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Τί σημαίνει ἡ ἀπόσυρση καὶ ἐπανεκτίμηση τῶν
δεδομένων τῆς μελέτης PREDIMED.
Ἡ μεγάλη ἐπιδημιολογικὴ μελέτη PREDIMED
δημοσιεύτηκε τὸ 2013 στὸ New England J of
Medicine καὶ ἀνέδειξε σχετικὸ κίνδυνο τῆς τάξης
τοῦ 0.7 γιὰ τὴν κατανάλωση Μεσογειακῆς διατροφῆς μὲ παρθένο ἐλαιόλαδο, ἔναντι τῆς συνήθους
δίαιτας (ποὺ ὑποδηλώνει 30% προστασία) καὶ
ἀνάλογο σχετικὸ κίνδυνο γιὰ τὴν κατανάλωση
Μεσογειακῆς διατροφῆς μὲ φυστίκια. Ἡ νεότερη
ἀνάλυση τοῦ 2018 δὲν ἔφερε ἰδιαίτερη διαφορὰ
στὰ ἀποτελέσματα, ἀναδεικνύοντας τὸν ἴδιο σχεδὸν προστατευτικὸ ρόλο τῆς Μεσογειακῆς διατροφῆς καὶ στὶς δύο πληθυσμιακὲς παρεμβάσεις
μὲ ἐλαιόλαδο καὶ φυστίκια. Ἡ ἀναγκαιότητα διενέργειας νέας ἀνάλυσης ἀποδόθηκε σὲ λάθη, στὴν
τυχαιοποίηση, ποὺ παρατηρήθηκαν στὴ μελέτη
Ὁρμόνες φύλου καὶ καρδιαγγειακὸς κίνδυνος σὲ
γυναῖκες
Μία νέα μελέτη δημοσιεύτηκε στὸ JACC,
συμπεριλαμβάνοντας 2.834 μετεμμηνοπαυσιακὲς γυναῖκες, γιὰ νὰ μελετηθεῖ ὁ ρόλος τῶν ὁρμονῶν φύλου στὸν καρδιαγγειακὸ κίνδυνο. Ἡ
Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA)
συμπεριέλαβε γυναῖκες ἀπὸ 6 ἀγροτικὲς καὶ ἀστικὲς περιοχὲς τῶν ΗΠΑ, οἱ ὁποῖες εἶχαν ἐλεύθερο ἱστορικὸ καρδιαγγειακῆς νόσου κατὰ τὰ ἔτη
2000-2002, οἱ ὁποῖες παρακολουθήθηκαν προοπτικά. Περίπου τὸ ἕνα τρῖτο αὐτῶν (900 ἄτομα)
λάμβανε θεραπεία ὑποκατάστασης. Ὁ αὐξημένος

λόγος τεστοστερόνης πρὸς οἰστραδιόλη βρέθηκε
νὰ αὐξάνει τὸν κίνδυνο ἐμφάνισης καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων (ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου,
ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου καὶ καρδιακῆς ἀνεπάρκειας) στὰ 12 ἔτη τῆς παρακολούθησης. Οἱ ἐρευνητὲς μελέτησαν ὁλικὴ τεστοστερόνη,
dehydroepiandrosterone (DHEA), sex hormone–
binding globulin (SHBG) καὶ estradiol, καὶ κατέληξαν ὅτι, γιὰ πρώτη φορά, ἀναδεικνύεται ὁ τοξικὸς ρόλος τῆς τεστοστερόνης στὴν καρδιαγγειακὴ
ὑγεία τῶν γυναικῶν. Ἡ ὁλικὴ τεστοστερόνη εἶχε
σχετικὸ κίνδυνο adjusted HR, 1.14; 95% CI, 1.01
- 1.29) γιὰ ὁλικὰ συμβάματα καὶ (adjusted HR,
1.20; 95% CI, 1.03 - 1.40) γιὰ στεφανιαία νόσο,
ἀλλὰ δὲν εἶχε στατιστικὰ σημαντικὴ αὔξηση γιὰ
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια (adjusted HR, 1.09; 95% CI,
0.90 - 1.34). Οἱ ἐρευνητὲς βρῆκαν μία σχέση τύπου
U-shaped μεταξὺ τοῦ λόγου testosterone/estradiol
καὶ καρδιακῆς ἀνεπάρκειας. Tὰ ἐπίπεδα estradiol
σχετίζονταν μὲ μικρότερο κίνδυνο γιὰ στεφανιαία
νόσο (adjusted HR, 0.77; 95% CI, 0.63 - 0.95) καὶ μὲ
ὁριακὴ μείωση γιὰ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Φαίνεται ὅτι ἡ μείωση τῆς estradiol στὴν ἐμμηνόπαυση
σχετίζεται, μὲ τὴν ἀγγειακὴ καὶ καρδιακὴ ἀναδιαμόρφωση καὶ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ διαφορετικὸ φαινότυπο καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, HFrEF ἤ
HFpEF. Χαμηλότερα ἐπίπεδα τῆς estradiol σχετίζονται μὲ κίνδυνο ἀρτηριακῆς ὑπέρτασης, ἐνῶ τὰ
DHEA καὶ SHBG δὲν σχετίζονταν μὲ καρδιαγγειακὴ νόσο, στεφανιαία νόσο καὶ ὁλικὴ καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια. Μόνο τὰ ἐπίπεδα τοῦ SHBG σχετίζο-
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νταν μὲ αὔξηση κινδύνου γιὰ στεφανιαία νόσο,
σὲ ἀσθενεῖς ποὺ λάμβαναν ὁρμονικὴ θεραπεία.
