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Σ

ὲ πρόσφατο τεῦχος τοῦ New England
Journal of Medicine δημοσιεύθηκε ἡ μελέτη
CASTLE-HF. Μέχρι τώρα τὰ ἐπιστημονικὰ
δεδομένα δὲν εἶχαν ἀναδείξει ὑπεροχὴ τῆς φαρμακευτικῆς διατήρησης σὲ φλεβοκομβικὸ ρυθμὸ
ἔναντι τῆς ρύθμισης τῆς καρδιακῆς συχνότητας
ἀσθενῶν μὲ συνύπαρξη κολπικῆς μαρμαρυγῆς
καὶ καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, ἔτσι οἱ ἐρευνητὲς
τῆς μελέτης CASTLE-AF ἐξέτασαν τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς διακαθετηριακῆς κατάλυσης τῆς
κολπικῆς μαρμαρυγῆς σὲ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια καὶ συμπτωματικὴ παροξυσμικὴ ἢ ἐμμένουσα κολπικὴ μαρμαρυγή, ποὺ δὲν ἀνέχτηκαν
ἢ δὲν εἶχαν ἐπιτυχῆ διατήρηση φλεβοκομβικοῦ
ρυθμοῦ μὲ τὴν χρήση ἀντιαρρυθμικῶν φαρμάκων,
στὴν ἐμφάνιση θανατηφόρων καὶ μὴ συμβαμάτων. Πρόκειται γιὰ μιὰ πολυκεντρική, ἀνοικτοῦ
τύπου, τυχαιοποιημένη μελέτη, ὅπου συμπεριλήφθησαν 179 ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια
καὶ κολπικὴ μαρμαρυγὴ στὸ σκέλος τῆς διακαθετηριακῆς κατάλυσης καὶ 184 ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια στὸ σκέλος τῆς φαρμακευτικῆς
ρύθμισης τῆς καρδιακῆς συχνότητας ἢ διατήρησης
σὲ φλεβοκομβικὸ ρυθμό. Ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς ἦσαν
σὲ κλινικὸ στάδιο καρδιακῆς ἀνεπάρκειας κατὰ
ΝΥΗΑ ΙΙ-ΙV, μὲ κλάσμα ἐξώθησης ἀριστερῆς κοιλίας ≤35%, ὑπὸ μέγιστη ἀνεκτὴ ἀγωγὴ γιὰ τὴν
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἔχοντας ὅλοι ἐμφυτευμένη
ἀπινιδωτικὴ συσκευὴ μὲ δυνατότητα καθημερινῆς
παρακολούθησης ἐγγραφῶν. Μετὰ ἀπὸ μιὰ μέση
χρονικὴ παρακολούθηση 37,8 μηνῶν, τὸ πρωτο-

γενὲς καταληκτικὸ σημεῖο (θάνατος καὶ ἐπανανοσηλεία γιὰ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια) καταγράφηκε
σὲ λιγότερους ἀσθενεῖς στὴν ὁμάδα τῆς παρέμβασης (51 ἀσθενεῖς) ἀπὸ τὴν ὁμάδα τῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς (82 ἀσθενεῖς) μὲ σημαντικὴ στατιστικὴ ἰσχύ. Σημαντικὰ λιγότεροι ἀσθενεῖς στὴν
ὁμάδα τῆς παρέμβασης κατέληξαν ἀπὸ διάφορα
αἴτια (13,4% ἔναντι 25%), νοσηλεύτηκαν γιὰ ἐπιδείνωση καρδιακῆς ἀνεπάρκειας (20,7% ἔναντι
35,9%) ἢ κατέληξαν ἀπὸ καρδιαγγειακὸ αἴτιο
(11,2% ἔναντι 22,3%), σὲ σύγκριση μὲ τὴν ὁμάδα
τῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς. Φαίνεται, γιὰ πρώτη
φορά, σὲ μιὰ πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη ἀσθενῶν μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἡ ἐπεμβατικὴ κατάλυση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς νὰ σχετίζεται σὲ σημαντικὰ λιγότερα θανατηφόρα καὶ
μὴ ἐπεισόδια, σὲ σύγκριση μὲ τὴν φαρμακευτικὴ
ἀγωγή. Κάποιες παρατηρήσεις ἀπὸ τὴν μελέτη
ἀφοροῦν στὴν ὑποανάλυση ὁμάδων, ὅπου φαίνεται ὅτι ἡ διακαθετηριακὴ κατάλυση εἶχε οὐδέτερο
