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Στεφανιαία Νόσος
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ιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ ἐνδιαφέρουσες καὶ ἀμφιλεγόμενες μελέτες, ποὺ δημοσιεύθηκε τὸ
2017 καὶ ἀποτέλεσε ἐπίκεντρο πολλῶν
συζητήσεων, ἦταν ἡ μελέτη ORBITA. Στὴ μελέτη αὐτὴ οἱ ἐρευνητὲς παρατήρησαν, ὅτι σὲ 200
ἀσθενεῖς μὲ σταθερὴ στηθάγχη, ἡ ἀγγειοπλαστικὴ
μείωσε τὴν ἔκταση τῆς ἰσχαιμίας, χωρὶς νὰ ἐπηρεάσει τὴν ἀντοχὴ στὴν κόπωση. Ἀξίζει ἐπίσης
νὰ τονιστεῖ, ὅτι οἱ καρδιολόγοι, ποὺ ἐπέβλεπαν
τὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ τῶν ἀσθενῶν, πραγματοποιοῦσαν τηλεφωνικὴ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς
ἀσθενεῖς 1-3 φορὲς τὴν ἑβδομάδα, καθὼς καὶ καθημερινὴ μέτρηση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης καὶ τῆς
καρδιακῆς συχνότητας. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐπετεύχθη γιὰ 6 ἑβδομάδες ἡ βέλτιστη ἀντιστηθαγχικὴ ἀγωγή, μέχρι νὰ γίνει ἡ δοκιμασία κοπώσεως,
ἰδιαίτερα στὴν ὁμάδα μαρτύρων, στοὺς ὁποίους
δὲν ἔγινε ἀγγειοπλαστική. Τονίστηκε μάλιστα, ὅτι
θὰ ἦταν ἐνδιαφέρον νὰ γίνει μιὰ ἀνάλυση τῶν περίπου 3/4 τῶν ἀσθενῶν τῆς μελέτης, ποὺ εἶχαν παθολογικὴ φυσιολογία πρὶν τὴν ἔναρξη τῆς μελέτης
καὶ ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἔχουν ὄφελος ἀπὸ μιὰ
διαδερμικὴ ἐπέμβαση ἐπαναιμάτωσης.
Θὰ ὑπέθετε λοιπὸν κάποιος, πὼς πολλὰ ἀπὸ
τὰ ὑποκειμενικὰ ὀφέλη τῶν διαδερμικῶν ἐπεμβάσεων ἐπαναιμάτωσης δὲν θὰ ἦταν παρόντα σὲ
μία μελέτη, στὴν ὁποία ἔγιναν ψευδεῖς ἐπεμβάσεις

στὴν ὁμάδα ἐλέγχου (sham controlled trial).
Παρ’ ὅλα αὐτά, ἦταν σπουδαῖο, ποὺ μιὰ τέτοια μελέτη ἦταν ἐφικτὸ νὰ πραγματοποιηθεῖ,
καθὼς ἀποδεικνύει, ὅτι οἱ παρεμβάσεις, ποὺ ἀποσκοποῦν στὴ βελτίωση τῶν ὑποκειμενικῶν παραμέτρων, πρέπει νὰ ὑποβάλλονται σὲ αὐστηρὴ
μελέτη.
Ἂν καὶ ἀρχικὰ θεωρήθηκε πὼς ἡ μελέτη
ORBITA θὰ μποροῦσε νὰ ἀλλάξει τὸ τοπίο, δὲν
φαίνεται νὰ τό ἐπιτυγχάνει. Παρ’ ὅλα αὐτά, κάνει
τοὺς ἐρευνητὲς νὰ ἀναλογιστοῦν τὴν ἀναγκαιότητα πραγματοποίησης μελετῶν μὲ ψευδεῖς ἐπεμβάσεις στὴν ὁμάδα ἐλέγχου (sham controlled trials),
χωρὶς αὐτὸ νὰ θεωρεῖται ἀνήθικο. Στὴν πραγματικότητα, εἶναι ἀρκετὰ χρήσιμο.