Τὶ σημαίνει αὐτὸ γιὰ τὶς γυναῖκες: Θὰ ἔλεγε
κάποιος, ὅτι ἂν μία μετεμμηνοπαυσικὴ γυναῖκα
ἔχει οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ στεφανιαίας νόσου,
πολυκυστικὲς ὠοθῆκες, ἱστορικὸ προ-εκλαμψίας, αὐτοάνοσης νόσου καὶ αὐξημένα ἀνδρογόνα,
θὰ μποροῦσε νὰ ὑποβληθεῖ σὲ μέτρηση calcium
score.» Ἄν τὸ score βρεθεῖ ὑψηλό, τότε χρήζει
ἐπιθετικῆς θεραπείας μὲ ἀσπιρίνη καὶ στατίνη,
ἐνῶ σὲ μηδενικὸ score ἁπλὲς συστάσεις ὑγιεινῆς
διατροφῆς καὶ ζωῆς ὀφείλουν νὰ ἀκολουθηθοῦν.
Ἡ γενετικὴ μπορεῖ νὰ ἔχει σχέση μὲ τὰ ἐπίπεδα
estradiol ὅπως καὶ testosterone. Φαίνεται ὅτι γενετικὲς μεταλλάξεις τοῦ ἐνζύμου SULT1A1 σχετίζονται μὲ πρώιμη ἐμμηνόπαυση.
Κάπνισμα καὶ περιοδοντίτιδα
Στὸ περιοδικὸ American Journal of Preventive
Medicine3 δημοσιεύτηκε ἕνα ἐνδιαφέρον ἄρθρο
γιὰ τὴν ἐπίδραση τοῦ καπνίσματος, πέρα ἀπὸ τὰ
καρδιαγγειακὰ νοσήματα ποὺ γνωρίζουμε, στὴν
περιοδοντίτιδα. Σὲ 14 μελέτες, ποὺ συμπεριλήφθησαν στὴν μετά ἀνάλυση, φάνηκε ὅτι τὸ κάπνισμα
αὐξάνει τὸν κίνδυνο περιοδοντίτιδας κατὰ 85%
(risk ratio=1.85, 95% CI=1.5, 2.2).
Εὐρωπαϊκὲς κατευθυντήριες ὁδηγίες γιὰ τὴν ἀρτηριακὴ ὑπέρταση
Στὸ Πανευρωπαϊκὸ Συνέδριο Ὑπέρτασης, μὲ
ταυτόχρονη δημοσίευση, παρουσιάστηκαν οἱ νεότερες Εὐρωπαϊκὲς κατευθυντήριες ὁδηγίες γιὰ
τὴν ἀρτηριακὴ ὑπέρταση. Σύμφωνα μὲ αὐτές, παραμένουν τὰ ὅρια ἀρτηριακῆς πίεσης 130 μὲ 139
καὶ 80 μὲ 89 mmHg ὡς ὑψηλὰ φυσιολογικά, ἀλλά
ὁ στόχος θεραπείας παραμένει σὲ κάτω ἀπὸ 140
mmHg καὶ κάτω ἀπὸ 130 mmHg σὲ ἄτομα μικρότερα τῶν 65 ἐτῶν, ποὺ μποροῦν νὰ τό ἐπιτύχουν.