ἀποτέλεσμα σὲ γυναῖκες, διαβητικοὺς ἀσθενεῖς,
σὲ μὴ ὑπερτασικοὺς ἀσθενεῖς, σὲ ὅσους λάμβαναν
ἀμιωδαρόνη ἢ δακτυλίτιδα καὶ σὲ ὅσους δὲν λάμβαναν β-ἀποκλειστῆ. Ἐπίσης ἦταν οὐδέτερο τὸ
ἀποτέλεσμα σὲ ἀσθενεῖς μὲ μὴ ἰσχαιμικῆς αἰτιολογίας καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, σὲ ὅσους βρίσκονταν
σὲ προχωρημένο κλινικὸ στάδιο ΙΙΙ κατὰ ΝΥΗΑ
καὶ ἐμφάνιζαν κλάσμα ἐξώθησης <25%. Χρειάστηκε ἐπαναληπτικὴ κατάλυση σὲ χρονικὸ διάστημα 427±354 ἡμέρες σὲ 37 ἀσθενεῖς (ποσοστὸ
24,5%). Σημαντικὲς παρατηρήσεις εἶναι ἐπίσης ἡ
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σημαντικὴ μέση αὔξηση στὸ κλάσμα ἐξώθησης τῆς
ἀριστερῆς κοιλίας στὴν ὁμάδα τῆς κατάλυσης (8%
ἔναντι 0,2% τῆς ὁμάδας τῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς). Ὅσον ἀφορᾶ στὴν διατήρηση τοῦ φλεβοκομβικοῦ ρυθμοῦ, αὐτὴ ἐπιτεύχθηκε σὲ 63,1% τῶν
ἀσθενῶν στὴν ὁμάδα κατάλυσης καὶ στὸ 21,7%
στὴν ὁμάδα συνήθους ἀγωγῆς. Ὅσον ἀφορᾶ στὶς
ἐπιπλοκές, 3 ἀσθενεῖς στὴν ὁμάδα κατάλυσης ἐμφάνισαν περικαρδιακὴ συλλογή, ἐκ τῶν ὁποίων
ὁ ἕνας χρειάστηκε περικαρδιοκέντηση, 3 ἐμφάνισαν αἱμορραγία στὸ σημεῖο τῆς παρακέντησης
καὶ ἕνας παρουσίασε ἀσυμπτωματικὴ στένωση
πνευμονικῆς φλέβας. Ἡ μελέτη CASTLE-HF πρόκειται, συμπερασματικά, γιὰ μιὰ μελέτη ποὺ ἀναδεικνύει τὴν ἐπεμβατικὴ κατάλυση τῆς συμπτωματικῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς ὡς μιὰ σημαντικὴ
θεραπευτικὴ ἀπόφαση γιὰ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια, ἂν καὶ τὰ ἰδανικὰ χαρακτηριστικά,
τῶν ἀσθενῶν ἐκείνων ποὺ θὰ ὠφεληθοῦν περισσότερο, ἀναμένονται νὰ ἀποσαφηνιστοῦν.
Στὸ Journal of American Medical Association
(JAMA) δημοσιεύθηκε ἡ μελέτη SECURE-PCI.
Οἱ ἐρευνητὲς τυχαιοποίησαν 4.197 ἀσθενεῖς, μέσης
ἡλικίας 62 ἐτῶν, 25,9% γυναῖκες, μὲ ὀξὺ στεφανιαῖο σύνδρομο, ἀπὸ 58 κέντρα τῆς Βραζιλίας, οἱ
ὁποῖοι θὰ ὑποβάλλονταν σὲ ἀγγειοπλαστική, σὲ
δόση φόρτισης 80 mg ἀτορβαστατίνης ἢ εἰκονικοῦ φαρμάκου καὶ κατόπιν 40 mg ἀτορβαστατίνης γιὰ τὶς ἀκόλουθες 30 ἡμέρες. Τὸ πρωτογενὲς
καταληκτικὸ σημεῖο, ποὺ ἦταν ἡ συχνότητα μείζονων καρδιαγγειακῶν ἐπεισοδίων (ὁλικὴ θνητότητα, μὴ θανατηφόρο ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου,
μὴ θανατηφόρο ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο
καὶ μὴ προγραμματισμένη στεφανιαία ἐπαναιμάτωση, καταγράφηκε στὸ 6,2% τῶν ἀσθενῶν
τῆς ὁμάδας παρέμβασης, σὲ σύγκριση μὲ τὸ 7,1%
τῆς ὁμάδας εἰκονικῆς φόρτισης φαρμάκου, χωρὶς
στατιστικὴ σημαντικότητα. Ἡ μελέτη θεωρήθηκε
ὅτι παρουσίασε οὐδέτερα ἀποτελέσματα ἀπὸ τὴν
χρήση δόσης φόρτισης ἀτορβαστατίνης σὲ ἀσθενεῖς ποὺ θὰ ὑποβληθοῦν σὲ στεφανιαία ἀγγειοπλαστικὴ μετὰ ἀπὸ ὀξὺ στεφανιαῖο ἐπεισόδιο,
ἀλλὰ μπορεῖ νὰ ὑπάρχει σὲ μελλοντικὴ μελέτη
κάποιο κλινικὸ ὄφελος.
