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. Ποιὰ εἶναι καλύτερα; Τὰ βιοαπορροφήσιμα ἀγγειακὰ ἰκριώματα ἢ τὰ μεταλλικὰ stent
στὴν καθημερινότητα τῆς ἀγγειοπλαστικῆς (PCI,
Percutanius Coronary Interventions); Φαίνεται νὰ
κερδίζουν τὰ μεταλλικά. Στὴν Ὁλλανδία πρόσφατα ἔγινε μελέτη 1.845 ἀσθενῶν, οἱ ὁποῖοι
ὑπεβλήθησαν σὲ ἐπεμβατικὴ θεραπεία μὲ ἀγγειοπλαστική. Ἐξ αὐτῶν στοὺς 924 ἀσθενεῖς χρησιμοποιήθηκε τὸ βιοαπορροφήσιμο ἀγγειακὸ ἰκρίωμα
(σκαλωσιὰ) – ὁμάδα Α καὶ στοὺς ὑπολοίπους 921
ἀσθενεῖς μεταλλικὸ stent – ὁμάδα Β. Ἐνδείξεις
ἀποτυχίας τῆς ἐπεμβάσεως στὸ συγκεκριμένο ἀγγεῖο ἦσαν ἡ κακὴ ἐξέλιξη, συγκεκριμένα ὁ καρδιακὸς θάνατος, τὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου
ἀπὸ τὸ συγκεκριμένο ἀγγεῖο καὶ ἡ ἐπαναγγείωση
τοῦ target vessel. Ἡ παρακολούθηση τῶν ἀσθενῶν
αὐτῶν κατὰ μέσον ὅρο ἦταν ἐπὶ 2 ἔτη περίπου,
συγκεκριμένα ἐπὶ 707 ἡμέρες. Ὁ καρδιακὸς θάνατος συνέβη σὲ 18 ἀσθενεῖς τῆς ὁμάδας Α καὶ 23 μὲ
stent τῆς ὁμάδας Β (ποσοστὰ 2% καὶ 2,7%, ἀντιστοίχως). Τὸ ἔμφραγμα μυοκαρδίου συνέβη σὲ 48
ἀσθενεῖς τῆς ὁμάδας Α καὶ 30 τῆς ὁμάδας Β (ποσοστὰ 5,5 ἔναντι 3,2%). Ἡ ἐπαναγγείωση τοῦ target
vessel συνέβη σὲ 76 ἀσθενεῖς τῆς ὁμάδας Α καὶ 65
ἀσθενεῖς τῆς ὁμάδας Β (ποσοστὰ 8,7 καὶ 7,5%).
Ὅσον ἀφορᾶ στὴν θρόμβωση, ἡ ἐπιπλοκὴ αὐτὴ
ἐμφανίσθηκε σὲ 31 ἀσθενεῖς τῆς ὁμάδας Α καὶ σὲ
8 ἀσθενεῖς τῆς ὁμάδας Β. Τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι
δὲν ὑπῆρχε σημαντικὴ διαφορὰ στὸ βαθμὸ ἀποτυχίας τοῦ ἀγγείου- στόχου μεταξὺ ἐκείνων ποὺ
ἔλαβαν βιοαπορροφήσιμο ἀγγειακὸ ἰκρίωμα καὶ

ἐκείνων μὲ μεταλλικὸ stent. Τὸ ἀξιόλογο εἶναι
ὅτι ἐμφανίσθηκε ὑψηλότερη ἐπιπλοκὴ τῆς θρόμβωσης στοὺς ἀσθενεῖς μὲ βιοαπορροφήσιμο ἀγγειακὸ ἰκρίωμα κατὰ τὰ 2 αὐτὰ ἔτη τῆς παρακολούθησης. (J. J. Wykrzykowska et al, Bioresorbable
Scaffolds versus Metallic Stents in Routine PCI, N
Engl J Med 2017;376:2319-28).

. Ἀτμοσφαιρικὴ ρύπανση. Ἡ ρύπανση τοῦ
περιβάλλοντος εἶναι κακὸ γιὰ τὴν ὑγεία. Πάσχοντες ἀπὸ βρογχικὸ ἆσθμα, ἰσχαιμικὴ καρδιοπάθεια ἢ ἄλλη ἀσθένεια ἐνίοτε ἀποχαιρετοῦν τὸν
κόσμο σὲ χωριὰ καὶ πόλεις μὲ σοβαρὴ ρύπανση
τῆς ἀτμόσφαιρας. Ἰδιαίτερη εὐαισθησία ἔχουν
τὰ παιδιά, οἱ γεγηρακότες καὶ οἱ πάσχοντες ἀπὸ
καρδιοπνευμονικὴ νόσο. Τὸ πρόβλημα τῆς ρύπανσης ἦταν μεγάλο καὶ κατὰ τὸ πρῶτο ἥμισυ τοῦ
20ου αἰ. Στὴ συνέχεια, μὲ λήψη μέτρων κατὰ τῆς
ρύπανσης, ἄρχισε νὰ γίνεται μικρότερο. Σήμερα
ἡ εἰδικὴ ἐπιτροπὴ EPA- Enviromental Protection
Agency στοχεύει σὲ μιὰ ἀτμόσφαιρα μὲ μικρὰ
σωματίδια-particles, μικρῆς διαμέτρου ἕκαστο
<2,5μm. Αὐτὰ ἐπιτυγχάνονται μὲ διάφορα μέσα
μεταφορᾶς καὶ coal fired – γένεση ἠλεκτρισμοῦ. Σὲ
πρόσφατο ἄρθρο τοῦ N Engl J Medicine ἀναφέρεται ὅτι γυναῖκα 62 ἐτῶν σὲ ἀτμόσφαιρα μὲ μεγάλη
ρύπανση παρουσίασε ἔντονο βῆχα καὶ δύσπνοια
καὶ κατέληξε σὲ μία ἡμέρα. Αὐτὸ τὸ νέφος τῆς ρύπανσης εἶχε προσβάλει πολλοὺς κατοίκους τῆς περιοχῆς – εἶχαν ἀναπνευστικὰ προβλήματα. Πέραν
τοῦ ἄσθματος, ἡ ρύπανση τῆς ἀτμόσφαιρας προκαλεῖ καὶ ἄλλες ἀσθένειες, ὡς ἡ ἰσχαιμικὴ καρδιο-
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πάθεια, αὐξάνει τὴ νοσηρότητα ἀλλὰ καὶ τὴ θνησιμότητα τῶν κατοίκων. Ὑποστηρίζεται ὅτι σὲ
αὔξηση κατὰ 10μmg/m2 ἡ θνησιμότητα αὐξάνεται
κατὰ 7,3%. (R. E. Berger et al, Air Pollution Still
Kills, N Engl J Med 376;26:2591-2592).

