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Ἡ χρήση PAP (Positive Airway Pressure) γιὰ
τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ὑπνικῆς ἄπνοιας δὲν μειώ
νει τὸν κίνδυνο καρδιαγγειακῶν συμβάντων καὶ
θανάτων σύμφωνα μὲ πρόσφατη μεταανάλυση 10
τυχαιοποιημένων κλινικῶν μελετῶν, ποὺ περιλαμβάνουν περισσότερους ἀπὸ 7.000 ἀσθενεῖς.
Μολονότι, σύμφωνα μὲ τοὺς συγγραφεῖς, ἡ
ὑπνικὴ ἄπνοια σχετίζεται σὲ μελέτες παρατήρησης μὲ αὐξημένο καρδιαγγειακὸ κίνδυνο, φαίνεται πὼς ὁ κίνδυνος αὐτὸς δὲν μειώνεται μὲ τὴ
χρήση μάσκας PAP.
Δὲν γνωρίζουμε ἂν γιὰ αὐτὸ εὐθύνεται ἡ θεραπευτικὴ μέθοδος τοῦ PAP ἤ ἂν ἡ συσχέτιση ποὺ
παρατηρεῖται σὲ μελέτες παρατήρησης ὀφείλεται
σὲ κάτι διαφορετικό ποὺ δὲν εἶναι ἀκόμα σαφὲς
σὲ μᾶς.
Στὴ μεταανάλυση περιελήφθησαν 7.266 ἀσθενεῖς μὲ ὑπνικὴ ἄπνοια, μέσης ἡλικίας 61 ἐτῶν μὲ
BMI 30 kg/m2.
Σίγουρα ἡ βελτίωση τῶν συμπτωμάτων πρωινῆς ὑπνηλίας καὶ κόπωσης ὅσων πάσχουν ἀπὸ
ὑπνικὴ ἄπνοια εἶναι ἰδιαίτερα σημαντική, ἀλλὰ
σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἄπνοια, χωρὶς συμπτώματα, τίθεται ἕνα μεγάλο ἐρώτημα κατὰ πόσον βοηθιοῦνται πραγματικὰ στὴ μείωση συμβαμάτων ἀπὸ τὴ
χρήση αὐτῆς
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Σύμφωνα μὲ αὐτὴ τὴ νεότερη μελέτη παρατήρησης ἡ λήψη ἀσπιρίνης γιὰ δευτερογενῆ πρόληψη μετὰ ἀπὸ ἔμφραγμα ἥ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ
ἐπεισόδιο σχετίζεται μὲ ὑψηλότερο τοῦ ἀναμενομένου κινδύνου γιὰ αἱμορραγία, ἡ ὁποία νὰ προκαλεῖ ἀναπηρία ἤ θάνατο.
Οἱ ἐρευνητὲς ἀνέλυσαν δεδομένα αἱμορραγίας ἀπὸ 3.166 ἀσθενεῖς (50% ἄνω τῶν 75 ἐτῶν) ἀπὸ
τὴν Oxford Vascular Study.
Τὸ 30% τῶν ἀσθενῶν ἐλάμβανε γαστροπροστασία. 405 ἀσθενεῖς ἐμφάνισαν τὸ πρῶτο τους
αἱμορραγικὸ ἐπεισόδιο (218 γαστρεντερικό, 45
ἐνδοεγκεφαλικό, 142 διάφορα) κατὰ τὴ διάρκεια
τῶν 13.500 ἀσθενῶν-ἐτῶν παρακολούθησης. Ὁ
ἐτήσιος κίνδυνος αἱμορραγίας ἦταν 3,36% καὶ ὁ
κίνδυνος μείζονας αἱμορραγίας 1,46%.
Ὁ κίνδυνος ἐλάσσονος αἱμορραγίας δὲν σχετιζόταν μὲ τὴν ἡλικία, ἀλλὰ ὁ ἐτήσιος κίνδυνος
γιὰ μείζονα αἱμορραγία αὐξανόταν κατακόρυφα
μετὰ τὰ 70 ἔτη, φθάνοντας τὸ 4,1% σὲ ἀσθενεῖς 85
ἐτῶν ἢ μεγαλύτερους.
Ὁ κίνδυνος μείζονων αἱμορραγιῶν ἦταν
παρόμοιος μὲ τὸν κίνδυνο τῶν ἰσχαιμικῶν συμβάντων, ποὺ ὑπολογίζεται πὼς ἀποφεύχθησαν
στοὺς ἀσθενεῖς ἄνω τῶν 85 ἐτῶν.
Ἡ χρήση PPI φαίνεται νὰ μειώνει σημαντικὰ
τὸν κίνδυνο γαστρορραγιῶν στοὺς ἡλικιωμένους
ἀσθενεῖς, μὲ τὸ NNT γιὰ τοὺς ἄνω τῶν 75 νὰ εἶναι
23.
Σύμφωνα μὲ τὸ editorial τῆς μελέτης θὰ ἔπρεπε νὰ γίνεται τακτικὴ ἐπανεκτίμηση τῆς χρόνιας
λήψης ἀσπιρίνης στοὺς ἀσθενεῖς ἄνω τῶν 75 ἐτῶν,
ὅπως γίνεται καὶ μὲ τὰ ἀντιπηκτικὰ στοὺς ἀσθενεῖς μὲ κολπικὴ μαρμαρυγή.
Εὐρωπαϊκὸ Συνέδριο Καρδιολογίας- Βαρκελώνη
2017
Μία σημαντικὴ ἀλλαγὴ ποὺ βλέπουμε φέτος
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στὸ συνέδριο τῆς ESC εἶναι πὼς γιὰ πρώτη φορὰ
ἀνακοινώνονται πολλὲς θετικὲς μελέτες φαρμάκων, ὅπου μέχρι τώρα αὐτὲς οἱ μελέτες ἀνακοινώνονταν ἀπὸ τὶς φαρμακευτικὲς ἐταιρίες μόνο στὴν
Ἀμερική. Εἶναι μιὰ σημαντικὴ ἀναγνώριση γιὰ
τὴν ἀξία τοῦ δεύτερου μεγαλύτερου συνεδρίου
στὸν κόσμο μὲ περίπου 30.000 συνέδρους ἐτησίως.
Φέτος, μεταξὺ ἄλλων, θὰ ἀνακοινωθεῖ ἡ

«Μπουκέτο μὲ λουλούδια σὲ τοπίο»

πρώτη θετικὴ μελέτη ἑνὸς CETP ἀναστολέα, ἡ θετικὴ μελέτη ἑνὸς μονοκλωνικοῦ ἀντισώματος, τῆς
κανακινουμάμπης, ποὺ στοχεύει τὴν ἰντερλευκίνη
β, βασικὴ κυτοκίνη στὴ διαδικασία τῆς φλεγμονῆς, στὴ μείωση τῶν καρδιαγγειακῶν συμβάντων,
ἡ καινούργια μελέτη τῆς χαμηλῆς δόσης ριβαροξαμπάνης ἔναντι ἀσπιρίνης στὴ χρόνια στεφανιαία νόσο, κτλ.
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