Οἱ ὁδηγίες αὐτὲς ἔρχονται σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ αὐστηρότερα ὅρια ποὺ θέσπισε ἡ Ἀμερικανικὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία τὸν περασμένο Νοέμβριο, οἱ
ὁποῖες κατηγοριοποιοῦν τὶς τιμὲς ἀρτηριακῆς πίεσης 130 μὲ 139 καὶ 80- μὲ 89 mmHg ὡς ὑπέρταση
σταδίου Ι, ἀνεξαρτήτως ἡλικίας, καὶ προτείνουν
θεραπεία.
Οἱ Εὐρωπαϊκὲς κατευθυντήριες ὁδηγίες συνιστοῦν ἐπίτευξη ὁρίου στὸ 130 mmHg, ἀλλὰ ὄχι
χαμηλότερα ἀπὸ 120 mmHg, ἐνῶ γίνονται πιὸ
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ἀνεκτικὲς στὴν ἐπίτευξη ὑψηλότερου ὁρίου στοὺς
ἡλικιωμένους ἀσθενεῖς. Ἡ πρώτη προσέγγιση
φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς συνιστᾶται νὰ εἶναι συνδυαστικὴ μὲ αΜΕΑ ἢ σαρτάνη μὲ ἀνταγωνιστὴ
ἀσβεστίου ἤ διουρητικὸ, ἰδανικὰ σὲ ἕνα χάπι γιὰ
καλύτερη συμμόρφωση. Ἐνῶ σὲ ἄτομα ποὺ δὲν
ἐπιτυγχάνουν τὸ στόχο τους, στὸ δεύτερο βῆμα θὰ
προστεθεῖ σπιρονολακτόνη ἤ καὶ β ἀποκλειστής.
Ὁ β ἀποκλειστής ἔχει ἀσφαλῶς θέση σὲ κάθε στάδιο ὑπέρτασης, ἐφ ὅσον ὑπάρχει εἰδικὴ ἔνδειξη
ὅπως στεφανιαία νόσος ἤ κολπικὴ μαρμαρυγή4.
Μυοκαρδιοπάθειες ἀθλητῶν καὶ γενετικὸς ἔλεγχος
Στὸ περιοδικὸ Circulation δημοσιεύτηκε τὸν
Μάιο ἡ ἀξία τῆς γενετικῆς ἀνάλυσης γιὰ τὴν διάγνωση μυοκαρδιοπαθειῶν, σὲ ἀθλητὲς ποὺ ἐμφανίζουν ἀρνητικὰ Τ στὸ ἠλεκτροκαρδιογράφημα5.
Ἡ παρουσία τέτοιων ΗΚΓραφικῶν ἀλλαγῶν προβληματίζει συχνὰ τοὺς ἰατροὺς κατὰ τὸν προαθλητικὸ ἔλεγχο. Οἱ ἐρευνητὲς ἐνέταξαν στὴ μελέτη
100 ἀθλητὲς ὑψηλῶν ἐπιδόσεων (ἡλικίας 18 μὲ 35
ἐτῶν), συμπεριλαμβανομένων καὶ 50 Ἀφρο-Αμερικανῶν, οἱ ὁποίοι ὃλοι ἐμφάνιζαν ἀναστροφὴ Τ
ἐπαρμάτων στὸ ΗΚΓράφημα. Οἱ ἀθλητὲς ὑποβλήθηκαν σὲ πλῆρες ΗΚΓράφημα, μαγνητικὴ ἀπεικόνιση καρδιᾶς, δοκιμασία κόπωσης, καταγραφὴ 24ωρου ΗΚΓραφήματος καὶ γενετικὸ ἔλεγχο
311 γονιδίων. Ἀπὸ τὸν κλινικὸ ἔλεγχο, 21 ἄτομα
εὑρέθησαν νὰ ἔχουν μυοκαρδιοπαθεια, ἐνῶ οἱ 8
ἐξ αὐτῶν εἶχαν θετικὸ γενετικὸ ἔλεγχο. Ἀπὸ τοὺς
ὑπόλοιπους 79 ἀθλητές, οἱ 2 εἶχαν παθολογικὴ γενετικὴ ἀπάντηση (ἕνας μὲ ἀμυλοειδικὴ νόσο καὶ ὁ
ἄλλος μὲ long QT syndrome). Οἱ Ἀφρο-Αμερικανοὶ ἀθλητὲς ἐμφάνιζαν, σὲ σημαντικὰ μεγαλύτερο
ποσοστό, διάγνωση μυοκαρδιοπάθειας, σὲ σύγκριση μὲ τοὺς λευκούς, (30% vs. 12%). Φαίνεται
ὅτι ὁ γενετικὸς ἔλεγχος δὲν εἶναι ἀκόμα δυνατὸ
νὰ διαγνώσει ὅλες τὶς περιπτώσεις μυοκαρδιοπάθειας. Ἡ παρουσία, ἐπίσης, ἀρνητικοῦ ἐλέγχου
δὲν προστατεύει ἀπὸ τὴν πιθανότητα ὕπαρξης
τῆς νόσου, ἄρα δὲν μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει ἀκόμα
ἱκανὸ ἐργαλεῖο διάγνωσης τῆς νόσου.