Ἐνῶ ἡ μελέτη ORBITA φάνηκε νὰ κλέβει τὴν
παράσταση τοὺς τελευταίους μῆνες τοῦ ἔτους, οἱ
μελέτες DEFINE-FLAIR καὶ iFR-SWEDEHEART,
ἀποτέλεσαν ἀδιαμφισβήτητα τὶς σημαντικότερες μελέτες γιὰ τὴ στεφανιαία νόσο τὸ 2017. Πιὸ
συγκεκριμένα, οἱ δύο παραπάνω μελέτες ἔδειξαν
ὅτι ὁ στιγμιαῖος λόγος χωρὶς κῦμα (iFR) ἦταν μὴ
κατώτερος ἀπὸ τὴν ἐφεδρεία κλασματικῆς ροῆς
(FFR) γιὰ τὴν καθοδήγηση τῆς ἐπαναιμάτωσης
σὲ ἐνδιάμεσες βλάβες. Τὸ γεγονός, μάλιστα, ὅτι οἱ
δύο μεγάλες μελέτες ἔγιναν ἀνεξάρτητα, ἀποδεικνύοντας παρεμφερῆ δεδομένα, ἦταν κάτι πολὺ
πειστικὸ καὶ ὁδήγησε πολλοὺς ἰατροὺς στὴν ἀντι-
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κατάσταση τοῦ FFR ἀπὸ τὸ iFR. Ἀναμένουμε νὰ
δοῦμε σύντομα καὶ πολλὲς ἐνδιαφέρουσες ὑποαναλύσεις, ἂν καὶ εἶναι ἤδη ἐμφανές, ὅτι οἱ μελέτες
αὐτὲς ἔχουν ἀφήσει τὸ ἀποτύπωμά τους.
Σημαντικὲς ἐξελίξεις σημειώθηκαν ἐπίσης καὶ
στοὺς τομεῖς τῆς πλήρους ἐπαναγγείωσης σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου μὲ συνοδὸ καρδιογενῆ καταπληξία (CULPRIT-SHOCK),
στὶς διαδερμικὲς ἐπεμβάσεις στὸ στέλεχος τῆς
ἀριστερῆς στεφανιαίας ἀρτηρίας καθὼς καὶ στὰ
βιοαπορροφήσιμα ἰκριώματα. Τὰ τελευταῖα μάλιστα πέρασαν τὸ 2017 μὲ ἀνησυχητικὲς ἐπικεφαλίδες καὶ τελικὰ ἀπομακρύνθηκαν ἀπὸ τὴν κλινικὴ
πράξη καὶ ἀποσύρθηκαν ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες. Ἀναμένονται, ὅμως, νὰ ἔρθουν σύντομα στὸ προσκήνιο καλύτερα, δεύτερης γενιᾶς ἰκριώματα.
Τὰ ἀπογοητευτικὰ αὐτὰ ἀποτελέσματα τῶν
βιολογικῶν ἰκριωμάτων μετατοπίζουν τὸ ἐνδια
φέρον πίσω στὰ μεταλλικὰ stent, ποὺ ἐκλύουν
φάρμακα. Ὅταν ὅλοι συνειδητοποιήσαμε, ὅτι τὰ
βιοαπορροφήσιμα ἰκριώματα δὲν ἦταν ἕτοιμα νὰ
παίξουν πρωταγωνιστικὸ ρόλο καὶ δὲν ἐπρόκειτο
νὰ μειώσουν ἐντελῶς τὸν κίνδυνο τῆς θρόμβωσης
τοῦ stent, ὅπως στὴν ἀρχὴ εἶχε τονιστεῖ, ὅλοι ἀρχίσαμε νὰ ξανασκεφτόμαστε τὰ μεταλλικὰ stent,
ποὺ ἐκλύουν φάρμακα.
Ἡ ἐρώτηση εἶναι λοιπόν, ἂν ὑπάρχουν
πλατφόρμες φάρμακο-εκλυόμενων stent, ποὺ νὰ
ἐπιτρέπουν τὴ μείωση τῆς διάρκειας τῆς διπλῆς
ἀντιαιμοπεταλιακῆς ἀγωγῆς σὲ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ
αἱμορραγικοῦ κινδύνου ἢ σὲ ἀσθενεῖς ποὺ πρόκειται νὰ ὑποβληθοῦν σὲ χειρουργεῖο, χωρὶς ὅμως
νὰ αὐξάνεται ὁ κίνδυνος θρόμβωσης τοῦ stent.
Αὐτὴ εἶναι ἡ σκέψη πίσω ἀπὸ τὶς συνεχιζόμενες
μελέτες.
