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Π

ολλὲς μελέτες παρουσιάσθηκαν στὸ Πανευρωπαϊκὸ Συνέδριο σὲ πολλὲς ὑποειδικότητες τῆς Καρδιολογίας. Ἐντύπωση
ἔκανε στὸ πολυπληθὲς κοινό, ὅτι στὴν πλειοψηφία
τους οἱ μελέτες ἦσαν ἀρνητικές.
Περιληπτικά, οἱ μεγαλύτερες μελέτες ἦσαν οἱ
ἑξῆς:
Ἡ μελέτη CULPRIT-SHOCK ἀποτελεῖ μία τυχαιοποιημένη πολυκεντρικὴ μελέτη, στὴν ὁποία
συμμετεῖχαν 706 ἀσθενεῖς μὲ ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ
μυοκαρδίου, πολυαγγειακὴ νόσο (τουλάχιστον
δύο μείζονα ἀγγεῖα διαμέτρου ≥2 mm μὲ >70%
στένωση), καρδιογενῆ καταπληξία καὶ ἀναγνωρίσιμη ἔνοχη βλάβη/ες, οἱ ὁποῖοι τυχαιοποιήθηκαν
γιὰ νὰ ὑποβληθοῦν εἴτε σὲ ἀγγειοπλαστικὴ τῆς
ἓνοχης βλάβης μόνο μὲ τὴν ἐπιλογὴ τῆς σταδιακῆς ἐπαναγγείωσης τῶν μὴ ἔνοχων βλαβῶν, εἴτε σὲ
ἄμεση ἀγγειοπλαστικὴ ὅλων τῶν ἀγγείων, στὸν
ἴδιο χρόνο. Τὰ πρῶτα ἀποτελέσματα τῆς μελέτης
δημοσιεύτηκαν στὸ NEJM τὸ 2017 καὶ ἔδειξαν ὅτι
ὁ κίνδυνος θανάτου ἤ σοβαροῦ βαθμοῦ νεφρικῆς
ἀνεπάρκειας μὲ ἀνάγκη ἐξωνεφρικῆς κάθαρσης,
τὶς πρῶτες 30 ἡμέρες, ἦταν ὑψηλότερος στοὺς
ἀσθενεῖς ποὺ ὑποβλήθηκαν σὲ ἀγγειοπλαστικὴ
σὲ ὅλα τὰ ἀγγεῖα, στὸν ἴδιο χρόνο, σὲ σύγκριση
μὲ τοὺς ἀσθενεῖς ποὺ ὑποβλήθηκαν σὲ ἀγγειοπλαστικὴ μόνο τοῦ ἔνοχου ἀγγείου (55.4% vs 45.9%,
RR 0.83; 95% CI 0.71 - 0.96; P = 0.01). Πρὶν λίγες
ἡμέρες πραγματοποιήθηκε ἡ δημοσίευση τῶν ἑνὸς
ἔτους ἀποτελεσμάτων τῆς μελέτης, στὸ Συνέδριο
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Κοινότητας στὸ

Μόναχο, ἀπὸ τὰ ὁποῖα δὲν ἀναδείχθηκε στατιστικὰ σημαντικὴ διαφορὰ στὴν ἐτήσια θνητότητα στὶς δύο ὁμάδες ἀσθενῶν (50.0% vs 56.9%; RR
0.88; 95% CI 0.76-1.01). Παρατηρήθηκε ὅμως αὔξηση τῆς συχνότητας ἐπανανοσηλειῶν, λόγῳ καρδιακῆς ἀνεπάρκειας (5.2% vs 1.2%; RR 4.46; 95%
CI 1.53-13.04) καὶ τῆς συχνότητας ἐπαναγγείωσης
(32.3% vs 9.4%; RR 3.44; 95% CI 2.39-4.95), στοὺς
ἀσθενεῖς, ποὺ ὑποβλήθηκαν σὲ ἀγγειοπλαστικὴ
μόνο τοῦ ἔνοχου ἀγγείου.