Λήψη ὑδροχλωροθειαζίδης καὶ κίνδυνος δερματικοῦ μελανώματος
Στὸ περιοδικὸ JAMA δημοσιεύτηκε τὸν
Μάιο μία μελέτη ἀναδρομικοῦ χαρακτῆρα, μελέτη ποὺ συνδέει τὴν λήψη Hydrochlorothiazide

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

μὲ ἐμφάνιση μελανώματος6. Ὑπῆρχαν δεδομένα
γιὰ τὴν σύνδεση τῆς χρήσης της μὲ μη-μελάνωμα δερματικοὺς ὄγκους, ἀλλὰ στὴν παροῦσα
μελέτη, ποὺ συμπεριέλαβε 19,000 ἐνήλικες μὲ μελάνωμα καὶ 193 ἱδίας ἠλικίας καὶ φύλου ἂτομα
χωρίς καρκίνο, φάνηκε ὅτι ἡ ὑψηλὴ δοσολογία
hydrochlorothiazide (>50,000 mg, σὲ χρόνια χορήγηση περίπου 6 ἐτῶν, συνδεόταν μὲ ἐμφάνιση μελανώματος (2.1% ἔναντι 1.8%; odds ratio, 1.22) καὶ
κυρίως μὲ δυὸ ὑποτύπους τοῦ μελανώματος (τὸ
λοβῶδες καὶ τὸ φακιδῶδες μελάνωμα). Δὲν παρατηρήθηκε καμμία συσχέτιση ἐμφάνισης μελανώματος μὲ λήψη ἂλλης ἀντιυπερτασικῆς ἀγωγῆς. Οἱ
ἐρευνητὲς σχολιάζουν, ὅτι ὁ κίνδυνος ἐμφάνισης
μελανώματος ἀπὸ τὴν λήψη τῆς ὑδροχλωροθειαζίνης εἶναι μικρὸς καὶ δὲν πρέπει νὰ ἀποτρέπει
τοὺς θεράποντες ἀπὸ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς θεραπείας, ἀλλὰ νὰ συνιστᾶται ἀποφυγὴ ἔκθεσης
στὸν ἥλιο, στοὺς ἀσθενεῖς ποὺ λαμβάνουν τὴν θεραπεία. Ὁ ἀκριβὴς ὅμως μηχανισμὸς αὔξησης τοῦ
κινδύνου μελανώματος δὲν εἶναι μόνο μέσῳ φωτοευαισθησίας, καθὼς οἱ τύποι πού ἀναφέρονται
δὲν ἔχουν πάντα σχέση μὲ τὴν ἔκθεση σὲ ἡλιακὴ
ἀκτινοβολία.
Ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ στὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια
σὲ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου
Ἡ ὑπομελέτη τῆς COMPASS HF7 παρουσίασε
τὴ θέση τοῦ συνδυασμοῦ rivaroxaban μὲ ἀσπιρίνη
σὲ 5.000 ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ὑψηλοῦ κινδύνου (ποσοστὸ 22% τῆς ὁλικῆς μελέτης
COMPASS), σταθερὴ στεφανιαία νόσο καὶ περιφερικὴ ἀρτηριακὴ νόσο. Σὲ μέση παρακολούθηση
23 μηνῶν, τὰ καρδιαγγειακὰ συμβάματα ἦσαν περισσότερα στοὺς ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ἀπ᾽ ὅτι στοὺς ἀσθενεῖς χωρὶς καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἀλλὰ τὸ ὄφελος (ἀπόλυτος κίνδυνος) τῆς
συνδυαστικῆς θεραπείας rivaroxaban καὶ ἀσπιρίνης ἔναντι ἀσπιρίνης ἦταν διπλάσιο γιὰ τοὺς
ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ἀπ᾽ ὅτι στοὺς
ἀσθενεῖς χωρὶς καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Ὁ ἀπόλυτος κίνδυνος αἱμορραγίας μὲ rivaroxaban/aspirine
ἔναντι μόνο aspirine ἦταν 0,7% καὶ 1,4% γιὰ τοὺς
ἀσθενεῖς μὲ ἤ χωρὶς καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἀντίστοιχα. Ὁ ΤΝΝ ἦταν 42 γιὰ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια ἔναντι 125 γιὰ ἀσθενεῖς χωρὶς καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Γιὰ τὴν θέση τῆς ἀντιπηκτικῆς
ἀγωγῆς στὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἀκόμα καὶ σὲ
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φλεβοκομβικὸ ρυθμό, ἀναμένονται τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης COMMANDER HF, ποὺ ἔχουν
συμπεριλάβει ἀσθενεῖς μὲ ΚΕ <35%.
