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Νεοπλασίες καὶ Καρδιὰ: Ἱστοπαθολογικὴ ἀνασκόπηση τῶν συνεπειῶν μὲ κλινικὴ καὶ ἀκτινολογικὴ συσχέτιση.
Τὰ ἀκόλουθα σημεῖα συνιστοῦν τὰ κύρια
εὑρήματα τῆς ἀνωτέρω ἀνασκόπησης:
1. Οἱ μηχανισμοὶ καρδιακῆς συμμετοχῆς σὲ
νεοπλασματικὰ νοσήματα περιλαμβάνουν:
Α) Μηχανισμοὺς ἄμεσης συμμετοχῆς σὲ: α)
Αἱματογενεῖς καὶ λεμφογενεῖς μεταστάσεις: αἱματογενὴ ἐνοφθαλμισμὸ (π.χ. σὲ μελάνωμα καὶ λέμφωμα), ἀνάδρομο λεμφογενὴ ἐνοφθαλμισμὸ (π.χ.
σὲ καρκίνο μαστοῦ) καὶ ἐπέκταση διὰ τῶν φλεβῶν
(π.χ. νεφρικὸ καρκίνωμα), β) Ἐπινέμηση κατὰ συνέχεια ἱστοῦ (π.χ. καρκίνος πνεύμονα), γ) Ἀνάπτυξη πρωτοπαθοῦς καρδιακοῦ ὄγκου, δ) Ἐνδοαυλικὴ ἀνάπτυξη ὄγκου (ποὺ ἀποφράσσει).
Β) Μηχανισμοὺς ἔμμεσης συμμετοχῆς σὲ: α)
Ἀκτινοβόληση θώρακος, β) Χημειοθεραπευτικοὺς παράγοντες, γ) Καρκινοειδεῖς ὄγκους (διὰ
τῶν ἐπιδράσεων τῆς 5-υδροξυτρυπταμίνης) καὶ δ)
Πλασματοκυτταρικὲς δυσκρασίες (ἀμυλοείδωση).
2. Μεταστατικοὶ καρκίνοι: Ἡ ἐπίπτωση μεταστατικῆς νεοπλασματικῆς νόσου στὴν καρδιὰ κυμαίνεται στὰ ἐπίπεδα τοῦ 0,7%-3,5% στὸ γενικὸ
πληθυσμό. Καρκίνοι πνεύμονος, μαστοῦ, αἱματο-

λογικὲς κακοήθειες καὶ μελανώματα συγκαταλέγονται ἀνάμεσα στὶς κακοήθειες ποὺ συχνότερα
μεθίστανται στὴν καρδιά. Ἡ κλινικὴ εἰκόνα εἶναι
συχνὰ μὴ εἰδικὴ καὶ σὲ μεγάλο βαθμὸ συναρτᾶται
μὲ τὴ θέση τῆς μετάστασης καὶ τὴν ἔκταση τῆς
προσβολῆς.
Οἱ περικαρδιακὲς μεταστάσεις, ὑπεύθυνες γιὰ
>60% τῶν καρδιακῶν μεταστάσεων, χαρακτηρίζονται ἀπὸ συμπτώματα καὶ σημεῖα περικαρδίτιδος ἤ περικαρδιακῆς συλλογῆς.
Οἱ μυοκαρδιακὲς μεταστάσεις συνιστοῦν τὸ
ἕνα τρῖτο περίπου τῶν περιπτώσεων καὶ δύνανται νὰ προκαλέσουν ἀρρυθμιογένεση, θωρακικὸ
ἄλγος ἤ ἄλλα συμπτώματα μιμούμενα ὀξέα στεφανιαῖα σύνδρομα.
Ἡ ἐνδοκαρδιακὴ συμμετοχὴ εἶναι σπάνια
(3%-5% τῶν περιπτώσεων).
Ἡ ἠχοκαρδιογραφία εἶναι συνήθως ἡ πρώτη
μέθοδος καρδιακῆς ἀπεικόνισης γιὰ τὴν ἀξιολόγηση πιθανῆς παρουσίας καρδιακῶν μαζῶν, δεδομένης τῆς εὐρείας διαθεσιμότητός της. Ἡ καρδιακὴ τομογραφία μαγνητικοῦ συντονισμοῦ εἶναι
χρήσιμη, δεδομένης τῆς ἱκανότητάς της νὰ ἐκτιμᾶ ἐξωκαρδιακὲς ἑστίες. Τὰ πλεονεκτήματα τῆς
ὑπολογιστικῆς τομογραφίας περιλαμβάνουν: α)
σημαντικὰ μεγαλύτερη χωρικὴ ἀνάλυση, β) τρισδιάστατη ἐκτίμηση ὄγκων καὶ γ) καλύτερη ἀπεικόνιση ἐπικαρδιακῶν στεφανιαίων ἀγγείων καὶ
δομῶν τοῦ μεσοθωρακίου, στοιχεῖα ποὺ δύνανται
νὰ βοηθήσουν στὸ σχεδιασμὸ τῆς χειρουργικῆς
παρέμβασης.
