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Η πανδημία του COVID-19 καταμετρά σήμερα γύρω στα 180 
εκατομμύρια   επιβεβαιωμένα κρούσματα και 3.9 εκατομμύρια 
θανάτους. Ο εμβολιασμός έναντι του COVID-19 είναι ένα από 
τα σημαντικότερα μέτρα περιορισμού εξάπλωσης του ιού. Με 
ταχύτατους ρυθμούς προχώρησε η παρασκευή εμβολίων και 
οι κλινικές μελέτες που ακολούθησαν δεν ανέδειξαν μείζονα 
θέματα ασφαλείας με εξαίρεση κάποιες σπάνιες περιπτώσεις 
αναφυλαξίας. O Ευρωπαϊκός Oργανισμός Φαρμάκων (European 
Medical agency, EMa) ενέκρινε 2 εμβόλια τεχνολογίας mRNa 
το Comirnaty (Pfizer) και το Spikevax (Moderna) και 2 εμβό-
λια τεχνολογίας ανασυνδυασμένου ιϊκού φορέα το Vaxzevria, 
ChadOx1 (astra-Zeneca) και το ad26, COV2S (Johnshon & 
Johnshon). Μέχρι σήμερα έχουν παγκοσμίως χορηγηθεί περί 
τα 3 δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων.

Η φαρμακοεπαγρύπνηση του παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας άρχισε να δέχεται αναφορές, από διάφορες χώρες της 
Ευρώπης και το Ηνωμένο Βασίλειο, για περιστατικά θρομβώ-
σεων με θρομβοπενία μετά την 1η δόση του εμβολίου της 
astra-Zeneca (ΑΖ), αρχές Φεβρουαρίου 2021. Η πρώτη επίσημη 
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ανακοίνωση ήρθε από τη Γερμανική Εταιρεία Αιμόστασης ενά-
μιση μήνα μετά τις πρώτες αναφορές. περιέγραφε περιστατικά 
φλεβικών θρομβώσεων άτυπης εντόπισης, κυρίως σπλαχνικής 
και φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου με συνοδό θρομβοπενία 
ανοσολογικού μηχανισμού, 1-2 εβδομάδες μετά το εμβόλιο, σε 
εμβολιασθέντες ηλικίας 20-63 ετών. Η κλινικοεργαστηριακή 
εικόνα θύμιζε τα περιστατικά της θρομβοπενίας από ηπαρίνη 
(HIT). Η προτεινόμενη θεραπεία ήταν οι ανοσοσφαιρίνες και, 
εναλλακτική της ηπαρίνης αντιπηκτική αγωγή. Η παγκόσμια 
ιατρική Κοινότητα ενημερώθηκε μέσα Απριλίου από τις δημο-
σιεύσεις σε έγκριτο περιοδικό από ιατρικές ομάδες Γερμανίας, 
Αγγλίας και νορβηγίας και από τις οδηγίες της Διεθνούς Εται-
ρείας Θρόμβωσης και Αιμόστασης (ISTH). Αντίστοιχα γεγονότα 
διαδραματίσθηκαν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις ΗπΑ, 
μετά την έναρξη του εμβολιασμού με εμβόλιο της Johnshon 
& Johnshon (J&J). 

Το σύνδρομο αυτό, της Θρομβοπενίας και Θρόμβω-
σης, ονομάστηκε Vaccine-induced Immune Thrombotic 
Thrombocytopenia (VITT), Vaccine-induced Prothrombotic 
Immune Thrombocytopenia (VIPIT) και πιο πρόσφατα 
Thrombotic Thrombocytopenia Syndrome (TTS) από το FDa.

