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τὴ μελέτη Fourier, σὲ πάνω ἀπὸ 27.000
ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ κινδύνου μὲ στεφανιαία
νόσο, ποὺ ἐλάμβαναν τὴ μέγιστη ἀνεκτὴ
δόση στατίνης καὶ ἐζετιμίμπης, χορηγήθηκε ἕνας
ἀναστολέας τοῦ ἐνζύμου PCSK9 ἡ ἐβολοκουμάμπη, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μειωθεῖ ἡ LDL-χοληστερίνη κατὰ 59% συγκριτικὰ μὲ τὸ εἰκονικὸ φάρμακο
καὶ ἀπὸ 92 mg/dl νὰ ὑποχωρήσει στὰ 30 mg/dl.
Εἶναι ἐντυπωσιακὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ 42% τῶν
συμμετεχόντων στὴ μελέτη ποὺ ἔλαβε τὴν ἐβολοκουμάμπη εἶχε LDL-χοληστερίνη κάτω ἀπὸ 25
mg/dl. Ὁ κίνδυνος γιὰ τὸ πρωτογενὲς τελικὸ σημεῖο μειώθηκε κατὰ 15%, μὲ ἀντίστοιχη μείωση
τοῦ ἀπόλυτου κινδύνου κατὰ 2%. Ἡ μελέτη στοὺς
26 μῆνες παρακολούθησης μείωσε τὰ ἐμφράγματα
καὶ τὰ ἐγκεφαλικά, ἀλλὰ δὲν μείωσε τὴν καρδιαγγειακὴ καὶ τὴν ὁλικὴ θνησιμότητα. Στὸ σημεῖο
αὐτὸ κάποιος θὰ μποροῦσε νὰ συζητάει γιὰ ὧρες,
ἂν ἡ μείωση τοῦ ἀπόλυτου κινδύνου κατὰ 2%
δικαιολογεῖ τὴ χρήση ἑνὸς τόσο ἀκριβοῦ φαρμάκου, εἰδικὰ ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ δὲν μειώνει τὴ θνησιμότητα, ὅμως πολὺ φοβᾶμαι ὅτι ἔτσι θὰ ἔχανε
τὴν οὐσία. Θὰ πρέπει λοιπὸν νὰ λάβουμε ὑπόψη
μας δυὸ βασικὰ στοιχεῖα: πρῶτον, ὅτι ὅσο ἐλαττώνεται ὁ ἀπόλυτος κίνδυνος τόσο ἐλαττώνεται
καὶ ἡ μείωσή του μὲ ὑπολιπιδαιμικὲς παρεμβάσεις
γιὰ τὸ ἴδιο ποσοστὸ μείωσης τοῦ σχετικοῦ κινδύνου καὶ δεύτερον, ὅτι λόγῳ τοῦ πρώτου στοιχείου
καμία μελέτη ὑπολιπιδαιμικῆς παρέμβασης, ποὺ
συνέκρινε ἐνεργὲς παρεμβάσεις μικρότερης καὶ
μεγαλύτερης ἰσχῦος (γιὰ παράδειγμα στατίνη σὲ
μικρὴ καὶ σὲ μεγάλη δόση καὶ ὄχι στατίνη ἔναντι

εἰκονικοῦ φαρμάκου), δὲν ἔδειξε στατιστικὰ σημαντικὴ μείωση τῆς θνησιμότητας, ἐπειδὴ ἁπλούστατα δὲν εἶχε τὴν στατιστικὴ ἰσχὺ νὰ τὸ κάνει.
Τὰ καλὰ νέα λοιπὸν εἶναι ὅτι οἱ ἤδη ὑπάρχουσες
φαρμακευτικὲς θεραπεῖες καὶ παρεμβάσεις εἶναι
ἰδιαίτερα ἀποτελεσματικές, ὅμως ὑπάρχουν καὶ
κακὰ νέα, καὶ αὐτὰ εἶναι, ὅτι οἱ ἄνθρωποι δὲν
μποροῦν νὰ ζήσουν γιὰ πάντα καὶ εἶναι ἀρκετὰ δύσκολο νὰ βρεθοῦν καινούργιες θεραπεῖες,
ποὺ θὰ κάνουν τὸ πολὺ καλὸ ἀκόμα καλύτερο.
Μὲ αὐτὴ τὴ λογική, καλύτερα θὰ ἦταν, σὲ πρώτη
φάση, νὰ μὴ σταθοῦμε στὴν ἁπλῆ παράθεση τῶν
ἀριθμῶν, ἀλλὰ νὰ δοῦμε τὰ οὐσιαστικὰ μηνύματα
τῆς θετικῆς αὐτῆς μελέτης.