Ἡ μελέτη MANAGE ἀποτελεῖ μία τυχαιοποιημένη, πολυκεντρικὴ μελέτη, στὴν ὁποία μελετήθηκε ἡ ἐπίδραση τῆς δαμπιγκατράνης στὴν
πρόληψη τῶν καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων, σὲ
ἀσθενεῖς μὲ μυοκαρδιακὴ βλάβη μετὰ ἀπὸ ἕνα μὴ
καρδιολογικὸ χειρουργεῖο. Στὴ μελέτη συμμετεῖχαν 1.754 ἀσθενεῖς, ἀπὸ τοὺς ὁποίους 877 ἔλαβαν
δαμπιγκατράνη 110 mg δύο φορὲς ἡμερησίως καὶ
877 εἰκονικὸ φάρμακο (placebo) γιὰ 16 μῆνες. Τὰ
ἀποτελέσματα τῆς μελέτης ἔδειξαν μειωμένη συχνότητα ἐμφάνισης τοῦ πρωτογενοῦς σύνθετου
καταληκτικοῦ σημείου (ἀγγειακός θάνατος, ὀξὺ
ἕμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου, μὴ αἱμορραγικὸ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο, περιφερικὴ ἀρτηριακὴ θρόμβωση, ἀκρωτηριασμό, συμπτωματικὴ
φλεβικὴ θρομβοεμβολὴ) στὴν ὁμάδα τῶν ἀσθενῶν
ποὺ ἔλαβαν δαμπιγκατράνη (11% vs 15% HR 0.72,
95% CI 0.55–0.93, p=0.0115), ἐνῶ δὲν παρατηρήθηκε αὔξηση στὴν ἐμφάνιση μείζονων ἤ ἐπικίνδυνων
γιὰ τὴ ζωὴ αἱμορραγιῶν στὴν ὁμάδα τῆς δαμπιγκατράνης (HR 0.92, 95% CI 0.55–1.53, p=0.78).
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Ἡ μελέτη FUTURE ἀποτελεῖ μία πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη μελέτη, ἡ ὁποία ἐξέτασε τὴν
κλινικὴ ἀποτελεσματικότητα τῆς κλασματικῆς
ἐφεδρείας ροῆς (FFR) στὴν καθοδήγηση ἀποφάσεων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση ἀσθενῶν μὲ πολυαγγειακὴ στεφανιαία νόσο. Στὴ μελέτη 938 ἀσθενεῖς
τελικά, ἀντί τῶν προγραμματισμένων 1.728, μὲ
πολυαγγειακὴ στεφανιαία νόσο ποὺ ἔπασχαν εἴτε
ἀπὸ ὀξὺ στεφανιαῖο σύνδρομο, εἴτε ἀπὸ σταθερὴ
στεφανιαία νόσο, τυχαιοποιήθηκαν σὲ ἀντιμετώπιση καθοδηγούμενη ἀπὸ τὸ FFR ἤ σὲ παραδοσιακὴ ἀντιμετώπιση. Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ ἑνός
ἔτους, ὂσον ἀφορᾶ στὴν ἀσφάλεια τῆς προτεινόμενης μεθόδου, ἔδειξαν σημαντικὰ ὑψηλότερα ποσοστὰ θνησιμότητας στὴν ὀμάδα ὅπου ἕγινε FFR
καθοδήγηση ἀπό ὅ,τι στὴν ὀμάδα ἐλέγχου (HR
2,39, 95% CI 1,05-5,43, p = 0,038). Τὸ πρωτεῦον
καταληκτικὸ σημεῖο, ἕνα σύνθετο θανάτου, ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου, ἐπαναλαμβανόμενης
ἐπαναγγείωσης καὶ ἐγκεφαλικοῦ επεισοδίου στὸ 1
ἔτος, δὲν ἔδειξε σημαντικὲς διαφορὲς μεταξὺ τῶν
δύο ὀμάδων (HR 0.97, 95% CI 0,69-1,36, p = 0,85).
