φαρμακολογια
Τί καινούργιο στὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ τῆς καρδιακῆς
ἀνεπάρκειας;
Δημήτριος Ρίχτερ, Διευθυντὴς Β´ Καρδιολογικῆς Κλινικῆς Εὐρωκλινικῆς Ἀθηνῶν.
Ἡ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἀποκαλούμενη καὶ
συμφορητικὴ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, εἶναι πάθηση κατὰ
τὴν ὁποία ἡ καρδιὰ δὲν μπορεῖ πλέον νὰ ἀντλήσει ἀρκετὸ
αἷμα γιὰ νὰ τὸ διοχετεύσει στὸ ὑπόλοιπο σῶμα.
Η καρδιακὴ ἀνεπάρκεια εἶναι σχεδὸν πάντα χρόνια πάθηση
καὶ ἐμφανίζεται μὲ ἤπια συμπτώματα
βαθμηδὸν ἐπιδεινούμενα, ἂν
καὶ μερικὲς φορὲς μπορεῖ νὰ
ἀναπτυχθεῖ ξαφνικά. Ἡ πάθηση
μπορεῖ νὰ ἔχει ἐπιπτώσεις στὴ δεξιὰ
πλευρά, τὴν ἀριστερὴ πλευρὰ ἢ καὶ
τὶς δύο πλευρὲς τῆς καρδιᾶς.
Ἀριστερὴ καρδιακὴ ἀνε
πάρκεια σημαίνει ὅτι μειώνεται
ἡ δυνατότητα τῆς καρδιᾶς
νὰ ἀντλεῖ ὀξυγονωμένο αἷμα
ἀπὸ τοὺς πνεύμονες καὶ νὰ τὸ
προωθεῖ πρὸς τὴν περιφέρεια,
στὸ ὑπόλοιπο σῶμα. Ἂν ἡ
ἀντλητικὴ δυνατότητα τῆς
καρδιᾶς χαθεῖ, τὸ αἷμα καὶ κατ’
ἐπέκταση τὰ ὑγρὰ τοῦ σώματος
μποροῦν νὰ “συσσωρευτοῦν”
σὲ ἄλλα σημεῖα τοῦ σώματος,
προκαλώντας προβλήματα
στοὺς πνεύμονες, τὸ ἧπαρ,
τὸ γαστρεντερικὸ σωλῆνα, τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια. Κατὰ
συνέπεια, τὰ ὄργανα δὲν λαμβάνουν ἐπαρκὲς ὀξυγόνο καὶ
θρεπτικὲς οὐσίες, γεγονὸς ποὺ τούς προκαλεῖ βλάβη καὶ
τά ἐμποδίζει νὰ λειτουργήσουν σωστά.
Ἴσως τὸ συνηθέστερο αἴτιο τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας
εἶναι ἡ στεφανιαία νόσος, δηλαδὴ ἡ στένωση τῶν λεπτῶν
αἱμοφόρων ἀγγείων ποὺ τροφοδοτοῦν τὴν καρδιὰ μὲ
αἷμα (θρεπτικὲς οὐσίες καὶ ὀξυγόνο). Σὲ προχωρημένα
στάδια (ΙΙΙ-ΙV) ἡ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ἔχει πολὺ βαριὰ
πρόγνωση μὲ ποσοστὰ θνητότητας τῆς τάξης τοῦ 15-20%
ἐτησίως. Ἡ κλασικὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ μέχρι σήμερα
περιλαμβάνει ἕναν ἀνταγωνιστὴ τοῦ μετατρεπτικοῦ
ἐνζύμου τῆς ἀγγειοτασίνης, (ἢ ἕναν ἀνταγωνιστὴ τῶν
ὑποδοχέων τῆς ἀγγειοτασίνης ΙΙ), ἕνα β-ἀναστολέα καὶ
δυνητικὰ ἕναν ἀνταγωνιστὴ ἀλδοστερόνης. Τὰ φάρμακα
αὐτὰ ἔχουν ἀποδείξει αὔξηση τῆς ἐπιβίωσης καὶ μείωση
τῶν συμπτωμάτων σὲ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
Ἐὰν, μετὰ τὰ φάρμακα αὐτὰ, ὑπάρχουν ἀκόμη συμπτώματα
προσθέτουμε διουρητικά, γιὰ νὰ βελτιώσουμε περαιτέρω
τὴ συμπτωματολογία τοῦ ἀσθενοῦς.