Η αναφορά των πρώτων 40 δημοσιευμένων περιστατικών 
VITT έδειξε ότι το 67% των ασθενών ήταν γυναίκες, μέσης ηλι-
κίας 40 ετών. Εμφάνιζαν θρομβωτικά επεισόδια 5-24 ημέρες 
μετά την 1η δόση. Το 69% των θρομβώσεων αφορούσε τους 
φλεβώδεις κόλπους του εγκεφάλου, 18% ήταν σπλαχνικές θρομ-
βώσεις και 23% πνευμονικές εμβολές. Έξη στους 39 ασθενείς 
είχαν και αρτηριακές θρομβώσεις. παρουσίαζαν θρομβοπενία, 
συχνά σοβαρού βαθμού και υπερβολικού βαθμού αύξηση 
των D-dimers. Το 95% των ασθενών είχαν θετικά αντισώματα 
έναντι του αντιαιμοπεταλιακού παράγοντα 4 (Platelet Factor 
4, PF4). Αν και τα δεδομένα που αφορούν τη θεραπεία είναι 
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ελλιπή, αναφέρεται ότι 10 στους 15 έλαβαν ηπαρίνη κλασσική 
ή χαμηλού μοριακού βάρους και 4 στους 15 ασθενείς έλαβαν 
κορτικοστεροειδή ή ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη (IVIG). Η θνη-
τότητα ανερχόταν στο 41%. Δεν ανευρέθηκαν προδιαθεσικοί 
παράγοντες αλλά σημειώνεται ότι το 25% των γυναικών ελάμ-
βανε οιστρογονοθεραπεία. Άλλες εντοπίσεις θρόμβωσης που 
έχουν περιγραφεί έκτοτε συμπεριλαμβάνουν την ωοθηκική 
και οφθαλμική φλέβα, την αορτή και τις μηριαίες αρτηρίες, τη 
σπληνική αρτηρία καθώς και τη μέση εγκεφαλική αρτηρία και 
οξύ στεφανιαίο σύνδρομο χωρίς έδαφος αθηρωμάτωσης. Οι 
πρώτες εργαστηριακές παρατηρήσεις έδειξαν ότι οι ασθενείς 
με VITT παρουσίαζαν ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων ανόσου 
μηχανισμού μεσολαβούμενη από τον υποδοχέα IgG των αιμο-
πεταλίων FcyRIIa. Αυτό το προφίλ ενεργοποίησης των αιμοπε-
ταλίων σε ασθενή που δεν έχει λάβει ηπαρίνη είναι συμβατό με 
αυτοάνοση θρομβοπενία από ηπαρίνη η οποία έχει περιγραφεί 
στο παρελθόν σε ασθενείς μετά από αρθροπλαστική γόνατος 
και σε έδαφος λοιμώξεων από ιούς ή βακτήρια.

Η συχνότητα VITT μετά από την 1η δόση ΑΖ είναι δύσκολο 
να καθοριστεί με ακρίβεια. ποικίλει ανά χώρα με την πιο υψη-
λή να καταγράφεται στη νορβηγία (1:26,500). Τα στοιχεία της 
Επιτροπής φαρμακοεπαγρύπνησης της Ελλάδας ανακοίνωσαν 
στις 26 Μαΐου 2021 πέντε τεκμηριωμένα περιστατικά VITT στο 
σύνολο 905.905 εμβολιασθέντων με 1η και 2η δόση aZ που 
αντιστοιχεί σε συχνότητα 0,55/100.000. Η συχνότητα με βάση 
την ηλικιακή κατανομή ήταν 1,58/100.000 στην ηλικία 30-39 
και 2,28 /100.000 στην ηλικία 40-49. Το αιματολογικό τμήμα 
του ΓνΑ «Αλεξάνδρα» τεκμηρίωσε τα 3 περιστατικά εξ αυτών 
και ένα περιστατικό μετά το εμβόλιο της J&J. Αφορούσαν 3 
γυναίκες και 1 άντρα μέσης ηλικίας 44 ετών. Ο μέσος χρόνος 

εκδήλωσης του VITT ήταν η 9η ημέρα από την ημέρα εμβο-
λιασμού. Τα θρομβωτικά επεισόδια ήταν τόσο φλεβικά όσο 
και αρτηριακά  (θρόμβωση φλεβωδών κόλπων εγκεφάλου, 
ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο με κατανομή μέσης 
εγκεφαλικής αρτηρίας, ισχαιμία κάτω άκρων, πνευμονική εμ-
βολή, εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση κάτω άκρων, θρόμβωση 
νεφρικής φλέβας). Ένας ασθενής κατέληξε, ενώ οι υπόλοιποι 
παρουσίασαν ομαλή κλινική πορεία. 