Ἡ ἔλλειψη σημαντικῆς διαφορᾶς συνεχίστηκε μὲ
τὴν παρακολούθηση 2 ἐτῶν (HR 0,99, 95% CI
0,75-1,30, p = 0,93). Ἡ ἀπόφαση θεραπείας ἦταν
λιγότερο πιθανό νὰ εἶναι διαδερμικὴ στεφανιαία
ἐπέμβαση (PCI) στὴν ὀμάδα FFR, σὲ σύγκριση μὲ
τὴν ὀμάδα ἐλέγχου (71% FFR ἔναντι 79% ἐλέγχου,
p = 0,002). Ὡστόσο, αὐτὴ ἡ ἀπόφαση δὲν κατέδειξε βελτίωση τοῦ πρωτεύοντος τελικοῦ σημείου σὲ
1 χρόνο, κατέληξαν οἱ ἐρευνητὲς τῆς μελέτης.
Ἡ μελέτη MARINER ἐξέτασε τὸ κατὰ πόσον,
ἡ χορήγηση rivaroxaban, γιὰ ἕξι καὶ μισὴ ἑβδομάδες μετὰ τὴν ἔξοδο ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο, γιὰ
ἀσθενεῖς ποὺ νοσηλεύτηκαν γιὰ κάποια ὀξεία
πάθηση, μπορεῖ νὰ μειώσει τὸν κίνδυνο συμπτωματικῆς φλεβικῆς θρομβοεμβολικῆς νόσου (VTE)
ἤ θανάτου ἀπὸ VTE. Ἡ μελέτη, ποὺ διεξάχθηκε
σὲ 671 κέντρα ἀπὸ 36 χῶρες, συμπεριέλαβε 12.024
ἀσθενεῖς ἡλικίας ≥40 ἐτῶν, ποὺ νοσηλεύτηκαν γιὰ
ὀξεία πάθηση ἀπὸ 3 ἕως 10 ἡμέρες καὶ εἶχαν αὐξημένο κίνδυνο γιὰ VTE, ὅπως αὐτὸς ὁρίζεται ἀπὸ
τροποποιημένο IMPROVE score ἀπὸ 4 καὶ πάνω
ἤ τροποποιημένο IMPROVE score 2-3 καὶ ἐπίπεδα
δ-διμερῶν μεγαλύτερα ἀπὸ τὸ διπλάσιο τῆς ἀνώτατης φυσιολογικῆς τιμῆς. Οἱ ὀξεῖες παθήσεις συμπεριελάμβαναν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια μὲ κλάσμα
ἐξώθησης <45% σὲ περίπου 40%, ὀξεία ἀναπνευ-
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στικὴ ἀνεπάρκεια ἤ παρόξυνση ΧΑΠ σὲ περίπου
26%, ἰσχαμικὸ ΑΕΕ σὲ περίπου 14%, λοίμωξη σὲ
περίπου 17% καὶ ἄλλη φλεγμονώδη νόσο σὲ περίπου 1% τῶν ἀσθενῶν. Οἱ ἀσθενεῖς τυχαιοποιήθηκαν μετὰ τὴν ἔξοδο σὲ rivaroxaban 10 mg μία
φορὰ τὴν ἡμέρα (μὲ μείωση τῆς δόσης σὲ 7,5 mg σὲ
ἀσθενεῖς μὲ κάθαρση κρεατινίνης 30-50 mL/min) ἤ
placebo γιὰ 45 ἡμέρες. Τὸ πρωτογενὲς καταληκτικὸ σημεῖο τῆς ἐμφάνισης συμπτωματικῆς φλεβικῆς
θρομβοεμβολικῆς νόσου ἤ θανάτου σχετιζόμενου
παρατηρήθηκε στὸ 0,83% τῶν ἀσθενῶν ποὺ ἔλαβαν rivaroxaban καὶ στὸ 1,10% τῶν ἀσθενῶν ποὺ
ἔλαβαν placebo (HR 0,76. 95% CI 0,52-1,09). Στὰ
δευτερογενῆ καταληκτικὰ σημεῖα ἡ χρήση τοῦ
rivaroxaban ὁδήγησε σὲ μείωση τῆς συχνότητας
τῆς συμπτωματικῆς VTE (0,18% ἔναντι 0,42%.