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3. Πρωτοπαθῆ καρδιακὰ νεοπλάσματα - καλοήθη: Τὰ πρωτοπαθῆ νεοπλάσματα τῆς καρδιᾶς
εἶναι σπάνια, ἔχοντας ἐπίπτωση 0,02%. Ἡ μεγάλη πλειονότητα αὐτῶν τῶν πρωτοπαθῶν βλαβῶν
εἶναι καλοήθεις ὄγκοι, ὡστόσο, καταστροφικὲς
συνέπειες μπορεῖ ἀκόμα νὰ ἐπέλθουν, δεδομένων
τῶν εὐαίσθητων λειτουργικὰ περιοχῶν ποὺ δυνητικὰ καταλαμβάνουν αὐτὲς οἱ χωροκατακτητικὲς ἐξεργασίες. Οἱ καλοήθεις βλάβες δύνανται νὰ
ἀποφράσσουν τὴ ροή, νὰ διαταράσσουν τὴ λειτουργία τῶν καρδιακῶν βαλβίδων, νὰ προκαλοῦν
ἀρρυθμίες καὶ/ἤ νὰ προκαλοῦν ἐμβολισμοὺς (εἴτε
μὲ κομμάτια τοῦ νεοπλάσματος καθ’ ἑαυτοῦ, εἴτε
μὲ ἐπικαθήμενους θρόμβους, ὁδηγώντας σὲ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια ἤ ἐμφράγματα τοῦ μυοκαρδίου). Οἱ πλέον συχνοί, καλοήθεις, πρωτοπαθεῖς
ὄγκοι εἶναι τὰ ἰνοελαστώματα, ἀκολουθούμενα
ἀπὸ τὰ μυξώματα. Ἄλλες καλοήθεις ἐξεργασίες
περιλαμβάνουν τὰ λιπώματα, τὴν λιπωματώδη
ὑπερτροφία τοῦ μεσοκολπικοῦ διαφράγματος, τὰ
αἱμαγγειώματα, ἀμαρτωματώδεις βλάβες (συμπεριλαμβανομένων παιδιατρικῶν ὄγκων, ὅπως τὰ
καρδιακὰ ραβδομυώματα, τὰ καρδιακὰ ἰνώματα
καὶ τὶς πιὸ σπάνιες ἀμαρτωματώδεις βλάβες τῶν
μυοκυττάρων).
4. Πρωτοπαθῆ καρδιακὰ νεοπλάσματα – κακοήθη: Τὸ ἀδιαφοροποίητο, ὑψηλῆς κακοήθειας,
πλειόμορφο σάρκωμα εἶναι τὸ πιὸ συχνὸ πρωτοπαθὲς κακόηθες νεόπλασμα τῆς καρδιᾶς, ἐνίοτε φέρον παρωχημένα ὀνόματα, ὅπως κακόηθες
ἰνῶδες ἱστιοκύτωμα καὶ ἀδιαφοροποίητο σάρκωμα. Συνήθως (>80%) ἐντοπίζεται στὸν ἀριστερὸ
κόλπο, τεῖνον νὰ ἐξορμᾶται ἀπὸ τὸ ὀπίσθιο τοίχωμα, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ μύξωμα ποὺ ἐμφανίζει
προδιάθεση γιὰ τὸ μεσοκολπικὸ διάφραγμα. Ἡ
καρδιακὴ ἀπεικόνιση χρησιμεύει στὴ σταδιοποίηση, στὴν ἐκτίμηση τῆς πιθανότητος ἐπιπλοκῶν
καὶ στὸ σχεδιασμὸ τῶν χειρουργικῶν παρεμβάσεων. Τὸ καρδιακὸ ἀγγειοσάρκωμα εἶναι τὸ πλέον
σύνηθες κακόηθες νεόπλασμα τῆς καρδιᾶς, ποὺ
ἐμφανίζει διαφοροποίηση. Συνήθως ἐξορμᾶται
ἀπὸ τὸν δεξιὸ κόλπο ἤ τὴν δεξιὰ κολποκοιλιακὴ αὔλακα. Ἡ ἠχοκαρδιογραφία εἶναι χρήσιμη,
ὅταν οἱ ἀσθενεῖς παρουσιάζονται μὲ αἱμοδυναμικὴ ἀστάθεια, λόγῳ αἱμοπερικαρδίου, ὁδηγοῦν σὲ
δεξιὰ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ἤ ἐπιπωματισμό. Τὸ
πρωτοπαθὲς καρδιακὸ μεσοθηλίωμα εἶναι σπάνιο, ὡστόσο ἀντιπροσωπεύει τὸ 50% τῶν περι-
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καρδιακῶν ὄγκων. Τὰ ἀπεικονιστικὰ εὑρήματα
στὴ μαγνητικὴ καὶ στὴν ὑπολογιστικὴ τομογραφία ἐμφανίζουν σημαντικὴ ἀλληλοεπικάλυψη μὲ
τὰ τῆς φλεγμονώδους περικαρδίτιδος. Τὸ πρωτοπαθὲς καρδιακὸ λέμφωμα ἀντιπροσωπεύει τὸ
1%-2% ὅλων τῶν καρδιακῶν νεοπλασμάτων καὶ
κατὰ προτίμηση ἐντοπίζεται στὶς δεξιὲς καρδιακὲς
κοιλότητες καὶ στὸ περικάρδιο.
5. Δευτερογενεῖς ἐπιπτώσεις τῶν νεοπλασμάτων στὴν καρδιὰ περιλαμβάνουν τὴν καρδιοτοξικότητα ἐκ χημειοθεραπείας, τὴν καρδιακὴ
ἀμυλοείδωση καὶ τὸ καρκινοειδὲς σύνδρομο. Ἡ
καρδιοτοξικότητα ὁρισμένων κλάσεων ἀντινεοπλασματικῶν φαρμάκων, ὅπως οἱ ἀνθρακυκλίνες (π.χ. δοξορουβικίνη) καὶ οἱ ἀλκυλιούντες
παράγοντες (π.χ. ἡ κυκλοφωσφαμίδη) εἶναι λίαν
ἐπαρκῶς τεκμηριωμένη. Ἄλλοι παράγοντες, ὅπως
τὰ μονοκλωνικὰ ἀντισώματα (π.χ. τρανστουζουμάμπη) καὶ οἱ ἀναστολεῖς ἀνοσολογικοῦ ἐλέγχου
(π.χ. πεμπρολιζουμάμπη) ἐμφανίζουν ὁλοένα καὶ
πιὸ ἀναγνωρισμένες βλαπτικὲς ἐπιδράσεις ἐπὶ τῆς
καρδιᾶς. Ἡ καρδιακὴ βλάβη ἀπὸ ἀκτινοβολία
(περικαρδιακὸς τραυματισμός, στεφανιαία νόσος
καὶ βαλβιδοπάθειες) συνήθως ἐπισυμβαίνει μετὰ
τὴ θεραπεία κακοηθειῶν ἐγγὺς τῆς καρδιᾶς, ὅπως
καρκίνοι μαστοῦ, πνεύμονος καὶ οἰσοφάγου, ὅπως
καὶ σὲ θυμώματα καὶ μεσοθωρακικὰ λεμφώματα.