Τὸ πρῶτο καὶ βασικὸ μήνυμα εἶναι τὸ ἑξῆς:
Ὅσο χαμηλότερα τόσο καλύτερα (Lower is better)!
Νομίζω ὅτι αὐτὸ εἶναι τὸ βασικὸ συμπέρασμα τῆς
μελέτης, ποὺ ἔρχεται νὰ ἐπιβεβαιώσει τὰ εὑρήματα
τῆς μελέτης IMPROVE-IT καὶ νὰ ὁδηγήσει σύντομα καὶ μὲ μαθηματικὴ ἀκρίβεια στὴν ἀναθεώρηση
πρὸς τὰ κάτω τοῦ στόχου τῆς LDL-χοληστερίνης
γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου. Μπορεῖ αὐτὸ νὰ μὴν ἰσχύει γιὰ τὴν ἀρτηρια
κὴ ὑπέρταση καὶ τὸν σακχαρώδη διαβήτη, ὅπου
πολλὲς μελέτες ἔχουν ἀναδείξει τὴν παρουσία τῆς
καμπύλης J καὶ τὴν αὔξηση τοῦ καρδιαγγειακοῦ
κινδύνου, ὅταν θεραπεύουμε μὲ ἐπιθετικὸ τρόπο
εὐάλωτους ἀσθενεῖς, ὅμως ἡ αὐξημένη χοληστερίνη, μαζὶ ἀσφαλῶς μὲ τὸ κάπνισμα, ἀποτελοῦν
τοὺς παράγοντες κινδύνου, ὅπου ὅσο μειώνεται ἡ
ἔκθεση τῶν ἀρτηριῶν τῶν ἀσθενῶν μας στὴν ἐπίδρασή τους τόσο μειώνεται καὶ ὁ κίνδυνος! Δὲν
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ἔχει σημασία ἂν ἡ μείωση τῆς χοληστερίνης θὰ
γίνει μὲ τὴν προσθήκη στὴ στατίνη ἐζετιμίμπης ἢ
ἀναστολέα τοῦ PCSK9 ἢ μὲ τὴ χορήγηση τῶν μέγιστων δόσεων στατινῶν, αὐτὸ ποὺ ἔχει σημασία
εἶναι ἡ ἀποτελεσματικὴ καὶ ἔγκαιρη μείωση τῆς
LDL-χοληστερίνης στοὺς ἀσθενεῖς ποὺ πραγματικὰ τὴν ἔχουν ἀνάγκη: ἀσθενεῖς μετὰ ἀπὸ ἕνα ἔμφραγμα ἢ ἕνα ἐγκεφαλικό, ἀσθενεῖς μὲ περιφερικὴ ἀποφρακτικὴ ἀγγειοπάθεια ἢ χρόνια νεφρικὴ
ἀνεπάρκεια, ἀσθενεῖς μὲ πολλαπλοὺς παράγοντες
κινδύνου, εἰδικὰ ἂν ἔχουν σακχαρώδη διαβήτη.
Οἱ καρδιολόγοι, ἀλλὰ καὶ γενικότερα οἱ ἰατροὶ
κάθε εἰδικότητας, ποὺ ἀντιμετωπίζουν αὐτοὺς
τοὺς ἀσθενεῖς, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ ἐπιστήμονες ὑγείας, ποὺ ἔρχονται σὲ ἐπαφὴ μαζί τους, θὰ πρέπει
ἐπιτέλους νὰ ἐξοικειωθοῦν καὶ νὰ ἀγκαλιάσουν
αὐτὴ τὴ γνώση. Τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι ἂν ὁ στόχος τῶν 70 mg/dl θὰ μεταφερθεῖ στὰ 50 ἢ τὰ 40,
ἀλλὰ τὸ ἂν, ἐπιτέλους, ἕνας ἀσθενής, ποὺ μόλις
ἔχει ὑποστεῖ ἕνα ἔμφραγμα, θὰ θεωρεῖται φυσικὸ
νὰ λαμβάνει 80 mg ἀτορβαστατίνης ἢ 40 mg ροσουβαστατίνης ἀπὸ τὸν καρδιολόγο του, χωρὶς
νὰ τὸν πανικοβάλει κάποιος ἄλλος καρδιολόγος,
ὁ παθολόγος του ἢ ὁ φαρμακοποιός του ὅτι θὰ
καταστραφεῖ τὸ συκῶτι του!!