Τα περιστατικά VITT οδήγησαν πολλές χώρες να τροποποιή-
σουν το ηλικιακό όριο εμβολιασμού με ΑΖ  ή να τον διακόψουν. 
Η Γερμανία, η ιρλανδία, η Ολλανδία και η ισπανία επέτρεψαν 
τον εμβολιασμό με aZ σε άτομα >60 ετών, ο Καναδάς και η 
Γαλλία >55 ετών, η Φιλανδία και η Σουηδία >65 ετών, το Ηνω-
μένο Βασίλειο > 40 ετών και η Αυστραλία >50 ετών. Η Εθνική 
Επιτροπή Εμβολιασμού της Ελλάδας εξέδωσε στις 14 ιουνίου 
οδηγία  που συνιστά τον εμβολιασμό με την 1η δόση του εμ-
βολίου της ΑΖ για τα άτομα 60 ετών και άνω. 

Θρομβωτικές επιπλοκές έχουν αναφερθεί στη βάση δεδο-
μένων φαρμακοεπαγρύπνησης του παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας  Vigibase και με τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna. 
Συγκεκριμένα την περίοδο 13 Δεκέμβρη έως και 16 Μαρτίου 
σε περίπου 360 εκατομμύρια εμβολιασθέντων αναφέρθηκαν 
1197 επεισόδια φλεβικής και αρτηριακής θρόμβωσης μετά από  
Pfizer και 325 μετά από Moderna. Μεταξύ αυτών αναφέρθηκαν 
και κάποια περιστατικά θρομβώσεων φλεβωδών κόλπων του 
εγκεφάλου με συνοδό θρομβοπενία. Τα δεδομένα της Vigibase 
δεν μας επιτρέπουν να συγκρίνουμε τα ποσοστά θρόμβωσης 
ανά εμβόλιο καθώς δεν παρέχεται το  ποσοστό των θρομβώ-
σεων σε σχέση με τον αριθμό των εμβολιασθέντων, αλλά ούτε 
και να τεκμηριώσουμε αιτιολογική συσχέτιση. πρόσφατα, 

(συνέχεια στη σελίδα 7)

εικονα 1. προτεινόμενος μηχανισμός παθογένεσης της VITT (Vaccine-induced Immune Thrombotic Thrombocytopenia) κατ’αναλογία της 
παθοφυσιολογίας της HIT (Heparin-induced thrombocytopenia). a. H ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων οδηγεί σε απελευθέρωση του θετικά 
φορτισμένου αιμοπεταλιακού παράγοντα 4 (PF4) που σχηματίζει στη συνέχεια σύμπλεγμα πιθανότατα με ένα μόριο αρνητικά φορτισμένο. O 
αντιγονικός νεοεπίτοπος που σχηματίζεται διεγείρει την παραγωγή αντισωμάτων από τα Β λεμφοκύτταρα B. Τα αντισώματα προσκολλώνται 
παρουσία του άνοσου συμπλέγματος στον υποδοχέα των IgG αντισωμάτων FcγRIIa των αιμοπεταλίων, των μονοκυττάρων και των ουδετερόφι-
λων. Ακολουθεί κυτταρική ενεργοποίηση, απελευθέρωση προπηκτικών ουσιών (μικροσωματιδίων, ιστικού παράγοντα και των εξωκυτταρικών 
παγίδων των ουδετεροφίλων) και επακόλουθη ενεργοποίηση του μηχανισμού της πήξης.
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μπορεί να προκαλεί την εκδήλωση ΟΕΜ. Μηχανισμοί μέσω 
των οποίων οξείς συναισθηματικοί παράγοντες μπορεί να 
πυροδοτούν ΟΕΜ περιλαμβάνουν την οξεία απορρύθμιση του 
αυτόνομου νευρικού συστήματος, τη νευροενδοκρινική ενερ-
γοποίηση και την ενεργοποίηση της φλεγμονώδους απάντησης, 
που όταν οδηγήσουν σε ρήξη αθηρωματικής πλάκας εκλύουν 
μυοκαρδιακή ισχαιμία, θρόμβωση και αρρυθμία.3–7 (Σχήμα 1)