Οἱ ἀκτινοβολούμενοι, γιὰ καρκίνο τοῦ ἀριστεροῦ
μαστοῦ, ἀσθενεῖς ἐμφανίζουν ἐλλείμματα αἱματώσεως τῆς κορυφῆς σὲ μεγαλύτερο βαθμό. Ἡ ἀκτινοβολία γιὰ οἰσοφαγικὸ καρκίνο δύναται νὰ προκαλέσει παρόμοιες βλάβες στὸ κατώτερο τοίχωμα,
λόγῳ τῆς διαφορετικῆς πορείας τῆς ἀκτινοβολίας
καὶ τὶς σχετικὰ ὑψηλὲς δόσεις. Περίπου οἱ μισοὶ
ἀσθενεῖς μὲ ἀμυλοείδωση ἐλαφρῶν ἁλύσων, ἀπότοκο πλασματοκυτταρικῆς δυσκρασίας, ἐμφανίζουν καρδιακὴ συμμετοχή. Ἡ καρδιακὴ μαγνητικὴ τομογραφία εἶναι ἐξαιρετικὰ χρήσιμη στὴν
ἀνίχνευση ἐναποθέσεων ἀμυλοειδοῦς. Πάνω ἀπὸ
τὸ 50% τῶν ἀσθενῶν μὲ καρκινοειδὲς σύνδρομο
θὰ ἀναπτύξουν καρκινοειδὴ νόσο τῆς καρδιᾶς ἤ
καρκινοειδὴ βαλβιδοπάθεια.
Incidence of Hospitalization for Heart Failure
and Case-Fatality Among 3.25 Million People
With and Without Diabetes. Circulation 2018;
Jun 27: [Epub ahead of print].
McAllister DA, Read S, Kerssens J, et al.
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Ἐπίπτωση νοσηλείας γιὰ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια
καὶ θνητότητα σὲ 3,25 ἑκατομμύρια ἀσθενεῖς μὲ
καὶ χωρὶς σακχαρώδη διαβήτη.
Ἐρωτήματα τῆς μελέτης:
Ποιά εἶναι ἡ ἐπίπτωση τῶν νοσηλειῶν γιὰ
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ ποιά ἡ θνητότητα κατὰ
τὴ διάρκειά τους σὲ διαβητικοὺς ἀσθενεῖς;
Μέθοδοι:
Οἱ συγγραφεῖς τῆς μελέτης ἐξέτασαν τὴν ἐπίπτωση καὶ τὴν κατὰ περίπτωση θνητότητα νοσηλειῶν, λόγῳ καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, σὲ ὁλόκληρο τὸν διαμένοντα στὴ Σκωτία πληθυσμό, ἡλικίας
ἄνω τῶν 30 ἐτῶν, σὲ μία περίοδο 10 ἐτῶν, ἀπὸ
τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2004 ἕως καὶ τὸν Δεκέμβριο
τοῦ 2013. Ὡς νοσηλεῖες, λόγῳ καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, ποὺ καθόριζαν τὴν ἐπίπτωση, λογίσθηκαν
μόνο ἐκεῖνες ποὺ ἦσαν οἱ πρῶτες τὴν περίοδο τῆς
μελέτης (ὄχι οἱ ἑπόμενες) καὶ ὁ ἀσθενὴς δὲν εἶχε
νοσηλευθεῖ γιὰ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια κατὰ τὰ 10
ἔτη πρὸ τῆς ἔναρξης τῆς μελέτης. Οἱ ἐρευνητὲς συσχέτισαν τὸ χρόνο διάγνωσης καὶ τὸν τύπο τοῦ
σακχαρώδους διαβήτη μὲ νοσηλεῖες καὶ θνητότητα, λόγῳ καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, χρησιμοποιώντας τὰ ἐθνικὰ ἀρχεῖα τῆς Σκωτίας. Ἐκτίμησαν
τὴν ἐπίπτωση καὶ τὴ θνητότητα μὲ μοντέλα παλινδρόμησης (κατὰ Poisson καὶ λογαριθμικὴ παλινδρόμηση, ἀντιστοίχως). Προσάρμοσαν ὅλες τὶς
ἐκτιμήσεις γιὰ τὴν ἡλικία, τὸ φῦλο, τὸ κοινωνικοοικονομικὸ status καὶ τὸ ἡμερολογιακὸ ἔτος.
Ἀποτελέσματα:
Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς μελέτης, σὲ ἕνα πληθυσμὸ 3,25 ἑκατομμυρίων - 3.066.253 ἄνευ διαγνωσμένου διαβήτη, 136.042 μὲ διαγνωσμένο διαβήτη
τύπου 2 καὶ 18.240 μὲ διάγνωση διαβήτη τύπου
1 - ὑπῆρξαν 91.429, 22.959 καὶ 1.313 πρῶτες νοσηλεῖες γιὰ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἀντίστοιχα. Οἱ
ἁδρὲς ἐπιπτώσεις γιὰ νοσηλεῖες, λόγῳ καρδιακῆς
ἀνεπάρκειας, ἦσαν ἑπομένως 2,4, 12,4, καὶ 5,6 ἀνὰ
1.000 ἀνθρωπο-έτη γιὰ κάθε ὁμάδα. Οἱ συγγραφεῖς βρῆκαν ὅτι ἡ προσαρμοσμένη κατὰ ἡλικία
καὶ φῦλο ἐπίπτωση νοσηλείας, λόγῳ καρδιακῆς
ἀνεπάρκειας, ἦταν περίπου διπλάσια σὲ διαβητικούς, ἀνεξαρτήτως τοῦ τύπου τοῦ διαβήτη. Οἱ
διαφορὲς ἦσαν μικρότερες στοὺς ἡλικιωμένους
ἄρρενες – ὅπου καὶ πάλι ἡ διαφορὰ ἦταν ἀξιοσημείωτη (σὲ ἄρρενες 80 ἐτῶν ὁ λόγος τῶν ἐπι-
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πτώσεων ἦταν 1,78 μὲ 95% διάστημα ἀξιοπιστίας 1,45-2,19). Ὡστόσο, ὁ ἀντίκτυπος παρουσίας
διαβήτη, στὸν κίνδυνο καρδιακῆς ἀνεπάρκειας,
ἦταν μέγιστος σὲ ἡλικιωμένους ἄρρενες. Ἡ ἀπόλυτη διαφορὰ στὸν ἐτήσιο κίνδυνο εἰσαγωγῆς,
λόγῳ καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, σὲ 80ετεῖς ἄρρενες
(δηλαδὴ στὴν ὁμάδα μὲ τὸν ἐλάχιστο σχετικὸ κίνδυνο) ἦταν 2,5% (μεγαλύτερη στοὺς διαβητικούς).