Ἡ μελέτη MOMENTUM 3 δημοσιεύθηκε
στὸ New England Journal of Medicine καὶ παρουσίασε μείωση στὴν ἐμφάνιση ἀγγειακῶν ἐγκεφα-
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λικῶν ἐπεισοδίων σὲ ἀσθενεῖς μὲ τελικοῦ σταδίου καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ποὺ ὑποβλήθηκαν σὲ
ἐμφύτευση ἀντλίας ὑποβοήθησης τῆς ἀριστερῆς
κοιλίας HeartMate 3, στὰ δύο χρόνια παρακολούθησης. Ἡ HeartMate 3 λειτουργεῖ μὲ τὴ χρήση
μαγνητικῆς ἰσχύος, ἔχει εὐρέα στόμια ροῆς αἵματος γιὰ νὰ μειώνεται ἡ τοιχωματικὴ τάση, ἡ στροβιλώδης ροὴ καὶ ἡ δημιουργία θρόμβων, καὶ παράγει ἕναν ἐσωτερικὸ παλμό, ὥστε νὰ μειώνεται
ἡ στάση αἵματος. Ἡ μελέτη συμπεριέλαβε 1.028
ἀσθενεῖς μὲ ΝΥΗΑ ΙΙΙ Β ἢ IV, ἀπὸ 69 κέντρα τῶν
ΗΠΑ, οἱ ὁποῖοι τυχαιοποιήθηκαν σὲ χειρουργικὴ
ἐμφύτευση ἀντλίας HeartMate 3 ἢ HeartMate II.
Τὸ πρωτογενὲς καταληκτικὸ σημεῖο ἦταν ἡ διετὴς
ἐπιβίωση, χωρὶς συμπτωματικὸ ἔμφρακτο ἢ ἀνάγκη ἐπανεπέμβασης γιὰ ἀπομάκρυνση μὴ λειτουργικῆς συσκευῆς. Σὲ 366 ἄτομα, ποὺ συμπλήρωσαν
τὴν διετῆ παρακολούθηση, ἡ ἐπιβίωση ἐλεύθερη
συμβαμάτων ἦταν 82,8% στὴν HeartMate 3 ἔναντι
76,2% στὴν HeartMateII, ἡ ὁποία ἦταν μὴ στατιστικὰ σημαντική. Δὲν χρειάστηκε ἐπανεπέμβαση
σὲ σημαντικὰ μεγαλύτερο ποσοστὸ ἀσθενῶν στὴν
HeartMate 3 (94,8%) ἔναντι 83% τῆς HeartMate
II. Φαίνεται ὅτι τὸ συνολικὸ ποσοστὸ ἐμφράκτων
εἶναι τὸ μικρότερο ποὺ ἔχει καταγραφεῖ ἕως σήμερα σὲ διετῆ παρακολούθηση μελέτης ἐμφύτευσης
ἀντλίας ὑποβοήθησης ἀριστερῆς κοιλίας.