Στὰ πλαίσια τοῦ Πανευρωπαϊκοῦ Συνεδρίου
Καρδιολογίας, μὲ ταυτόχρονη δημοσίευση, παρουσιάστηκε ἡ μελέτη COMMANDER HF8. Ἡ
μελέτη συμπεριέλαβε 5.000 ἀσθενεῖς μὲ ἰσχαιμικὴ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια (ΚΕ</=40%) μετὰ ἀπὸ
ἐπεισόδιο ἀπορρύθμισης, οἱ ὁποῖοι τυχαιοποιήθηκαν σὲ rivaroxaban 2,5mg δυὸ φορὲς τὴν ἡμέρα
ἤ placebo μαζὶ μὲ τὴν λοιπὴ ἀντιαιμοπεταλιακὴ
ἀγωγὴ ποὺ λάμβαναν. Στὴ διάρκεια τῶν 21 μηνῶν
τῆς μελέτης δὲν παρατηρήθηκε καμία διαφορὰ
στὸ καταληκτικὸ σημεῖο τῆς ὁλικῆς θνητότητας,
ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου καὶ ἀγγειακοῦ
ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου στὴν ὁμάδα τῆς παρέμβασης ἔναντι τῆς συνήθους ἀγωγῆς μὲ placebo
(25% ἔναντι 26.2%, p=0.27), ἐνῶ οἱ ἀσθενεῖς
στὴν ὁμάδα παρέμβασης ἐμφάνισαν ὑψηλότερο
αἱμορραγικὸ κίνδυνο, σὲ σύγκριση μὲ τὴν ὁμάδα
placebo (p=0.0003).
Στὸ ἴδιο συνέδριο, πάλι μὲ ταυτόχρονη δημοσίευση, ἀνακοινώθηκαν τὰ ἀποτελέσματα τῆς
μελέτης γιὰ τὴν τοποθέτηση mitral clip σὲ λειτουργικὴ ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς βαλβίδας. Ἡ
φάση ΙΙΙ Mitra.fr μελέτη ἀνέδειξε τὴν δυνατότητα
μείωσης τῆς λειτουργικῆς ἀνεπάρκειας τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας, μὲ τοποθέτηση συσκευῆς mitral
clip σὲ ἀσθενεῖς μὲ χρόνια καρδιακὴ ἀνεπάρκεια,
ἀλλὰ ὄχι μὲ συνοδὸ κλινικὸ ὄφελος. Σὲ χρονικὴ
περίοδο 3 ἐτῶν, τυχαιοποιήθηκαν 307 ἀσθενεῖς
σὲ διαδερμικὴ διόρθωση μὲ σύστημα mitral clip
ἤ συνήθη φαρμακευτικὴ ἀγωγή, μὲ καταληκτικὸ
σημεῖο ὁλικὴ θνητότητα καὶ συνδυασμὸ ὁλικῆς
θνητότητας καὶ ἐπείγουσας ἐπανεισαγωγῆς. Οἱ
ἀσθενεῖς ἦσαν μέσης ἡλικίας 70 ἐτῶν, 74% ἄνδρες, συμπτωματικοὶ ὑπὸ μέγιστη ἀνεκτὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ σὲ ΝΥΗΑ ΙΙΙ, μὲ ΚΕ=33% καὶ
μέση ἐπιφάνεια στομίου ἀνεπάρκειας τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας 31 mm2, ἐνῶ εἶχαν ἐκτιμηθεῖ ἀπὸ
τὴν ὁμάδα καρδιᾶς ὡς πολὺ ὑψηλοῦ ἐγχειρητικοῦ
κινδύνου. Παρότι ἡ ἀσφάλεια τῆς ἐμφύτευσης
ἦταν ὑψηλή, μὲ ἀποδεκτὰ ποσοστὰ ἐπιπλοκῶν,
καὶ ἡ ἀνεπάρκεια τῆς μιτροειδοῦς βαλβίδας μειώθηκε σημαντικά, μὲ ποσοστὸ 83% τῶν ἀσθενῶν
νὰ βρίσκεται σὲ MR<grade 3, στοὺς 12 μῆνες, δὲν
παρατηρήθηκε διαφορὰ στὰ κλινικὰ καταληκτι-
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κὰ σημεῖα. Ὁπότε ἡ μελέτη δὲν ἀνέδειξε κάποιο
κλινικὸ ὄφελος γιὰ τὴν τοποθέτηση mitral clip σὲ
λειτουργικὴ ἀνεπάρκεια μιτροειδοῦς βαλβίδας9.