Γιὰ τὴν ἴδια σύγκριση σὲ 40ετεῖς θήλεις, ἡ ἀπόλυτη διαφορὰ ἦταν 0,5%. Ἡ ἐπίπτωση ἔβαινε μειούμενη μὲ τὰ ἡμερολογιακὰ ἔτη τόσο στοὺς τύπου 2
διαβητικοὺς ὅσο καὶ στοὺς μὴ διαβητικοὺς μὲ παρόμοιο ρυθμὸ (0,2% κατὰ ἡμερολογιακὸ ἔτος). Ἡ
ἐπίπτωση ἔπεφτε ταχύτερα σὲ ἐκείνους μὲ τύπου
1 διαβήτη (2,2% ἀνὰ ἡμερολογιακὸ ἔτος, σχετικὸς
κίνδυνος ἀνὰ ἡμερολογιακὸ ἔτος 0,978; 95% ὅρια
ἀξιοπιστίας 0,959-0,998). Ἡ θνητότητα τὸν πρῶτο
μήνα μετὰ τὴν εἰσαγωγὴ ἦταν παρόμοια στοὺς
μὴ διαβητικοὺς καὶ στοὺς διαβητικοὺς τύπου 2,
ἀλλὰ ὑψηλότερη στοὺς τύπου 1 διαβητικούς, τόσο
στοὺς ἄνδρες ὅσο καὶ στὶς γυναῖκες. Ἡ θνητότητα
μειωνόταν μὲ τὸ χρόνο σὲ ὅλες τὶς ὁμάδες (3,3%
κατὰ ἡμερολογιακὸ ἔτος, σχετικὸς κίνδυνος ἀνὰ
ἡμερολογιακὸ ἔτος 0,967; 95% ὅρια ἀξιοπιστίας
0,961-0,973).
Συμπεράσματα:
Οἱ συγγραφεῖς συμπέραναν ὅτι, παρὰ τὴν
μειούμενη ἐπίπτωση, ἰδίως στὸν τύπου 1 διαβήτη,
ἡ ἐπίπτωση καρδιακῆς ἀνεπάρκειας παραμένει
περίπου διπλάσια στοὺς διαβητικοὺς ἔναντι τῶν
μὴ διαβητικῶν, μὲ ὑψηλότερη θνητότητα στὴν περίπτωση τῶν τύπου 1 διαβητικῶν. Τὰ ἀνωτέρω
εὑρήματα ὑποστηρίζουν τὴν ἀντίληψη, ὅτι ἡ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια εἶναι μία μὴ ἐπαρκῶς ἀναγνωρισμένη ἐπιπλοκὴ τοῦ διαβήτη, ἰδίως τοῦ τύπου1.
Προοπτική:
Συνιστᾶ μία σημαντικὴ μελέτη, καθὼς ὑπονοεῖ ὅτι ἡ παρουσία σακχαρώδους διαβήτη εἶναι
ἕνας σημαντικὸς παράγοντας κινδύνου γιὰ νοσηλεία, λόγῳ καρδιακῆς ἀνεπάρκειας. Τὸ περαιτέρω
ἐνδιαφέρον ἔγκειται στὴ διασαφήνιση, ἐὰν πρόκειται γιὰ αἰτιολογικὰ σχετιζόμενο παράγοντα ἤ
ἀντανακλᾶ τοὺς ἀσθενεῖς ποὺ εἶναι πιθανότερο
νὰ μὴν συμμορφώνονται, ἰδίως ἀναφορικὰ μὲ τὴν
πρόσληψη ἅλατος καὶ τὴ διαβητικὴ δίαιτα.
The Evolving Future of PCSK9 Inhibitors. J Am
Coll Cardiol 2018; 72:314-329.
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Rosenson RS, Hegele RA, Fazio S, Cannon CP.
Τὸ ἐξελισσόμενο μέλλον τῶν ἀναστολέων τῆς
PCSK9
Τὰ ἑπόμενα εἶναι σημεῖα-κλειδιὰ τῆς ἀνωτέρω ἀνασκόπησης ἀναφορικὰ μὲ τὸν μηχανισμό, τὴ
χρήση καὶ τὸ μέλλον τῶν ἀναστολέων τῆς PCSK9.
1. Γενετικὲς μελέτες ἔχουν ταυτοποιήσει μεταλλάξεις, ποὺ ὁδηγοῦν σὲ αὐξημένη λειτουργία
τῆς PCSK9 ὡς τρίτο αἰτιολογικὸ γονιδιακὸ αἴτιο
τῆς οἰκογενοῦς ὑπερχοληστερολαιμίας, γεγονὸς
τὸ ὁποῖο ἔδωσε τὸ ἔναυσμα γιὰ ἐκτεταμένη μελέτη τῆς σχέσης τῆς ἐν λόγω πρωτεΐνης μὲ τὸν ὑποδοχέα τῆς LDL χοληστερόλης καὶ τὸ μεταβολισμὸ
τῆς τελευταίας. Ἄτομα μὲ μεταλλάξεις, μὲ ἀπώλεια
λειτουργίας στὸ γονίδιο τῆς PCSK9, βρέθηκαν νὰ
ἔχουν χαμηλότερα ἐπίπεδα LDL χοληστερόλης ἐφ’
ὅρου ζωῆς, μειωμένο κίνδυνο ἀθηροσκληρωτικῆς
καρδιαγγειακῆς νόσου, δίχως ἄλλα προβλήματα ὑγείας. Αὐτὲς οἱ ἀνακαλύψεις ὁδήγησαν στὴν
ἀνάπτυξη τῶν ἀναστολέων τῆς PCSK9 ὡς θεραπεία καταστολῆς τῶν ἐπιπέδων τῆς LDL χοληστερόλης.