Ἕνα ἄλλο σημαντικὸ μήνυμα εἶναι αὐτὸ ποὺ
προέρχεται ἀπὸ τὸ ἐντυπωσιακὰ ὑψηλὸ ποσοστὸ
τῶν ἀσθενῶν (9,8%) ποὺ ἐλάμβαναν τὴν ἐνεργὸ
θεραπεία, ἡ LDL-χοληστερίνη τους μειώθηκε σὲ
πολὺ χαμηλοὺς ἀριθμοὺς καὶ παρὰ ὅλα αὐτὰ ὑπέστησαν κάποιο συμβὰν εἴτε ἔμφραγμα, εἴτε ἐγκεφαλικό, εἴτε στεφανιαῖα ἐπαναγγείωση, εἴτε νοσηλεία γιὰ ἀσταθῆ στηθάγχη, εἴτε καρδιαγγειακὸ
θάνατο. Ἄρα, ὁ πολὺ ὑψηλὸς κίνδυνος, ποὺ παραμένει ἀκόμη καὶ σὲ πολὺ χαμηλὰ ἐπίπεδα LDL-χοληστερίνης, δείχνει ὅτι αὐτὴ δὲν εἶναι ὁ μοναδικὸς
παράγοντας κινδύνου καὶ ὅτι εἶναι ἐξαιρετικῆς
σημασίας ἡ ἀντιμετώπιση καὶ ὅλων τῶν ἄλλων
παραγόντων κινδύνου. Τὸ κάπνισμα πρέπει νὰ
διακόπτεται, ἡ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση καὶ ὁ σακχαρώδης διαβήτης νὰ ἀντιμετωπίζονται σωστὰ μὲ
βάση τὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες, συστάσεις νὰ
γίνονται γιὰ τὴν παχυσαρκία, τὴ φυσικὴ δραστηριότητα καὶ τὴ σωστὴ διατροφή. Ἐπίσης, θὰ εἶναι
πολὺ χρήσιμο στὸ μέλλον νὰ ἀντλήσουμε στοιχεῖα
ἀπὸ μελέτες ὅπως ἡ FOURIER καὶ νὰ διακρίνουμε τὰ χαρακτηριστικὰ τῶν ἀσθενῶν πού, παρὰ
τὴν ἐντατικὴ ὑπολιπιδαιμικὴ παρέμβαση, συνεχί-
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ζουν νὰ ἐμφανίζουν καρδιαγγειακὰ ἐπεισόδια. Σὲ
αὐτοὺς τοὺς ἀσθενεῖς ἔχει ἐνδεχομένως νόημα νὰ
δοκιμαστοῦν παράλληλες ἐπιθετικὲς φαρμακευτικὲς παρεμβάσεις, ὅπως γιὰ παράδειγμα ἰσχυρότερα ἀντιαιμοπεταλιακά, διπλοὶ συνδυασμοὶ
ἀντιαιμοπεταλιακῶν γιὰ μεγαλύτερο χρονικὸ
διάστημα ἢ συνδυασμοὶ ἀντιαιμοπεταλιακῶν μὲ
ἀντιπηκτικὰ φάρμακα.
Τελικά, τί ἔχει μεγαλύτερη σημασία; Τὸ ποσοστὸ μείωσης, ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ Ἀμερικανικὲς ὁδηγίες ἢ οἱ ἀπόλυτες τιμὲς ποὺ ἐπιτυγχάνονται, ὅπως ὑποστηρίζουν οἱ Εὐρωπαϊκές; Οἱ
μελέτες FOURIER καὶ IMPROVE-IT φαίνεται ὅτι
θὰ ὁδηγήσουν σύντομα στὴν ἀλλαγὴ τῶν ὁδηγιῶν
ποὺ ἔχουν δημοσιευθεῖ στὴν ἄλλη ὄχθη τοῦ Ἀτλαντικοῦ, τόσο γιατί νέα χαμηλότερα ὅρια γιὰ τὴν
LDL-χοληστερίνη φαίνεται ὅτι θὰ εἶναι ἡ λογικὴ
ἐπιλογὴ καὶ ὄχι μόνο ἡ μείωση κατὰ 50% στοὺς
ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ κινδύνου, ὅσο καὶ γιατί ὁ στόχος
αὐτὸς δὲν θὰ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ἐπιτυγχάνεται
μόνο μὲ τὶς στατίνες ἀλλὰ καὶ μὲ ἄλλα ὑπολιπιδαιμικὰ φάρμακα.
Ἕνα ἄλλο πολὺ ἐνδιαφέρον μήνυμα τῆς μελέτης εἶναι τὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν ἀσφάλεια τόσο
τοῦ συγκεκριμένου φαρμάκου ὅσο καὶ τῆς μείωσης τῆς LDL-χοληστερίνης σὲ πολὺ χαμηλὲς τιμές.
