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ιὰ πρόσφατη δημοσίευση στὸ New
England Journal of Medicine στὶς ἀρχὲς
τοῦ 2018 ἀφορᾶ σὲ περαιτέρω παρατήρηση γιὰ τὴν μελέτη COMPASS (Cardiovascular
Outcomes for People Using Anticoagulation
Strategies) γιὰ τὴν χρήση rivaroxaban σὲ ἀσθενεῖς
μὲ σταθερὴ στηθάγχη.1 Τὰ ἀποτελέσματα ἦσαν
σημαντικὰ γιὰ τὴν πρόληψη ἰσχαιμικοῦ ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου καὶ καρδιαγγειακοῦ
συμβάματος μὲ τὴν χρήση rivaroxaban σὲ δόση 2,5
mg δυὸ φορὲς ἡμερησίως καὶ ἀσπιρίνη, ἔναντι
τῆς λήψης ἀσπιρίνης μόνο (hazard ratio, 0.80; 95%
confidence interval, 0.70 to 0.91; P<0.001). Καθὼς
καταγράφηκαν περισσότερα αἱμορραγικὰ ἐπεισόδια ἰδίως στοὺς ἀσθενεῖς μεγαλύτερης ἡλικίας,
ἄνω τῶν 75 ἐτῶν, φαίνεται ὅτι εἶναι σημαντικὸ
νὰ ὑπολογίζεται ὁ αἱμορραγικὸς κίνδυνος τοῦ
ἀσθενοῦς πρὶν τὴν ἔναρξη διπλῆς ἀντιθρομβωτικῆς θεραπείας μὲ τὴν ἁπλὴ χρήση CHA2DS2-VASc
score καὶ τοῦ HASBLED score. Σημαντικὴ παρατήρηση εἶναι ὅτι τὰ 2.5 mg rivaroxaban δυὸ φορὲς
ἡμερησίως αὔξησαν τὰ ἐπεισόδια μείζονος αἱμορραγίας κατὰ 1,18% στοὺς ἀσθενεῖς λευκῆς φυλῆς
καὶ κατὰ 2,13% στοὺς Ἀσιατικῆς καταγωγῆς
(ἀπὸ τοὺς ὁποίους τὸ 80% προερχόταν ἀπὸ τὴν
Ἀνατολικὴ Ἀσία). Ἐπίσης ἡ φαρμακοκινητικὴ
τῆς rivaroxaban μπορεῖ νὰ διαφέρει μεταξὺ τῶν

φυλῶν, καθὼς 15 mg τῆς rivaroxaban στοὺς Ἰάπωνες εἶχαν ἰσοδύναμη δράση μὲ 20 mg rivaroxaban
σὲ ἄτομα λευκῆς φυλῆς. Σὲ σύγκριση δὲ μὲ τὴν
warfarin, 15 mg rivaroxaban μειώνουν τὸν κίνδυνο ἰσχαιμικῶν ἐπεισοδίων καὶ ἐνδοκρανιακῆς
αἱμορραγίας σὲ ἀσθενεῖς μὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ
τῆς Ἀνατολικῆς Ἀσίας.
Ἀπὸ τὸ European Heart Journal ἔρχεται ἡ
δημοσίευση γιὰ τὸν αἰνιγματικὸ ρόλο τῆς HDL
χοληστερόλης, καθὼς τόσο τὰ χαμηλὰ ὅσο καὶ
τὰ ὑψηλὰ ἐπίπεδα σχετίζονται μὲ κίνδυνο φλεγμονῶν. Σὲ πληθυσμὸ 97.166 ἀτόμων ἀπὸ τὴν
Copenhagen General Population Study,2 9% εἶχε
νοσηλεία μὲ φλεγμονὴ κατὰ τὰ τελευταῖα 6 ἔτη.
Ὁ κίνδυνος νοσηλείας λόγῳ φλεγμονῆς αὐξάνει
σὲ μιὰ U σχέση μὲ τὰ ἐπίπεδα τῆς HDL. Σὲ σύγκριση μὲ ἄτομα μὲ μέτρια ἐπίπεδα HDL χοληστερόλης (85–93 mg/dL), ἄτομα μὲ HDL <31 mg/dL,
ἐμφάνιζαν σχετικὸ κίνδυνο 1,75, ἐνῶ ὅσοι εἶχαν
ἐπίπεδα HDL >100 mg/dL, εἶχαν σχετικὸ κίνδυνο
1,43. Ἀντίστοιχη παρατήρηση ἔχει γίνει καὶ μὲ τὴν
apolipoprotein A-1. Τόσο τὰ χαμηλὰ ὅσο καὶ τὰ
ὑψηλὰ ἐπίπεδα τῆς HDL σχετίζονταν μὲ βακτηριακὲς λοιμώξεις, ἀλλὰ μόνο τὰ χαμηλὰ ἐπίπεδα
τῆς HDL σχετίζονταν μὲ ἰογενεῖς λοιμώξεις. Σὲ
μιὰ ἐπιβεβαιωτικὴ ἀνάλυση 9.387 ἀτόμων ἀπὸ
τὴν Copenhagen City Heart Study, 31% εἶχαν λοι-
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μώξεις σχετιζόμενες μὲ νοσηλεῖες. Σὲ σύγκριση μὲ
τὰ μέσα ἐπίπεδα HDL, ἄτομα μὲ χαμηλὰ ἐπίπεδα
HDL εἶχαν σημαντικὰ αὐξημένα ἐπεισόδια νοσηλειῶν γιὰ λοιμώξεις (HR, 2.00), ἐνῶ στὰ ἄτομα μὲ
ὑψηλὲς τιμὲς HDL οἱ νοσηλεῖες δὲν αὐξήθηκαν
σημαντικά.