2. Ἡ PCSK9 ἀναστέλλει τὴν ἀνακύκλωση τῶν
ὑποδοχέων τῆς LDL χοληστερόλης. Ἡ πρόσδεση
τῆς PCSK9 στὸν ὑποδοχέα τῆς LDL τόν καθιστᾶ
στόχο ἀποδόμησης στὰ λυσοσώματα, παρεμποδίζοντας τὴν ἀνακύκλωσή του στὴν κυτταρικὴ
μεμβράνη καὶ τὴν πρόσδεση περισσότερων LDL
σωματιδίων. Ὁ ἀκριβὴς μηχανισμὸς πρόσδεσης
καὶ στόχευσης, γιὰ αποδόμηση τοῦ LDL ὑποδοχέα
ἀπὸ τὴν PCSK9, παραμένει ὑπὸ διερεύνηση.
3. Σήμερα ὑφίστανται δύο διαθέσιμα μονοκλωνικὰ ἀντισώματα δεσμευτικὰ τοῦ PCSK9: ἡ
ἀλιροκουμάμπη καὶ ἡ ἐβολοκουμάμπη. Εἶναι πλήρως ἀνθρώπινα ἀντισώματα, τῆς IgG τάξης, ποὺ
προσδένουν τὴν κυκλοφοροῦσα PCSK9 σὲ ἀναλογία 1:1. Ἡ πρόσδεση τοῦ ἀντισώματος ἀποτρέπει
τὴ σύνδεση τῆς PCSK9 μὲ τὸν LDL ὑποδοχέα καὶ
προλαμβάνει τὴν ἀποδόμηση τοῦ τελευταίου. Τὸ
τελικὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ἡ συσσώρευση ὑποδοχέων LDL χοληστερόλης στὴν ἐπιφάνεια τῶν ἡπατοκυττάρων, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ ἐπιταχυνόμενη κάθαρση τῶν LDL σωματιδίων ἀπὸ τὴν κυκλοφορία
καὶ ἄρα σὲ σημαντικὲς μειώσεις τῶν ἐπιπέδων τῆς
LDL χοληστερόλης.
4. Ὁ Ἀμερικανικὸς Ὀργανισμὸς Τροφίμων
καὶ Φαρμάκων (Food and Drug Administration –

441

FDA) ἔχει ἐγκρίνει ἀμφότερα τὰ παραπάνω ἀντισώματα ὡς «πρόσθετες ἐπιλογές, ἐπιπροσθέτως
διαιτητικῶν μέτρων καὶ μέγιστων ἀνεκτῶν δόσεων στατινῶν, γιὰ τὴ θεραπεία ἐνηλίκων μὲ ἑτερόζυγο οἰκογενὴ ὑπερχοληστερολαιμία ἤ μὲ κλινικὰ
ἐμφανὴ ἀθηροσκληρωτικὴ καρδιαγγειακὴ νόσο,
ὅπου ἀπαιτεῖται πρόσθετη μείωση τῶν ἐπιπέδων τῆς LDL χοληστερόλης». Ὁ FDA ἔχει ἐπίσης
ἐγκρίνει τὴν ἐβολοκουμάμπη γιὰ τὴ θεραπεία
τῆς ὁμόζυγου οἰκογενοῦς ὑπερχοληστερολαιμίας
καί, βάσει τῶν εὑρημάτων τῆς μελέτης FOURIER
(Further Cardiovascular Outcomes Research With
PCSK9 Inhibition in Subjects With Elevated Risk),
γιὰ τὴ «μείωση τοῦ κινδύνου ἐμφράγματος τοῦ
μυοκαρδίου, ἐγκεφαλικοῦ καὶ τῆς ἀνάγκης γιὰ
στεφανιαία ἐπαναγγείωση σὲ ἀσθενεῖς μὲ γνωστὴ
καρδιαγγειακὴ νόσο».
5. Ἡ ἀλιροκουμάμπη εἶναι διαθέσιμη σὲ ὑποδόριες ἐνέσεις τῶν 75 καὶ 150 mg, μὲ χορήγηση
ἀνὰ 2 ἑβδομάδες, καθὼς καὶ σὲ ὑποδόρια ἔνεση
τῶν 300 mg, γιὰ ἅπαξ μηνιαία χορήγηση. Μὲ τὴ
δόση τῶν 75 mg, τὰ ἐπίπεδα τῆς LDL χοληστερόλης μειώνονται κατὰ 45%-48% καὶ μὲ ἐκείνη
τῶν 150 mg κατὰ 60%. Ἡ ἐβολοκουμάμπη εἶναι
διαθέσιμη σὲ ὑποδόριες ἐνέσεις τῶν 140 mg, γιὰ
χορήγηση ἀνὰ 2 ἑβδομάδες καὶ σὲ περιεκτικότητα 420 mg, γιὰ μηνιαία χορήγηση. Ἀμφότερες οἱ
περιεκτικότητες μειώνουν τὴν LDL χοληστερόλη
κατὰ περίπου 60%. Τόσο ἡ ἀλιροκουμάμπη ὅσο
καὶ ἡ ἐβολοκουμάμπη μειώνουν τὰ ἐπίπεδα τῶν
τριγλυκεριδίων κατὰ 10%-15%, αὐξάνουν τὰ τῆς
HDL χοληστερόλης κατὰ 5%-10% καὶ μειώνουν
τὰ ἐπίπεδα τῆς λιποπρωτεΐνης (a) κατὰ 25%-30%.