Δὲν διαπιστώθηκαν αὐξήσεις οὔτε στὰ ποσοστὰ
νεοεμφανιζόμενου διαβήτη, οὔτε στὸν καταρράκτη, οὔτε στὶς μυαλγίες, οὔτε στὶς νευρογνωσιακὲς
διαταραχές. Βέβαια, ὁ μέσος χρόνος παρακολούθησης τῶν 26 μηνῶν εἶναι μᾶλλον μικρὸς ὥστε
νὰ τεκμηριωθεῖ καὶ τὸ θέμα τῆς μακροχρόνιας
ἀσφάλειας. Εἶναι, ἄραγε, ἐξίσου ἀσφαλὲς νὰ ζεῖ
κάποιος μὲ τόσο χαμηλὰ ἐπίπεδα LDL-χοληστερίνης γιὰ δέκα χρόνια ἢ καὶ παραπάνω; Δὲν μπορεῖ
κάποιος νὰ ἀγνοήσει τὸ βραχὺ διάστημα τῆς παρακολούθησης στὴ μελέτη FOURIER, ὅπως δὲν
μπορεῖ νὰ ἀγνοήσει καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ καμπύλες Kaplan Meier, τόσο γιὰ τὸ πρωτογενὲς ὅσο καὶ
γιὰ τὸ δευτερογενὲς τελικὸ σημεῖο, δείχνουν νὰ
διαχωρίζονται ὅλο καὶ περισσότερο μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, ἀφήνοντας ὑποσχέσεις γιὰ ἀκόμη
μεγαλύτερο μελλοντικὸ ὄφελος. Ἄλλωστε αὐτὸ
εἶναι καὶ τὸ λογικὸ μὲ βάση τὴν παθοφυσιολογικὴ γνώση τοῦ μηχανισμοῦ δράσης τῆς LDL-χοληστερίνης στὶς ἀρτηρίες, ὅπως λογικὴ εἶναι καὶ
ἡ ἀνησυχία γιὰ τὴν ἐμφάνιση διαβήτη ἢ νευρογνωσιακῶν διαταραχῶν μετὰ ἀπὸ χρόνια σὲ πολὺ
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χαμηλὲς τιμὲς LDL-χοληστερίνης. Πάντως, ἀρκετὰ
καθησυχαστικὰ εἶναι τὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὴν ἀνάλυση τῆς μελέτης IMPROVE-IT γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς μὲ
τιμὲς LDL-χοληστερίνης 30-50 mg/dl, ποὺ δὲν παρουσίασαν ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες στὰ 7 χρόνια
ποὺ κράτησε ἡ μελέτη, ὅπως καὶ τὰ θετικὰ στοιχεῖα ἀσφαλείας ἀπὸ τὰ 4 χρόνια παρακολούθησης τῶν ἄλλων μελετῶν τῆς ἐβολοκουμάμπης καὶ
τῆς ἀλιροκουμάμπης.
Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι οἱ ἀναστολεῖς τοῦ
PCSK9 ἀποτελοῦν μιὰ πολὺ σημαντικὴ ἐξέλιξη
στὸν τομέα τῆς ὑπολιπιδαιμικῆς ἀγωγῆς καὶ τῆς
ἀντιμετώπισης τῶν καρδιαγγειακῶν παθήσεων.

«Βάζο μὲ λουλούδια πάνω σὲ τραπέζι»

Ὅμως, τὸ ἰδιαίτερα ὑψηλὸ κόστος τους καθιστᾶ
ἀπαγορευτικὴ τὴ χρήση τους σὲ ὅλους τοὺς ἀσθενεῖς μὲ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς μελέτης FOURIER.
Δυστυχῶς, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ πληρώνουμε οὔτε
ὡς πρόσωπα, οὔτε ὡς σύστημα ὑγείας χιλιάδες
εὐρὼ ἐτησίως γιὰ νὰ μειώσουμε κατὰ 1-2% τὰ μὴ
θανατηφόρα καρδιαγγειακὰ ἐπεισόδια, ὅσο πολύτιμη καὶ ἂν εἶναι ἡ ὑγεία μας ἀλλὰ καὶ ἡ ζωή
μας! Μποροῦμε ὅμως καὶ πρέπει νὰ τὰ χρησιμοποιήσουμε μὲ σύνεση στοὺς ἀσθενεῖς ἐκείνους μὲ
ὑψηλὸ καρδιαγγειακὸ κίνδυνο, ποὺ παρὰ τὴ βέλτιστη ὑπολιπιδαιμικὴ ἀγωγὴ παραμένουν ἀρκετὰ
μακριὰ ἀπὸ τοὺς στόχους τῆς LDL-χοληστερίνης.
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