Όσον αφορά το χρόνιο στρες, τα δεδομένα είναι λιγότερο 
ξεκάθαρα. Το Σχήμα 2 συνοψίζει τους τεκμηριωμένους και υπό 
διερεύνηση μεσολαβητικούς μηχανισμούς.

Η ευόδωση της εκδήλωσης ΟΕΜ μπορεί, σε αυτή την περίπτω-
ση, να οφείλεται σε επακόλουθα του στρες όπως το κάπνισμα, 
η ανθυγιεινή διατροφή, η καθιστική ζωή και η μη συμμόρφωση 
με τη φαρμακευτική αγωγή (έμμεσοι μηχανισμοί).8 Συνεπώς, το 
ερευνητικό ερώτημα είναι αν υπάρχουν και αντίστοιχοι άμεσοι 
μηχανισμοί. Δεδομένα από μελέτες της τελευταίας δεκαετίας 
συνηγορούν πως αυτό είναι λίαν πιθανό.

Η κατάθλιψη και τα συμπτώματά της έχουν αναγνωρισθεί 
ως παράγοντας κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάμματα και 
θνητότητα τόσο σε υγιείς όσο και σε ασθενείς με Σν. Η ίδια 

“Χρόνιο στρες και οξέα 
στεφανιαία σύνδρομα”

Η στεφανιαία νόσος (Σν) προκαλεί 1.8 εκατομμύρια θανά-
τους ετησίως στην Ευρώπη.1 Ο κίνδυνος Σν προκύπτει από μια 
αλληλεπίδραση παραγόντων, πολλοί από τους οποίους έχουν 
με σαφήνεια προσδιορισθεί, όπως το κάπνισμα, η αρτηριακή 
υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπερλιπιδαιμία κ.ά.2 
Όμως, ένα ποσοστό επεισοδίων δεν εξηγείται επαρκώς από 
τους αναγνωρισμένους παράγοντες κινδύνου. 

Σε αυτή την κατεύθυνση, η μελέτη του ρόλου του χρόνι-
ου στρες στην παθοφυσιολογία του οξέος εμφράγματος του 
μυοκαρδίου (ΟΕΜ) αποκτά ειδική σημασία. Η ύπαρξη ενός 
τέτοιου ρόλου υποστηρίζεται τόσο από την κοινή εμπειρία των 
κλινικών ιατρών, όσο και από δεδομένα σύγχρονων μελετών. 
Δύο βασικά μεθοδολογικά προβλήματα δεν επέτρεψαν μέχρι 
τώρα να τεκμηριωθεί αυτή η συσχέτιση. Αρχικά, το στρες ως 
στοιχείο που χαρακτηρίζει τον τρόπο ζωής και τη συμπεριφορά 
με πολυεπίπεδο τρόπο, είναι δύσκολο να μελετηθεί ως στοιχείο 
μεμονωμένο, ώστε να μετρηθεί η συμμετοχή σε νοσήματα που 
αποδίδεται αποκλειστικά σε αυτό (πρόβλημα ανάλογο με τη 
μελέτη των επιμέρους στοιχείων μιας δίαιτας). Και έπειτα, δεν 
υπήρχαν εργαλεία για αντικειμενική και ποσοτική μέτρηση 
του χρόνιου στρες κάθε ατόμου, που να μην υπόκεινται στους 
γνωστούς περιορισμούς των ερωτηματολογίων και της έλλει-
ψης αξιόπιστων βιοδεικτών στα συνήθη βιολογικά δείγματα.