Τέλος, μία σημαντικὴ μελέτη γιὰ τὴν περιοριστικὴ μυοκαρδιοπάθεια τῶν ἡλικιωμένων,
ὀφειλόμενη σὲ ἀμυλοείδωση λόγῳ τρασθυρετίνης,
παρουσιάστηκε στὸ ἴδιο συνέδριο μὲ ταυτόχρονη
δημοσίευση στὸ New England Journal of Medicine.
Ἡ Μελέτη φάσης ΙΙΙ μὲ τὸ κωδικὸ ὄνομα ATTRACT. Ἡ μελέτη συμπεριέλαβε 441 ἀσθενεῖς μὲ
καρδιακὴ ἀμυλοείδωση λόγῳ τρανσθυρετίνης, ἡ
ὁποία ὀφείλεται σὲ ἐξαλλαγὴ τοῦ γονιδίου TTR
(αὐτοσωματικὴ κληρονομικότητα) ἤ ἀπὸ ἐναπόθεση τοῦ ἄγριου τύπου τῆς πρωτεΐνης τρανσθυρετίνης (ATTRwt). Παρόλο ποὺ ἡ νόσος συχνὰ δὲν
διαγιγνώσκεται, ἡ συχνότητά της φαίνεται νὰ
ἀνέρχεται σὲ 13% τῶν νοσηλευόμενων ἀσθενῶν
μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια διατηρημένου κλάσματος ἐξώθησης, στὸ 16% τῶν ἀσθενῶν ποὺ ὑποβάλλονται σὲ διακαθετηριακὴ ἐμφύτευση ἀορτικῆς
βαλβίδας (TAVI) καὶ στὸ 5% τῶν ἀσθενῶν μὲ ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια. Χωρὶς ἐξειδικευμένη
θεραπεία, ἡ μέση ἐπιβίωση αὐτῶν τῶν ἀσθενῶν
ἀνέρχεται σὲ περίπου 3,5 ἔτη μετὰ τὴν διάγνωση. Ἡ Tafamidis, ἕνα νέο nonNSAID benzoxazole
παράγωγο, δεσμεύεται μὲ τὶς θέσεις σύνδεσης τῆς
τρανσθυρετίνης καὶ ἐμποδίζει τὴν παραγωγὴ τοῦ
TTR ἀμυλοειδοῦς. Ἡ μελέτη συμπεριέλαβε 264
ἀσθενεῖς, οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν 80 ἤ 20 mg tafamidis
τὴν ἡμέρα καὶ 177 ἀσθενεῖς οἱ ὁποῖοι ἔλαβαν
εἰκονικὸ φάρμακο. Οἱ ἀσθενεῖς εἶχαν ὅλοι τυπικὸ
ἠλεκτροκαρδιογράφημα, ἐπίπεδα ntproBNP>600
pg/ml καὶ 6 λεπτὰ βάδισης >100m. Σὲ σύγκριση
μὲ τὴν εἰκονικὴ θεραπεία, ἡ tafamidis μείωσε τὴν
ὁλικὴ θνητότητα κατὰ 30%, τὶς νοσηλεῖες κατὰ
52% καὶ βελτίωσε τὴν ποιότητα ζωῆς. Τὸ ὄφελος
ἦταν ἀνεξάρτητο τοῦ τύπου τῆς πάθησης (κληρονομικὸ ἤ wild-type) καὶ ἀπὸ τὴν δοσολογία τοῦ
φαρμάκου, στοὺς 18 μῆνες θεραπείας10 .
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