάκων τελικὰ
δίνει μόνο καθαρὸ κέρδος. (E. Braunwald, An
Important Step for Thrombocardiology, N Engl J
Med2017; 377:1387-8).
. Ἡ χρόνια βρογχίτις εἶναι σύνδρομο ποὺ
σχετίζεται, μποροῦμε νὰ ποῦμε καὶ συνδέεται, μὲ
τὸ κάπνισμα. Εἶναι χρόνια πάθηση καὶ χαρακτηρίζεται ἀπὸ ὑπερέκκριση βλέννης. Οἱ πάσχοντες
ἔχουν χρόνιο βῆχα καὶ ἀπόχρεμψη καὶ ὅταν συνοδεύεται ἀπὸ στένωση ἢ ἀπόφραξη τῶν ἀεροφόρων ὁδῶν προκύπτει ἡ γνωστή μας Χρόνια
Ἀποφρακτικὴ Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Ἡ βλέννη εἶναι τὸ ἐμπόδιο ποὺ προκαλεῖ στένωση μέχρι
98% στὶς ἀεροφόρους ὁδούς. Ἡ βλέννη περιέχει
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98% ὕδωρ καὶ ἐπιπλέον ἰόντα, πρωτεΐνες καὶ
πολυμερῆ μακρομόρια (macromolecules). Ἔχει
πολυμερῆ MUC5B καὶ MUC5AC, τὰ ὁποῖα τὴν
μετακινοῦν στοὺς ἀεραγωγοὺς καὶ συμβάλλουν
στὴν ἀπόχρεμψη. Σὲ σοβαρὴ κατάσταση ἡ βλέννη
αὐτὴ στὶς ἀεροφόρους ὁδοὺς ἔχει μεγάλη πυκνότητα, πέρα ἑνὸς ὁρίου, ὁπότε παύει ἡ διέξοδός της
ἀπὸ τοὺς βρόγχους. Ὅταν συσσωρεύεται σημαντικὴ ποσότητα βλέννης, τότε μπορεῖ νὰ ἐξαχθεῖ
σὰν μιὰ ἀπόχρεμψη. Ἐὰν ἡ βλέννη δὲν μπορεῖ νὰ
ἀπεκριθεῖ, τότε ἡ κατάσταση τῶν βρόγχων χειροτερεύει λόγῳ φλεγμονῆς καὶ ἐπεισοδίων λοίμωξης. Ἔχουμε ἀποφρακτικὴ πνευμονοπάθεια
ἀπὸ σοβαρὴ χρόνια βρογχίτιδα. (M. Kesimer et
al, Airway Mucin Concentration as a Marker of
Chronic Bronchitis, N Engl J Med 2017;377:91122).