6. Ἡ μελέτη GLAGOV (Global Assessment
of Plaque Regression With a PCSK9 Antibody as
Measured by Intravascular Ultrasound) μέτρησε
τὴν ἐπίπτωση τῆς ἀναστολῆς τῆς PCSK9 στὴν αθηροσκλήρωση. Σὲ αὐτήν, 968 ἀσθενεῖς, μὲ γνωστὴ
στεφανιαία νόσο, θεραπεύθηκαν μὲ ἐβολοκουμάμπη ἤ εἰκονικὸ φάρμακο ἐπὶ ἑνάμισι ἔτος. Τὰ
ἐπίπεδα LDL χοληστερόλης στὴν ὁμάδα ἐνεργοῦ
θεραπείας ἦσαν 36,6 mg/dl ἔναντι 93,0 mg/dl στὴν
ὁμάδα τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου. Σὲ διαδοχικὰ
ἐνδοαυλικὰ ὑπερηχογραφήματα, οἱ ἀσθενεῖς ποὺ
ἔλαβαν ἐβολοκουμάμπη εἶχαν μεγαλύτερη μείωση τοῦ ποσοστιαίου ὄγκου τοῦ ἀθηρώματος καὶ
ὑποστροφὴ τῆς πλάκας, σὲ σχέση πρὸς τὴν ὁμάδα
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placebo. Συνεπῶς, σύμφωνα μὲ τὴν GLAGOV, ἡ
προσθήκη ἐβολοκουμάμπης στὴ θεραπεία μὲ στατίνη ὁδήγησε σὲ ὑποστροφὴ τῶν ἀθηρωμάτων σὲ
ἀσθενεῖς μὲ γνωστὴ στεφανιαία νόσο, μέσῳ τῆς
μειώσεως τῆς LDL χοληστερόλης.
7. Ἡ τυχαιοποιημένη μελέτη FOURIER ἐνέταξε 27.564 ἀσθενεῖς μὲ γνωστὴ αθηροσκληρωτικὴ
καρδιαγγειακὴ νόσο καὶ ἕνα ἐπιπρόσθετο παράγοντα ὑψηλοῦ κινδύνου, ἤδη θεραπευόμενους μὲ
μέγιστα ἀνεκτὲς δόσεις στατινῶν, ἀλλὰ μὲ ἐπίπεδα LDL χοληστερόλης >70 mg/dl ἤ μὲ ἐπίπεδα
μη-HDL χοληστερόλης >100 mg/dl. Οἱ ἀσθενεῖς
τυχαιοποιήθηκαν εἴτε σὲ ἐβολοκουμάμπη (140
mg κάθε 2 ἑβδομάδες ἤ 420 mg κάθε μήνα, ἀναλόγως προσωπικῆς προτίμησης) ἤ σὲ εἰκονικὸ φάρμακο. Οἱ ἀσθενεῖς ποὺ ἔλαβαν ἐνεργὸ θεραπεία
εἶχαν μείωση τῶν ἐπιπέδων LDL χοληστερόλης
κατὰ 59%, γιὰ μία διάμεσο τιμὴ 30 mg/dl. Μετὰ
μία μέση παρακολούθηση 2 ἐτῶν, τὸ σύνθετο καταληκτικὸ σημεῖο τοῦ καρδιαγγειακοῦ θανάτου,
ἐμφράγματος μυοκαρδίου, ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου, νοσηλείας γιὰ στηθάγχη ἤ ἐπαναγγείωσης στεφανιαίου ἀγγείου ἐπῆλθε στὸ 9,8% τῶν ἀσθενῶν
στὴν ὁμάδα τῆς εβολοκουμάμπης καὶ στὸ 11,3%
ἐκείνων στὴν ὁμάδα placebo. Ὁ καρδιαγγειακὸς
θάνατος/ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου/ἐγκεφαλικὸ
ἐπεισόδιο μειώθηκαν ἀπὸ 7,4% σὲ 5,9% (p <0.001).
8. Ἡ τυχαιοποιημένη μελέτη ODYSSEY
OUTCOMES (Evaluation of Cardiovascular
Outcomes After an Acute Coronary Syndrome
During Treatment With Alirocumab) ἀξιολόγησε
τὴν ἐπίδραση τῆς θεραπείας μὲ ἀλιροκουμάμπη
σὲ ἀσθενεῖς μετὰ ἀπὸ ὀξὺ στεφανιαῖο σύνδρομο,
ἤδη θεραπευόμενους μὲ μέγιστη ἀνεκτὴ δόση στατίνης. Τυχαιοποίησε 18.924 ἀσθενεῖς σὲ θεραπεία
μὲ ἀλιροκουμάμπη ἤ εἰκονικὸ φάρμακο, μὲ τιτλοποίηση τῆς δόσης τῆς πρώτης μέχρι τὴν ἐπίτευξη
τοῦ ἐπιθυμητοῦ θεραπευτικοῦ στόχου. Συγκεκριμένα, στὸ σκέλος τῆς ἀλιροκουμάμπης, οἱ ἀσθενεῖς
ἔλαβαν 75 mg κάθε 2 ἑβδομάδες, καὶ ἡ δόση τιτλοποιήθηκε σὲ 150 mg κάθε 2 ἑβδομάδες, ἐὰν τὰ
ἐπίπεδα LDL χοληστερόλης δὲν μειώθηκαν σὲ <50
mg/dl. Τὸ σύνθετο καταληκτικὸ σημεῖο θανάτου
ἀπὸ στεφανιαία νόσο, μὴ θανατηφόρου ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου, θανατηφόρου καὶ μὴ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου ἤ ἀσταθοῦς στηθάγχης, ποὺ
ὁδηγοῦσε σὲ νοσηλεία τοῦ ἀσθενοῦς, ἐπῆλθε στὸ

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

9,5% τῶν ἀσθενῶν ὑπὸ ἀγωγὴ μὲ ἀλιροκουμάμπη
καὶ στὸ 11,1% τῶν λαμβανόντων εἰκονικὸ φάρμακο (p=0.0003). Τὰ δευτερογενῆ καταληκτικὰ
σημεῖα τῶν μείζονων στεφανιαίων συμβαμάτων,
καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων, ἐμφράγματος μυοκαρδίου καὶ ἰσχαιμικοῦ ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ
ἐπεισοδίου ἐπίσης μειώθηκαν σημαντικά.