HR 0.44. 95% CI 0,22-0,89), καθὼς καὶ τοῦ σύνθετου καταληκτικοῦ σημείου συμπτωματικῆς VTE
ἤ θανάτου ἀπὸ ὁποιαδήποτε αἰτία (1,30% ἔναντι
1,78%. HR 0,73. 95% CI 0,54-0,97), ὡστόσο ἐπειδὴ
ἡ μελέτη ἀπέτυχε νὰ δείξει ὄφελος ἀπὸ τὴ χρήση
τοῦ φαρμάκου, ὅσον ἀφορᾶ στὸ πρωτογενὲς καταληκτικὸ σημεῖο, οἱ ἀναλύσεις γιὰ τὰ δευτερεύοντα
καταληκτικὰ σημεῖα δὲν ἔχουν στατιστικὴ ἰσχύ.
Ἡ συχνότητα τοῦ πρωτογενοῦς καταληκτικοῦ σημείου ἀσφάλειας, τῆς μείζονος αἱμορραγίας κατὰ
ISTH, δὲν αὐξήθηκε μὲ τὴ χορήγηση rivaroxaban
(0,28% ἔναντι 0,15%. HR 1,88. 95% CI 0,84-4,23),
ἄν καὶ αὐξήθηκε ἡ ἐπίπτωση μὴ μείζονος, κλινικὰ
σημαντικῆς αἱμορραγίας (1,42% ἔναντι 0,85%. HR
1,66. 95% CI 1,17-2,35) καὶ τῶν ἄλλων αἱμορραγιῶν (0,90% ἔναντι 0,57%. HR 1,59. 95% CI 1,032,44). Τὰ εὑρήματα ἦσαν σταθερὰ ἀνάμεσα στὶς
ὑποομάδες, μὲ τὴν ἐξαίρεση, ἴσως, τῆς ὑποομάδας
ἀσθενῶν ποὺ ἔλαβαν 10 mg καὶ εἶχαν τάση γιὰ μεγαλύτερο ὄφελος (0,65% ἔναντι 0,98%; P = 0,075),
σὲ σχέση μὲ τοὺς ἀσθενεῖς μὲ ἤπια ΧΝΑ ποὺ ἔλαβαν τὴ δόση τῶν 7,5 mg.
Ἡ μελέτη ARRIVE μελέτησε τὴν ἀσφάλεια
καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς ἡμερήσιας χορήγησης 100 mg ἀσπιρίνης, σὲ σχέση μὲ placebo,
σὲ 12.546 ἀσθενεῖς μὲ μέτριο 10ετῆ κίνδυνο γιὰ
πρῶτο καρδιαγγειακὸ συμβὰν (10-20%), ἐνῶ οἱ
ἀσθενεῖς μὲ ὑψηλὸ κίνδυνο γιὰ αἱμορραγία γαστρεντερικοῦ ἤ μὲ διαβήτη δὲν συμπεριελήφθησαν
στὴ μελέτη. Ἡ μελέτη διεξάχθηκε μεταξὺ Ἰουλίου
2007 καὶ Νοεμβρίου 2016, σὲ 500 κέντρα ἀπὸ 7
χῶρες. Σὲ σχέση μὲ τὸ πρωτογενὲς καταληκτικὸ
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σημεῖο, στὸ πρῶτο συμβὰν καρδιαγγειακῆς αἰτιολογίας θανάτου, ΟΕΜ, ἀσταθοῦς στηθάγχης,
ΑΕΕ καὶ παροδικοῦ ΑΕΕ δὲν ὑπῆρχε στατιστικὰ σημαντικὴ διαφορὰ ἀνάμεσα στὴν ὁμάδα τῆς
ἀσπιρίνης καὶ τοῦ placebo (4,29% ἔναντι 4,48%.