. Σὲ πρόσφατη μελέτη 220 ἀσθενεῖς μὲ σοβαρὸ βρογχικὸ ἆσθμα ἀντιμετωπίζονται μονίμως
καὶ καθημερινῶς μὲ λήψη ἀπὸ τοῦ στόματος γλυκοκορτικοειδοῦς. Τὰ φάρμακα αὐτὰ τῆς κορτιζόνης
ἐλαττώνουν τὰ φλεγμονώδη κύτταρα, περιλαμβανομένων καὶ τῶν ἠωσινοφίλων στοὺς βρόγχους.
Στοὺς ἀσθενεῖς αὐτοὺς εἶναι σχεδὸν ἀδύνατη ἡ
διακοπὴ τῆς κορτιζόνης μὲ χορήγηση placebo. Τὴν
παύση τῆς κορτιζόνης ἀκολουθεῖ σχεδὸν σταθερὰ
κρίση βρογχικοῦ ἄσθματος. Μὲ per os κορτιζόνη
οἱ πάσχοντες αἰσθάνονται καλά, ὅμως ὑπάρχουν
καὶ οἱ σχετικὲς παρενέργειες, ἔστω καὶ ἤπιες. Τὶς
κρίσεις τοῦ βρογχικοῦ ἄσθματος θεραπεύει καὶ ἡ
benralizoumab (μπενραλιζουμάμπη), μονοκλωνικὸ
ἀντίσωμα κατὰ τοῦ ὑποδοχέως τῆς α-ιντερλευκίνης-5. Τὸ φάρμακο αὐτὸ εἶναι ἀποτελεσματικὸ ὅσο
σχεδὸν ἡ κορτιζόνη. Χορηγήθηκε μπενραλιζουμάμπη σὲ 220 ἀσθενεῖς μὲ βρογχικὸ ἆσθμα ὑποδορίως
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κάθε 4 ἑβδομάδες. Μὲ τὴ χορήγηση τοῦ νέου αὐτοῦ
φαρμάκου ἐλαττώθηκε ἡ μέση δόση κορτιζόνης
ἀπὸ τὸ στόμα σὲ ποσοστὸ 75%, ἔτσι ὥστε τώρα
οἱ πάσχοντες νὰ λαμβάνουν μόνο 25% κορτιζόνη. Αὐτὴ ἡ μηνιαία σχεδὸν θεραπεία μὲ τὴ χορήγηση τῆς μπενραλιζουμάμπης ὁδήγησε σὲ ἔξαρση
τοῦ βρογχικοῦ ἄσθματος, ἡ ὁποία ἦταν κατὰ 70%
μικρότερη ἀπὸ ὅσο στοὺς μάρτυρες μὲ placebo.
Καὶ τέλος, στὶς 28 ἑβδομάδες δὲν ὑπῆρχε ἀξιόλογη ἐπίδραση τῆς μπενραλιζουμάμπης στὸν forced
expiratory volume – ἐκπνευστικὸ ὄγκο σὲ 1 sec
(FEV1). Γενικὰ τὰ ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς χορήγησης μπενραλιζουμάμπης δὲν ἦσαν σταθερὰ στὸ
βρογχικὸ ἆσθμα. Σὲ ὁρισμένους ἀσθενεῖς ὑπῆρχαν
ἀξιόλογα εὐνοϊκὰ ἀποτελέσματα. Ὅμως πολλοὶ
ἄλλοι ἀσθενεῖς δὲν ἔδειξαν βελτίωση. Ὡς πρὸς τὶς
παρενέργειες δὲν ὑπῆρχαν, ἦσαν περίπου ἴδιες καὶ
τῶν δύο ὁμάδων, τῆς μπενραλιζουμάμπης καὶ τοῦ
placebo. Τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι τὸ νέο αὐτὸ φάρμακο ἔχει θεραπευτικὰ ἀποτελέσματα συγκριτικὰ
μὲ τὸ placebo. (P. Nair et al, Oral GlucocorticoidSparing Effect of Benralizumab in Severe Asthma,
N Engl J Med 2017;376:2448-58).
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