Μερικὲς ἀπὸ τὶς μελέτες ἀποκλιμάκωσης
τῆς διπλῆς ἀντιαιμοπεταλιακῆς ἀγωγῆς, συμπεριλαμβανομένων τῶν μελετῶν CHANGEDAPT
καὶ PRAGUE-18, ἀνήκουν ἐπίσης στὶς μεγάλες
ἐκπλήξεις τοῦ 2017. Στὴν κλινικὴ πράξη παρατηροῦμε καθημερινὰ, ὅτι ἀσθενεῖς ποὺ λαμβάνουν
τικαγκρελόρη ἔχουν πολλὲς μὴ σημαντικὲς αἱμορραγίες. Οἱ μελέτες αὐτὲς ἔδειξαν, ὅτι σὲ ἀσθενεῖς
μὲ STEMI ἢ NSTEMI καὶ ἐνδείξεις γιὰ μονοετῆ
θεραπεία μὲ ἀσπιρίνη καὶ τικαγρελόρη, μποροῦμε
μετὰ ἀπὸ ἕνα μῆνα νὰ μεταβοῦμε σὲ ἀσπιρίνη καὶ
κλοπιδογρέλη. Ἐπιπλέον, ἀρκετὲς μελέτες, ποὺ

βρίσκονται ἀκόμα σὲ ἐξέλιξη, ἀναμένονται νὰ
δώσουν σημαντικὲς ἀπαντήσεις, ὅσον ἀφορᾶ στὴ
διάρκεια τῆς διπλῆς ἀντιαιμοπεταλιακῆς ἀγωγῆς
καὶ τὴν τεχνολογία τῶν stent.

Δομικὲς καρδιοπάθειες
Τὸ σημαντικότερο στοιχεῖο, ποὺ ἄλλαξε τὸ
τοπίο τὸ 2017, ἦταν ἡ ἀπόφαση τοῦ New England
Journal of Medicine νὰ δημοσιεύσει σὲ ἕνα τεῦχος
τρεῖς τυχαιοποιημένες κλινικὲς μελέτες, ποὺ ὑποστηρίζουν τὸ κλείσιμο τοῦ ἀνοικτοῦ ᾠοειδοῦς
τρήματος (PFO). Μετὰ ἀπὸ περισσότερο ἀπὸ μία
δεκαετία μελετῶν καὶ ἀντεγκλήσεων, ἀποδείχτηκε ὅτι τὸ κλείσιμο τοῦ PFO προλαμβάνει ὑποτροπιάζοντα κρυπτογενῆ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια
σὲ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ κινδύνου, χωρὶς νὰ ὑπάρχει
πλέον καμία ἀμφισβήτηση. Οἱ τρεῖς αὐτὲς μελέτες, RESPECT, CLOSEκαὶ REDUCE, ἀποτέλεσαν
ὁρόσημο στὸν τομέα τῆς ἐπεμβατικῆς καρδιολογίας καὶ ἀναμένεται νὰ συμβάλουν θετικὰ στὴ
ζωὴ πολλῶν ἀσθενῶν. Στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ πρέπει
ὅμως νὰ τονιστεῖ, ὅτι παρατηρήθηκε αὔξηση τῆς
ἐπίπτωσης τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς στοὺς ἀσθενεῖς αὐτούς.
Τὸ πιὸ ἐντυπωσιακὸ γιὰ κάποιους εἶναι ἡ
πραγματοποίηση τῆς πρώτης διαδερμικῆς ἀντικατάστασης τριγλώχινας βαλβίδας. Ἔχει γίνει σὲ
πολλοὺς ἀσθενεῖς, ὡς παρηγορητικὴ θεραπεία,
καὶ τώρα σχεδιάζεται, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἀμερικάνικη Ὑπηρεσία Τροφίμων καὶ Φαρμάκων
(FDA), μία μελέτη σκοπιμότητας, τὰ ἀποτελέσματα τῆς ὁποίας ἀναμένουμε. Βέβαια, ἤδη ἀπὸ τὸ
προηγούμενο ἔτος, ὑπάρχει διαθέσιμος ἕνας τεράστιος ἀριθμὸς συσκευῶν τόσο γιὰ τὴ μιτροειδῆ
ὅσο καὶ γιὰ τὴν τριγλώχινα βαλβίδα. Ἡ ραγδαία
αὐτὴ ἀνάπτυξη στὸ πεδίο τῶν διακαθετηριακῶν
συσκευῶν ἀναμένεται νὰ συνεχιστεῖ καὶ νὰ ἀλλάξει σημαντικὰ τὸν τομέα τῆς ἐπεμβατικῆς καρδιο
λογίας.
Μιὰ ἀκόμα τεχνική, ἡ ὁποία ἀποκτᾶ τὰ τελευταῖα χρόνια σιγὰ σιγὰ ἔδαφος καὶ ἀρχίζει νὰ
ἑδραιώνεται, εἶναι ἡ διακαθετηριακὴ ἀντικατάσταση μιτροειδοῦς βαλβίδας (TMVR). Ἔχουμε
δεῖ, καὶ συνεχίζουμε νὰ βλέπουμε, νὰ γίνονται
μικρὰ ἀλλὰ σημαντικὰ βήματα μὲ μία ποικιλία
τεχνολογιῶν, μὲ κύριο στόχο οἱ ἐπεμβάσεις αὐτὲς
νὰ καταστοῦν πιὸ ἀναπαραγώγιμες καὶ πραγματοποιήσιμες, μέσῳ παρακέντησης μεσοκολπικοῦ
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διαφράγματος (transseptal) καὶ ὄχι διακορυφαία
(transapical). Σὲ αὐτὸ ἔχει συμβάλει σημαντικὰ
ἡ χρήση τῆς διοισοφαγικῆς ὑπερηχογραφίας, ἡ
ὁποία ἀποτελεῖ τὰ “μάτια” τοῦ ἐπεμβατικοῦ καρδιολόγου, καθὼς καθιστᾶ ἐφικτὴ τὴ σωστὴ τοποθέτηση τῆς μιτροειδικῆς συσκευῆς. Στὸ μέλλον,
ἀναμένεται νὰ συμβάλει σὲ αὐτὸ καὶ ἡ χρήση τῆς
τρισδιάστατης ἐκτύπωσης, προσφέροντας καινούριες δυνατότητες.