Ἡ μελέτη COMPASS συγκέντρωσε πάλι τὸ
ἐνδιαφέρον τῶν ἐρευνητῶν μὲ νέα δημοσίευση
στὸ JACC, ὅπου φαίνεται ὁ συνδυασμὸς ἀσπιρίνης μὲ χαμηλὴ δόση rivaroxaban νὰ μειώνει τὴν
ἐμφάνιση σοβαρῶν καρδιαγγειακῶν ἐπεισοδίων
ἀλλὰ καὶ ἀγγειακῶν ἐπεισοδίων ἄκρων σὲ ἀσθενεῖς μὲ περιφερικὴ ἀρτηριοπάθεια. Στὴ νέα αὐτὴ
ἀνάλυση μελετήθηκαν 6.391 ἀσθενεῖς μὲ περιφερικὴ ἀποφρακτικὴ ἀρτηριοπάθεια, ποὺ τυχαιοποιήθηκαν στὸν συνδυασμὸ rivaroxaban 2,5 mg
δυὸ φορὲς ἡμερησίως μὲ ἀσπιρίνη, ἢ σὲ ἀσπιρίνη
μόνο, ἢ σὲ rivaroxaban μόνο. Οἱ ἐρευνητὲς παρατήρησαν, ὅτι οἱ ἀνεξάρτητοι προγνωστικοὶ δεῖκτες ἀγγειακῶν συμβαμάτων ἦταν τὸ ἱστορικὸ
προηγηθεῖσας ἐπέμβασης ἐπαναιμάτωσης ἢ ἀγγειοπλαστικῆς ἄκρων, ἡ παρουσία συμπτωμάτων
ἰσχαιμίας ἄκρων καὶ ἡ τυχαιοποίηση στὸ σκέλος
τῆς ἀσπιρίνης, ἐνῶ ἡ παρουσία σακχαρώδη διαβήτη, τὸ γυναικεῖο φῦλο, τὸ κάπνισμα καὶ ἡ παρουσία στεφανιαίας νόσου δὲν ἀποτελοῦσαν ἀνεξάρτητους προγνωστικοὺς παράγοντες. Φαίνεται
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ὅτι σὲ σύγκριση μὲ τὴν χορήγηση μόνο ἀσπιρίνης,
ὁ συνδυασμὸς ἀσπιρίνης μὲ rivaroxaban μείωσε
τὴν πιθανότητα ἐμφάνισης ἀγγειακῶν ἐπιπλοκῶν
κατὰ 43%, ἀνάγκης ἐπεμβάσεων κατὰ 24% καὶ
ὁλικῆς ἀγγειακῆς ἀκρωτηριαστικῆς ἐπέμβασης
κατὰ 58%. Ἐπίσης, ἐνῶ ἡ θνητότητα δὲν μεταβλήθηκε μετὰ τὴν ἐμφάνιση ἀγγειακῆς ἐπιπλοκῆς
στὴν ὁμάδα ἀσθενῶν ποὺ ἔλαβε τὸ συνδυασμὸ
rivaroxaban καὶ ἀσπιρίνης, στὴν ὁμάδα ἀσθενῶν
ποὺ ἔλαβαν ἀσπιρίνη ἦταν αὐξημένη κατὰ 6
φορὲς περισσότερο μετὰ τὴν ἐμφάνιση ἀγγειακῆς
ἐπιπλοκῆς.
Στὸ τελευταῖο τεῦχος τοῦ JAMA Cardiology
δημοσιεύθηκε μελέτη σὲ πληθυσμὸ 10.023
ἀσθενῶν μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια διατηρημένου κλάσματος ἐξώθησης (κλάσμα ἐξώθησης
ἀριστερῆς κοιλίας >/= 45%), οἱ ὁποῖοι ὑποβλήθηκαν σὲ δεξιὸ καθετηριασμὸ καρδιᾶς. Οἱ ἀσθενεῖς
κατηγοριοποιήθηκαν ὡς μὴ ἔχοντες πνευμονικὴ
ὑπέρταση, σὲ ἔχοντες προ-τριχοειδικὴ καὶ σὲ ἔχοντες μετα-τριχοειδικὴ πνευμονικὴ ὑπέρταση. Μετρήθηκε ἡ διαπνευμονικὴ κλίση πίεσης, οἱ πνευμονικὲς ἀντιστάσεις καὶ ἡ διαστολικὴ κλίση πίεσης.
Ἡ μέση ἡλικία τῶν ἐξεταζόμενων ἦταν τὰ 65 ἔτη.
Ἀπὸ τοὺς 10.023 ἀσθενεῖς, οἱ 2.587 εἶχαν πνευμονικὴ ὑπέρταση μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια διατηρημένου κλάσματος ἐξώθησης (HFpEF). Ἡ θνητότητα ἦταν 23,6% στὸ πρῶτο ἔτος καὶ 48,2% στὴν
5ετία. Ἡ συχνότητα τῆς προτριχοειδικῆς πνευμονικῆς ὑπέρτασης, μὲ βάση τὴν διαπνευμονικὴ
κλίση πίεσης >12mmHg, τὴν διαστολικὴ κλίση πίεσης >7mmHg καὶ τὶς πνευμονικὲς ἀντιστάσεις>3
woods, ἦταν 12,6%, 3,5% καὶ 8,8%, ἀντίστοιχα.
Οἱ τιμὲς αὐτὲς ἦσαν καὶ ἰσχυροὶ προγνωστικοὶ
δεῖκτες αὐξημένης ὁλικῆς θνητότητας καὶ ἐπανανοσηλειῶν γιὰ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Ἡ μελέτη
αὐτὴ ἀναδεικνύει, ὅτι ἡ παρουσία προτριχοειδικῆς πνευμονικῆς ὑπέρτασης μεταβάλλει δυσμενῶς
τὴν κλινικὴ πορεία ἀσθενῶν μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια διατηρημένου κλάσματος ἐξώθησης.
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