Στὸ JAMA3 δημοσιεύτηκαν τὰ ἀποτελέσματα τῶν εἰσαγωγῶν γιὰ θρομβοεμβολικὰ ἐπεισόδια ἀσθενῶν ποὺ εἶχαν ὑποβληθεῖ σὲ σύγκλειση
ὠτίου ἀριστεροῦ κόλπου μὲ χειρουργικὴ προσπέλαση. Μεταξὺ 10.524 ἀσθενῶν (μέσης ἡλικίας 76
ἐτῶν, 39% γυναῖκες, μέσο CHA2DS2-VASc score,
4) 3.892 (37%) ἀντιμετωπίστηκαν μὲ χειρουργικὴ
σύγκλειση ὠτίου (S-LAAO). Σὲ ἕνα μέσο διάστημα
παρακολούθησης 2,6 ἐτῶν, ἐκδηλώθηκε θρομβοεμβολικὴ νόσος σὲ 5,4%, αἱμορραγικὸ ἐγκεφαλικὸ
ἐπεισόδιο σὲ 0,9% καὶ ὁλικὴ θνητότητα σὲ 21,5%,
ἐνῶ τὸ συνδυαστικὸ καταληκτικὸ σημεῖο παρατηρήθηκε στὸ 27,5% τοῦ δείγματος. Τὰ ἄτομα ποὺ
ἔλαβαν χειρουργικὴ σύγκλειση, σὲ σύγκριση μὲ
αὐτὰ ποὺ δὲν ἔλαβαν, εἶχαν χαμηλότερο κίνδυνο
γιὰ θρομβοεμβολικὴ νόσο (4,2% ἔναντι 6,2%), μικρότερη ὁλικὴ θνητότητα (17,3% ἔναντι 23,9%),
καθὼς καὶ συνδυαστικοῦ καταληκτικοῦ σημείου
(20,5% ἔναντι 28,7%), ἀλλὰ χωρὶς σημαντικὲς διαφορὲς ὅσον ἀφορᾶ στὸ αἱμορραγικὸ ἐγκεφαλικὸ
ἐπεισόδιο (0,9% ἔναντι 0,9%). Μετὰ ἀπὸ πολυπαραγοντικὴ ἀνάλυση, ἡ χειρουργικὴ σύγκλειση
σχετίζεται μὲ χαμηλότερη συχνότητα θρομβοεμβολικῆς νόσου [HR], 0.67; 95% CI, 0.56-0.81; P<.001),
ὁλικῆς θνητότητας (HR, 0.88; 95% CI, 0.79-0.97;
P=.001), καὶ συνδυαστικοῦ καταληκτικοῦ σημείου (HR, 0.83; 95% CI, 0.76-0.91; P<.001) ἀλλὰ ὄχι
αἱμορραγικοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου (HR, 0.84;
95% CI, 0.53-1.32; P=.44). Σὲ ἀσθενεῖς ποὺ ἔλαβαν
ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ δὲν παρατηρήθηκε ἐπίσης σημαντικὴ διαφορὰ στὰ καταληκτικὰ σημεῖα. Φαίνεται ὅτι ἡλικιωμένα ἄτομα, ποὺ θὰ ὑποβληθοῦν
σὲ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση καὶ δὲν θὰ λάβουν ἀντιπηκτικὴ ἀγωγή, θὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ τὴν
χειρουργικὴ σύγκλειση τοῦ ὠτίου τοῦ ἀριστεροῦ
κόλπου γιὰ τὴν μείωση τῶν θρομβοεμβολικῶν
ἐπεισοδίων στὴν 3ετῆ παρακολούθηση.