Είναι σκόπιμο να τονιστεί ότι το (μη σωματικό) στρες δια-
χωρίζεται σε οξύ και χρόνιο. Το ερώτημα που θίξαμε αφορά το 
δεύτερο, καθώς το πρώτο έχει ήδη τεκμηριωθεί επαρκώς πως 
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σχέση έχει προταθεί πως ισχύει και για άλλους ψυχολογικούς 
παράγοντες όπως η μετατραυματική διαταραχή στρες (PTSD), το 
άγχος, ο θυμός, η εχθρικότητα και το προσλαμβανόμενο στρες, 
όμως οι σχετικές μελέτες ανέδειξαν ανάμεικτα αποτελέσματα 
ή περιορισμένες συσχετίσεις.8

Η μελέτη MIPS (Mental stress Ischemia Prognosis Study) έδειξε 
ότι το (μη σωματικό) στρες μπορεί να προκαλεί αναστρέψιμη 
μυοκαρδιακή ισχαιμία σε ασθενείς με Σν σε ποσοστό μέχρι και 
16%, που τεκμηριώνεται με σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου. 
Ο μηχανισμός, μάλιστα, φαίνεται πως είναι ανεξάρτητος της 
αύξησης της καρδιακής συχνότητας ή της αρτηριακής πίεσης.9 

Σε μία μεταανάλυση εργασιών που χρησιμοποίησαν ερωτημα-
τολόγια για την εκτίμηση του στρες βρέθηκε συσχέτιση αυτού 
με μετρίως αυξημένο κίνδυνο για ανάπτυξη Σν.10

Υπό το φως αυτών των στοιχείων, μια προσέγγιση που 
προτείνεται για την επιβεβαίωση της ερευνητικής υπόθεσης 
ότι το χρόνιο μη σωματικό στρες συμμετέχει στην εκδήλωση 
ΟΕΜ είναι η εξής: ποσοτικοποίηση του στρες με ισχυρούς 
βιοδείκτες και συσχέτιση των επιπέδων τους με τη χρονική 
εκδήλωση του ΟΕΜ, τη βαρύτητα της Σν και τα επίπεδα των 
κλασικών παραγόντων κινδύνου. Σχετική μελέτη είναι εν εξε-
λίξει στη Β’ πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική ΕΚπΑ στο 
πΓν «ΑΤΤιΚΟν». Εφόσον αναδειχθεί σημαντική συσχέτιση, το 
όφελος δεν αφορά μόνο την πληρέστερη κατανόηση της παθο-
φυσιολογίας της Σν αλλά αποκτά θεραπευτική και προληπτική 
σκοπιμότητα καθώς το στρες είναι ένας παράγοντας κινδύνου 
δυνητικά αντιμετωπίσιμος.
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ 
ΑΡΘΡΑ - ΣΧΟΛΙΑ

Επιμέλεια:
χ. μιχαλακέας
Καρδιολόγος, Διδάκτωρ πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικός 
Συνεργάτης Β’ πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, π.Γ.ν. 
«Αττικόν»

Λ. ραλλίδης
Καθηγητής Καρδιολογίας, ΕΚπΑ
Β' πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
πανεπιστημιακό Γενικό νοσοκομείο ΑΤΤιΚΟν

Χαμηλά επίπεδα λιποπρωτεΐνης (α)  
και νοσηρότητα στο γενικό πληθυσμό
langsted a, Nordestgaard Bg, Kamstrup pR.
Eur Heart J. 2021;42:1147-1156)

Η λιποπρωτεΐνη (α) [Lp(a)] έχει προσφάτως στοχοποιηθεί 
ως πιθανός αιτολογικός παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου 
και νέα φάρμακα που ελαττώνουν τα επίπεδα της πιθανώς θα 
χρησιμοποιηθούν στο εγγύς μέλλον για καρδιαγγειακή πρόληψη. 
Ως εκ τούτου, έχει μεγάλη σημασία η ασφάλεια της επίτευξης 
χαμηλών επιπέδων Lp(a). 