9. Τὸ πρόγραμμα μελετῶν SPIRE (Studies of
PCSK9 Inhibition and the Reduction of Vascular
Events) συνίστατο ἀπὸ 2 κλινικὲς μελέτες (SPIRE1 καὶ SPIRE-2), ποὺ ἀμφότερες τερματίσθηκαν
πρόωρα. Ἀξιολόγησαν τὴν ἀθηροσκληρωτικὴ
καρδιαγγειακὴ νόσο σὲ 27.438 ἀσθενεῖς, ποὺ τυχαιοποιήθηκαν στὴ λήψη μποκοσιζουμάμπης ἤ
εἰκονικοῦ φαρμάκου. Ἡ μποκοσιζουμάμπη εἶναι
ἕνα ἐξανθρωπισμένο (ὄχι πλήρως ἀνθρώπινο) μονοκλωνικὸ ἀντίσωμα ἔναντι τῆς PCSK9, περιέχον
3% τῆς ἀλληλουχίας τῶν τρωκτικῶν στὴν περιοχὴ
πρόσδεσης ἀντιγόνου ποὺ καθορίζει τὴ συμπληρωματικότητα. Ἡ LDL χοληστερόλη μειώθηκε
σημαντικὰ στὸ σκέλος ἐνεργοῦ θεραπείας, καὶ
στοὺς ἀσθενεῖς μὲ βασικὴ τιμὴ LDL χοληστερόλης
>100 mg/dl σημειώθηκε μείωση καὶ τῶν μείζονων
ἀθηροσκληρωτικῶν καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων. Μείζων περιορισμὸς τοῦ προγράμματος
SPIRE ἦταν ἡ ἀνάπτυξη ἀντισωμάτων ἔναντι τοῦ
μονοκλωνικοῦ ἀντισώματος, τὰ ὁποῖα μείωσαν
τὴ διάρκεια καὶ τὸ μέγεθος τῆς μείωσης τῆς LDL
χοληστερόλης. Γιὰ τὸ λόγο αὐτό, ὁ χορηγὸς τερμάτισε τὴν ἀνάπτυξη τῆς μποκοσιζουμάμπης γιὰ
κλινικὴ χρήση.
10. Βραχέα κατασταλτικὰ ὁλιγονουκλεοτίδια
RNA (Small interfering ribonucleic acid – siRNA)
ἀναστέλλουν τὴν ἡπατικὴ σύνθεση τῆς PCSK9.
Τὰ μόρια αὐτὰ δὲν εἶναι ἐπὶ τοῦ παρόντος διαθέσιμα γιὰ κλινικὴ χρήση. Στὴν τυχαιοποιημένη,
διπλὴ τυφλὴ μελέτη φάσης 2 ORION-1, ἡ ἰνκλισιράνη, ἕνα κατασταλτικὸ siRNA, ποὺ στοχεύει τὸ
ἀγγελιαφόρο RNA τῆς PCSK9, μείωσε ἀποτελεσματικὰ τὰ ἐπίπεδα τόσο αὐτῆς ὅσο καὶ τῆς LDL
χοληστερόλης σὲ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου. Αὐτὴ ἡ θεραπευτικὴ προσέγγιση
μιμεῖται ἐπακριβῶς τὸν φυσικὰ παρατηρούμενο
φαινότυπο χαμηλῶν ἐπιπέδων PCSK9, ἕνεκα μετάλλαξης ἀπώλειας λειτουργίας στὸ ἀντίστοιχο
γονίδιο. Περαιτέρω ἀξιολόγηση τούτης τῆς προσέγγισης σὲ μεγάλες μελέτες βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη.
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11. Ἡ ἑτερόζυγος οἰκογενὴς ὑπερχοληστερολαιμία συνιστᾶ μία ἐγκεκριμένη, ἀπὸ τὸν ἀμερικανικὸ FDA, ἔνδειξη γιὰ τὴ χρήση ἀλιροκουμάμπης ἤ ἐβολοκουμάμπης. Σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἑτερόζυγο
οἰκογενὴ ὑπερχοληστερολαιμία, ἡ μείωση τῆς LDL
χοληστερόλης ἦταν 51% γιὰ τὴν εβολοκουμάμπη
καὶ 61% γιὰ τὴν ἀλιροκουμάμπη. Σὲ ἀσθενεῖς μὲ
ὁμόζυγο οἰκογενὴ ὑπερχοληστερολαιμία, ἡ ἑβολοκουμάμπη μείωσε τὰ ἐπίπεδα LDL χοληστερόλης
κατὰ 31%. Τὰ ἀντισώματα κατὰ τῆς PCSK9 ἦσαν
ἀποτελεσματικὰ στὴ μείωση τῆς LDL σὲ ἀσθενεῖς
μὲ μεταλλάξεις στοὺς ὑποδοχεῖς LDL, σὲ ἐκείνους
μὲ μεταλλάξεις στὴν ἀπολιποπρωτεΐνη Β καὶ σὲ
αὐτοὺς μὲ ἑτερόζυγες μεταλλάξεις μὲ αὐξημένη
λειτουργία τῆς PCSK9.
12. Ἡ μελέτη GAUSS-2 (Global Achievement
After Utilizing an Anti-PCSK9 Antibody in Statin
Intolerant Subjects-2) ἀξιολόγησε τὴν ἀσφάλεια
καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς ἐβολοκουμάμπης
σὲ ἀσθενεῖς μὲ μυοπάθεια σχετιζόμενη μὲ στατίνη.
Κανένας ἀπὸ τοὺς ἀσθενεῖς, ποὺ ἔλαβαν ἐβολοκουμάμπη, δὲν χρειάσθηκε νὰ διακόψει τὸ φάρμακο, λόγῳ μυϊκῶν ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν (διάρκεια παρακολούθησης 12 ἑβδομάδες). Ἡ μελέτη
ODYSSEY ALTERNATIVE συνέκρινε τὴν ἀλιροκουμάμπη μὲ τὴν ἐζετιμίμπη καὶ τὴν ἀτορβαστατίνη σὲ ἀσθενεῖς μετρίου/ὑψηλοῦ καρδιαγγειακοῦ
κινδύνου καὶ μυοπάθεια σχετιζόμενη μὲ στατίνη.