Ἡ μελέτη PARADIGM, ἡ ὁποία ἀνακοινώθηκε

πρὸ ἔτους, ἔδειξε ὅτι τὸ σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/
βαλσαρτάνης προσέφερε σημαντικὸ ὄφελος στοὺς
ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια μὲ μειωμένο κλάσμα
ἐξώθησης ἔναντι τῆς χορήγησης τῆς κλασικῆς θεραπείας
μὲ ἐναλαπρίλη, μειώνοντας τὸν κίνδυνο καρδιαγγειακοῦ
θανάτου ἢ νοσηλείας γιὰ
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
Ἡ θεραπεία μὲ σύμπλοκο
σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης
ὁδήγησε σὲ τουλάχιστον
20% μείωση τοῦ κινδύνου
γιὰ καρδιαγγειακὸ θάνατο
ἢ νοσηλεία λόγῳ καρδιακῆς
ἀνεπάρκειας. Αὐτὸ τὸ σύμπλοκο
σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης
χορηγεῖται δύο φορὲς τὴν
ἡμέρα γιὰ τὴ θεραπεία τῆς
συμπτωματικῆς καρδιακῆς
ἀνεπάρκειας σὲ ἀσθενεῖς
μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια μὲ
μειωμένο κλάσμα ἐξώθησης.
Ἡ ἀποτελεσματικότητα τοῦ
συμπλόκου ἐπιτυγχάνεται
ἀφενὸς μὲν μέσῳ τῆς
ἐνίσχυσης τοῦ προστατευτικοῦ
νευροορμονικοῦ συστήματος
τῆς καρδιᾶς, (σύστημα νατριουρητικῶν πεπτιδίων), καὶ
ἀφετέρου τῆς ταυτόχρονης καταστολῆς τῶν βλαβερῶν
συνεπειῶν τοῦ συστήματος ρενίνης-ἀγγειοτασίνηςἀλδοστερόνης (RAAS). Τὸ σύμπλοκο ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴ
δραστικὴ οὐσία σακουμπιτρίλη, ἕνα νέο φαρμακευτικὸ
μόριο ποὺ δρᾶ ὡς ἀναστολέας τῆς νεπριλυσίνης, καθὼς καὶ
τὴ δραστικὴ οὐσία βαλσαρτάνη, ποὺ δρᾶ ὡς ἀποκλειστὴς
τῶν ὑποδοχέων ἀγγειοτασίνης (ARB).
Συγκριτικὰ μὲ τὴν ἐναλαπρίλη, τὸ σύμπλοκο
σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι μειώνει
τὸν κίνδυνο καρδιαγγειακοῦ θανάτου καὶ τὶς ἠμέρες
νοσηλείας λόγῳ καρδιακῆς ἀνεπάρκειας. Ἐπιπλέον, ἔχει
ἀποδειχθεῖ ὅτι μειώνει τὸν κίνδυνο θανάτου οἱασδήποτε
αἰτιολογίας σὲ σύγκριση μὲ τὴν ἐναλαπρίλη. Τὸ σύμπλοκο
σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης ἐνδείκνυται σὲ ἐνήλικες
ἀσθενεῖς γιὰ τὴ θεραπεία τῆς συμπτωματικῆς χρόνιας
καρδιακῆς ἀνεπάρκειας μὲ μειωμένο κλάσμα ἐξώθησης.
Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ μετὰ ἀπὸ πολλὰ χρόνια, ποὺ
ἔχουμε ἕνα φάρμακο νὰ ἀντικαθιστᾶ ἕνα ἄλλο στὴν
καρδιολογία, ὡς καλύτερο καὶ ἀποτελεσματικότερο καὶ
νὰ μὴν προστίθεται ἁπλᾶ στὴν ὑπάρχουσα ἀγωγή. Βέβαια,
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οἱ σχετικὲς μελέτες γιὰ τὸ σύμπλοκο αὐτὸ συνεχίζονται,
μήπως ἔχουμε καὶ ἄλλες ἐνδείξεις καὶ ὀφέλη, καθὼς καὶ
γιὰ ἐπιβεβαίωση τῆς ἀσφάλειάς του. Τὸ σύμπλοκο αὐτὸ
περιλαμβάνεται ἤδη στὶς Εὐρωπαϊκὲς καὶ Ἀμερικανικὲς
Κατευθυντήριες ὁδηγίες καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, γιὰ
ἀσθενεῖς ποὺ συνεχίζουν νὰ ἔχουν συμπτώματα παρὰ
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τὴν ἀγωγή τους μὲ α-ΜΕΑ ἢ ARB. Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς
τὰ φάρμακα αὐτὰ συνιστᾶται νὰ ἀντικαθίστανται ἀπὸ τὸ
σύμπλοκο αὐτὸ σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης.
Τὸ φάρμακο ἔλαβε πρόσφατα τιμὴ καὶ στὴ χώρα μας
καὶ ἀναμένουμε σύντομα νὰ τό δοῦμε νὰ κυκλοφορεῖ καὶ
νὰ ἀποζημιώνεται ἀπὸ τὰ ἀσφαλιστικὰ ταμεῖα. 