HR 0,96. 95% CI 0,81-1,13). Παρομοίως, δὲν
ὑπῆρχαν διαφορὲς στὰ δευτερεύοντα καταληκτικὰ σημεῖα, ποὺ ἀποτελοῦνταν ἀπὸ καρδιαγγειακῆς αἰτιολογίας θάνατο, ΟΕΜ, ἀσταθῆ στηθάγχη,
ΑΕΕ, καὶ παροδικὸ ΑΕΕ, μόνα ἤ σὲ συνδυασμό.
Ἡ συχνότητα τῶν αἱμορραγιῶν γαστρεντερικοῦ
ἦταν χαμηλὴ (<1%), ἀλλὰ ἦσαν σημαντικὰ αὐξημένες στὴν ὁμάδα τῆς ἀσπιρίνης. Σὲ μία προκαθορισμένη ἀνάλυση, ἀνάλογα μὲ τὴν ἀγωγὴ
ποὺ ἔλαβαν οἱ ἀσθενεῖς, δὲν ὑπῆρχε διαφορὰ
στὸ πρωτογενὲς καταληκτικὸ σημεῖο, ὡστόσο οἱ
ἀσθενεῖς, ποὺ ὄντως πῆραν ἀσπιρίνη σὲ σχέση μὲ
αὐτοὺς ποὺ δὲν πῆραν, εἶχαν μία σχετικὴ μείωση
κατὰ 47% στὸν κίνδυνο γιὰ τὸ πρῶτο ΟΕΜ (HR
0,53. 95% CI 0,36-0,79).
Ἡ μελέτη ASCEND ἦταν μία μελέτη 2x2 σὲ
ἀσθενεῖς ≥40 ἐτῶν, μὲ σακχαρώδη διαβήτη καὶ
χωρὶς γνωστὴ καρδιαγγειακὴ νόσο, ἡ ὁποία μελέ-
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τησε τὴν ἐπίδραση τῆς χορήγησης 100 mg ἀσπιρίνης ἤ καὶ Ω3 λιπαρῶν ὀξέων στὴν καρδιαγγειακὴ
νοσηρότητα. Στὸ σκέλος τῆς ἀσπιρίνης, 15.480
ἀσθενεῖς τυχαιοποιήθηκαν στὴ χορήγηση 100 mg
ἀσπιρίνης ἔναντι placebo. Σὲ μία μέση διάρκεια
παρακολούθησης 7,4 ἐτῶν, μείζονα ἀγγειακὰ
συμβάματα (ΟΕΜ, ΑΕΕ παροδικὸ ΑΕΕ καὶ ἀγγειακὸς θάνατος, μὲ τὴν ἐξαίρεση τῆς ἐνδοκράνιας αἱμορραγίας) παρατηρήθηκαν στὸ 8,5% τῶν
ἀσθενῶν ποὺ ἔπαιρναν ἀσπιρίνη, ἔναντι 9,6%
τῶν ἀσθενῶν ποὺ λάμβαναν placebo (RR 0,88.
95% CI 0,79-0,97). Ὡστόσο, ἡ λήψη ἀσπιρίνης συσχετίστηκε μὲ αὐξημένο κίνδυνο μείζονος αἱμορραγίας (ἐνδοκράνια αἱμορραγία, ἐνδοφθάλμια
αἱμορραγία ποὺ ἀπειλεῖ τὴν ὅραση, αἱμορραγία
γαστρεντερικοῦ καὶ ἄλλες σοβαρὲς αἱμορραγίες. 4,1% ἔναντι 3,2%. RR 1,29. 95% CI 1,09-1,52).
Μὲ βάση τὰ ἀνωτέρω, 91 ἀσθενεῖς θὰ ἔπρεπε νὰ
λάβουν ἀσπιρίνη γιὰ νὰ προληφθεῖ ἕνα σοβαρὸ
ἀγγειακὸ συμβὰν καὶ 112 γιὰ νὰ ὑπάρξει μία μείζονα αἱμορραγία, ἀναδεικνύοντας τὴ λεπτὴ ἰσορροπία θρομβωτικοῦ καὶ αἱμορραγικοῦ κινδύνου
σὲ αὐτὸν τὸν πληθυσμό.