Κατὰ τὴν παρακολούθηση 24 ἑβδομάδων, 66%
τῶν ἀσθενῶν στὸ σκέλος τῆς ἀτορβαστατίνης/
ἐζετιμίμπης καὶ τὸ 76% σὲ ἐκεῖνο τῆς ἀλιροκουμάμπης ὁλοκλήρωσαν τὴ διπλὴ τυφλὴ μελέτη. Στὴ
μη-τυφλὴ παρακολούθηση 2 ἐτῶν, ἄνω τοῦ 98%
τῶν ἀσθενῶν ἀνέχθηκε τὴ λήψη ἀλιροκουμάμπης.
13. Τὸ προφὶλ ἀσφαλείας τῆς ἀλιροκουμάμπης καὶ τῆς ἐβολοκουμάμπης εἶναι ἐξαιρετικό. Οἱ
πλέον συχνὲς ἀνεπιθύμητες ἐνέργειες εἶναι ἡ ρινοφαρυγγίτιδα καὶ ἤπιες ἀντιδράσεις στὴ θέση ἔνεσης. Δὲν ἔχουν διαπιστωθεῖ αὐξήσεις σὲ μυαλγίες
ἤ νευρογνωσιακὲς διαταραχές. Σὲ συνδυασμένες
ἀναλύσεις, ἀπὸ μελέτες φάσεων ΙΙ καὶ ΙΙΙΑ, ἡ θεραπεία μὲ ἀνθρώπινα μονοκλωνικὰ ἀντισώματα
ἔναντι τῆς PCSK9 ὁδήγησε σὲ ἐπίπεδα LDL χοληστερόλης <25 mg/dl σὲ 37% τῶν λαμβανόντων
ἀλιροκουμάμπη καὶ στὸ 26% τῶν λαμβανόντων
ἐβολοκουμάμπη. Στὴ μελέτη FOURIER δὲν ὑπῆρξε συσχέτιση μεταξὺ ἐπιπέδων LDL χοληστερό-
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λης <15 mg/dl καὶ προκαθορισμένων σημείων
ἀσφαλείας. Προοπτικές, ἀντικειμενικὲς ἐκτιμήσεις
τῆς νευρογνωσιακῆς λειτουργίας ἐνσωματώθηκαν στὶς κλινικὲς μελέτες φάσης ΙΙΙ (ὑπομελέτη
EBBINGHAUS τῆς FOURIER), οἱ ὁποῖες καὶ δὲν
ἀνέδειξαν σημαντικὲς διαφορὲς στὴ χωρικὴ μνήμη
ἐργασίας ἐκτελεστικῶν λειτουργιῶν.
14. Ἡ ἀποδοτικότητα ἀπὸ πλευρᾶς χρηματικοῦ κόστους/ὀφέλους τῶν ἀναστολέων τῆς PCSK9
μπορεῖ νὰ βελτιωθεῖ μὲ τὴν ἐπιλογὴ ἀσθενῶν ὑψηλότερου κινδύνου, οἱ ὁποῖοι καὶ ἐμφάνισαν τὸ
μεγαλύτερο ὄφελος στὶς μελέτες FOURIER καὶ
ODYSSEY OUTCOMES. Οἱ σχετικὲς ἀναλύσεις
συμπεραίνουν ὅτι, σὲ ἀσθενεῖς μὲ οἰκογενὴ ὑπερχοληστερολαιμία, μείωση τῶν τιμῶν τῶν PCSK9
ἀναστολέων κατὰ 2/3 θὰ ἀποτελέσει ἰσχυρὸ ἐπιχείρημα γιὰ τὴ χρήση τους, σὲ σχέση μὲ ἄλλες κοινές, ἀσφαλιστικῶς καλυπτόμενες θεραπευτικὲς
ἐπιλογές.
15. Ὑφίσταται ἀναζωπύρωση τῆς συζήτησης,
γιὰ τὸ ἐὰν συγκεκριμένος στόχος LDL χοληστερόλης πρέπει νὰ ἐπανέλθει στὴν κλινικὴ πράξη.
Ὁ στόχος γιὰ LDL <70 mg/dl, σὲ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ κινδύνου, ἐπανεισήχθη στὸ κείμενο συναίνεσης τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Καρδιολογίας
τοῦ 2017, γιὰ τὴ χρήση μη-στατινικῶν φαρμάκων. Δεδομένων τῶν ὀφελῶν στὰ κλινικὰ ἀποτελέσματα, ποὺ ἀναδείχθηκαν στὶς μελέτες τῶν
ἀναστολέων τῆς PCSK9, ἐγείρονται ἐρωτήματα
γιὰ τὴν υἱοθέτηση ἀκόμα χαμηλότερων στόχων.
Εἶναι λογικό, νὰ θεωρηθοῦν ὡς κατάλληλος στόχος γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς ὑψηλότατου κινδύνου (π.χ.
μετὰ ὀξὺ στεφανιαῖο σύνδρομο ἤ μὲ πολυαγγειακὴ στεφανιαία νόσο) ἐπίπεδα LDL χοληστερόλης <50 mg/dl. Ἡ Ἀμερικανικὴ Ἕνωση Κλινικῶν Ἐνδοκρινολόγων (American Association of
Clinical Endocrinologists) καὶ τὸ Ἀμερικανικὸ
Κολλέγιο Ἐνδοκρινολογίας (American College of
Endocrinology) συστήνουν στὶς κατευθυντήριες
ὁδηγίες των ἐπίπεδα LDL χοληστερόλης <55 mg/
dl καὶ ἐπίπεδα μη-HDL χοληστερόλης <80 mg/dl
σὲ ἀσθενεῖς μὲ προϊοῦσα ἀθηροσκληρωτικὴ καρδιαγγειακὴ νόσο καὶ σὲ ἀσθενεῖς μὲ γνωστὴ αθηροσκληρωτικὴ καρδιαγγειακὴ νόσο καὶ διαβήτη/
χρονία νεφρικὴ νόσο σταδίου 3 ἤ 4 ἑτερόζυγο
οἰκογενὴ ὑπερχοληστερολαιμία/πρώιμη ἀθηροσκληρωτικὴ καρδιαγγειακὴ νόσο.