Τέλος, μιὰ ἀναφορὰ στὶς πιὸ δημοφιλεῖς δημοσιεύσεις γιὰ τὸ 2017 ἀνευρίσκεται στὸ New
Journal of Medicine.4 Στὴν κορυφαία θέση τῶν
δημοσιεύσεων γιὰ τὸ 2017 εἶναι ἡ διακαθετηρια-
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κὴ τοποθέτηση ἀορτικῆς βαλβίδας μὲ τὴν αὐτοεκπτυσσόμενη πρόσθεση, ποὺ συγκρινόμενη μὲ τὴν
χειρουργικὴ ἀντικατάσταση εὑρέθη ἰσοδύναμη
σὲ ἀσθενεῖς μὲ σοβαροῦ βαθμοῦ στένωση ἀορτικῆς βαλβίδας καὶ ἐνδιάμεσο χειρουργικὸ κίνδυνο,
ὅσον ἀφορᾶ στὰ κλινικὰ καταληκτικὰ σημεῖα.
Ἡ δημοσίευση αὐτὴ διευρύνει τὴν χρήση τῆς διαδερμικῆς προσέγγισης στὴν καθημερινὴ κλινικὴ
πράξη.
Μιὰ μικρὴ μελέτη ἔρχεται νὰ ἀναλύσει τὸ
κλινικὸ ὄφελος μεταξὺ τῆς ἀγγειοπλαστικῆς τῶν
στεφανιαίων ἀγγείων καὶ τὴν ἐντατικῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς σὲ ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ στηθάγχη (περίπου 9 μηνῶν). Στὴ μελέτη αὐτὴ οἱ ἀσθενεῖς
ἔλαβαν γιὰ 6 ἑβδομάδες ἐντατικὴ ἀντιστηθαγχικὴ
ἀγωγὴ καὶ μετὰ τυχαιοποιήθηκαν σὲ ἀγγειοπλαστικὴ στεφανιαίων ἀγγείων ἢ εἰκονικὴ διαδικασία, χωρὶς νὰ φανεῖ μεταξὺ τῶν δύο ὁμάδων
κλινικὸ ὄφελος μὲ βάση τὴν ποιότητα ζωῆς τους
καὶ τὴν ἀπάντησή τους στὴν δοκιμασία κόπωσης.
Ὀφείλουμε ἐδῶ νὰ ὑπογραμμίσουμε, ὅτι ἡ μελέτη
ἦταν μικρὴ σὲ μέγεθος ἀτόμων, εἶχε μικρὸ χρόνο
παρακολούθησης καὶ ἀσφαλῶς δὲν ἀντικαθιστᾶ
τὴν μέχρι τώρα κλινικὴ ἀπόφαση ποὺ θὰ λάβει
ὁ καρδιολόγος, ὅταν κληθεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει
σημαντικὴ βλάβη ἐγγὺς προσθίου κατιόντος ἀριστερῆς στεφανιαίας ἀρτηρίας.
Στὸν τομέα τῆς πρόληψης, μετὰ ἀπὸ ἔτη μελετῶν ποὺ ἀνέδειξαν τὴν δυνατότητα τῶν ἀναστολέων τῶν ὑποδοχέων τῶν PCSK9 νὰ μειώνουν τὰ
συνολικὰ ἐπίπεδα χοληστερόλης, ἐμφανίστηκαν
καὶ κλινικὰ δεδομένα μὲ τὴν evolocumab ποὺ ἀνέδειξε λιγότερα καρδιαγγειακὰ συμβάματα, παρόλο ποὺ τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν πιὸ μετριασμένο ἀπὸ
τὸ ἀναμενόμενο στὰ 2,2 ἔτη προοπτικῆς παρακολούθησης. Τὸ κόστος τῆς θεραπείας ἀποτελεῖ ἕνα
φραγμὸ στὴν γενικότερη υἱοθέτηση.
Μιὰ ἀκόμα μελέτη σὲ 10.016 ἀσθενεῖς, μὲ ἱστορικὸ ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου καὶ αὐξημένη
hsCRP>2mg/L, ἀνέδειξε τὴν ὑπόθεση τῆς φλεγμονῆς στὴ γένεση τῆς ἀθηροσκλήρωσης, καθὼς τὸ
ἀνθρώπινου τύπου μονοκλωνικὸ ἀντίσωμα τῆς
ἰντερλευκίνης 1β, τὸ canakinumab, ἔδειξε νὰ μειώνει τὴν ἐμφάνιση καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων
καθὼς καὶ καρκίνου. Τὸ ὑψηλὸ κόστος τοῦ φαρμάκου (65.000 δολάρια ἐτησίως) καὶ ἡ ἔλλειψη
ἀποδοχῆς στὴ χρήση του ἀπὸ τὸ FDA ἀποτελοῦν
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φραγμοὺς στὴν χρήση του. Ἐπίσης δὲν ἀνιχνεύτηκαν σημαντικὲς διαφορὲς στὴν ὁλικὴ θνητότητα.
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