Ἕνα ὁρόσημο γιὰ τὸ 2017 ἦταν καὶ ἡ αὔξηση τῶν ἐνδείξεων τοῦ Ἀμερικάνικου Ὀργανισμοῦ
Τροφίμων καὶ Φαρμάκων (FDA) γιὰ τὴ χρήση
τῆς βαλβίδας Sapien 3 (Edwards Lifesciences), ποὺ
ἐπέτρεψε τὴ χρήση της σὲ μιτροειδικὲς ἐπεμβάσεις,
βαλβίδας μέσα σὲ βαλβίδα. Ἤδη ἔχουν πραγματοποιηθεῖ οἱ πρῶτες ἀντίστοιχες ἐμφυτεύσεις καὶ
στὴν Ἑλλάδα μὲ μεγάλη ἐπιτυχία.
Μιὰ ἄλλη ἐνδιαφέρουσα ἐξέλιξη εἶναι ἡ δυνατότητα συνδυασμοῦ πολλαπλῶν διακαθετηριακῶν συσκευῶν κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἴδιας
ἐπέμβασης. Γιὰ παράδειγμα, ἡ πολυεθνικὴ μελέτη
WATCH-TAVR, ποὺ μόλις ξεκίνησε, συνδυάζει τὴ
συσκευὴ Watchman μὲ τὴ διακαθετηριακὴ ἀντικατάσταση ἀορτικῆς βαλβίδας (TAVI), σὲ ἀσθενεῖς ποὺ ἔχουν τόσο στένωση ἀορτικῆς βαλβίδας
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ὅσο καὶ κολπικὴ μαρμαρυγή. Μέχρι πρόσφατα,
ἦταν ἀδύνατο νὰ δοκιμαστοῦν ἐπίσημα αὐτὲς οἱ
ἐπιλογές, καθὼς δὲν ἦταν ἐφικτὸς ὁ συνδυασμὸς
περισσοτέρων τῆς μιᾶς ἐρευνητικῆς συσκευῆς σὲ
μία μελέτη. Τὰ τελευταῖα χρόνια, καθὼς, ὅλο καὶ
περισσότερες συσκευὲς παίρνουν ἔγκριση ἀπὸ τὸ
FDA, εἶναι δυνατὸν νὰ μελετήσουμε τὰ ἀποτελέσματα τῆς προσθήκης μιὰ νεότερης συσκευῆς σὲ
μία ἤδη ὑπάρχουσα θεραπεία.
Ὅσον ἀφορᾶ στὸ πεδίο τῆς διακαθετηριακῆς
ἀντικατάστασης τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας (TAVI),
τὰ συσσωρευμένα δεδομένα ἀπὸ μελέτες σὲ ἀσθενεῖς μὲ χαμηλὸ χειρουργικὸ κίνδυνο, καθὼς καὶ
οἱ νέες προσπάθειες θεραπείας ἀσυμπτωματικῶν
ἀσθενῶν ἔχουν διατηρήσει τὸ ἐνδιαφέρον στὸν
τομέα αὐτό. Πιὸ συγκεκριμένα, ἡ ὑπὸ ἐξέλιξη μελέτη EARLY TAVR, ἡ ὁποία συγκρίνει τὴ διακαθετηριακὴ ἐμφύτευση ἀορτικῆς βαλβίδας μὲ τὴ
φαρμακευτικὴ θεραπεία, σὲ ἀσυμπτωματικοὺς
ἀσθενεῖς μὲ σοβαροῦ βαθμοῦ στένωση ἀορτικῆς
βαλβίδας, ἴσως ἀλλάξει τὴ θεώρηση τῶν κλινικῶν
ἰατρῶν. Στὸν πληθυσμὸ ὅμως αὐτὸ, θὰ πρέπει νὰ
διασφαλιστεῖ, ὅτι θὰ ἔχουμε χαμηλὸ ποσοστὸ μόνιμου βηματοδότη.