Στην παρούσα ανάλυση ελέγχθηκε η επίδραση των χαμηλών 
επιπέδων Lp(a) και αντίστοιχων γονοτύπων LPa  στην εμφάνιση 
μειζόνων παθήσεων. Αξιολογήθηκαν δεδομένα από 109.440 
άτομα από τη μελέτη γενικού πληθυσμού της Κοπεγχάγης, με 
στόχο την πιθανή συσχέτιση της χαμηλής Lp(a) με διάφορες 
μείζονες ομάδες ασθενειών, συμπεριλαμβανομένου κακοήθων 
και λοιμωδών νοσημάτων. 

Δεν βρέθηκε κάποια συσχέτιση των χαμηλών επιπέδων 
Lp(a) και αντίστοιχων γονοτύπων LPa με κάποια νόσο, πέρα 
από τη γνωστή αντίστροφη σχέση με τον κίνδυνο εμφάνισης 
καρδιαγγειακών νοσημάτων. Επιπλέον, δεν τεκμηριώθηκε 
κάποια συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα της Lp(a), τον αριθμό 
επανάληψης των αλύσων KIV-2 στο μόριο της apo(a) ή του 
πολυμορφισμού rs10455872 με την εμφάνιση διάφορων υπο-
τύπων καρκίνου ή τη νοσηλεία για λοιμώξεις.

 � Οι συγγραφείς καταλήγουν ότι σε ένα μεγάλο σύγχρονο δείγμα 
του γενικού πληθυσμού δε βρέθηκε συσχέτιση ανάμεσα στα 
χαμηλά επίπεδα της Lp(a) και σε αντίστοιχους γονότυπους 
και την εμφάνιση μειζόνων παθήσεων και συμπεραίνουν ότι η 
φαρμακευτική ελάττωση της Lp(a) δεν προβλέπεται να επιφέρει 
επιβλαβείς επιδράσεις.

Ώρες εργασίας και υποτροπή στεφανιαίου 
επεισοδίου
trudel x, Brisson c, talbot d, et al.
J Am Coll Cardiol. 2021;77:1616-1625

Έχει φανεί από προοπτικές μελέτες ότι ο μεγάλος εργασιακός 
φόρτος σχετίζεται με την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου. Στόχος 
της παρούσας μελέτης ήταν η συσχέτιση των ωρών εργασίας 
με την εμφάνιση υποτροπής καρδιαγγειακού επεισοδίου σε 
ασθενείς που επέστρεψαν στην εργασία τους μετά από νοσηλεία 
λόγω εμφράγματος μυοκαρδίου (ΕΜ). 

Στην ανάλυση συμμετείχαν 967 εργαζόμενοι στον Καναδά, 
ηλικίας 35 έως 59 ετών, που παρακολουθήθηκαν για περίπου 6 
χρόνια. Στους συμμετέχοντες καταγράφηκαν 205 περιστατικά 
θανατηφόρου ή μη-θανατηφόρου ΕΜ ή ασταθούς στηθάγχης. 

Μετά από ομαλοποίηση για διάφορους συγχυτικούς παρά-
γοντες (τρόπος ζωής, προσωπικότητα, περιβάλλον, κοινωνικές 
και κλινικές παράμετροι) βρέθηκε ότι συμμετέχοντες που εργά-
ζονταν ≥55 ώρες/εβδομάδα εμφάνιζαν κατά 67% μεγαλύτερο 
κίνδυνο υποτροπής καρδιακού επεισοδίου συγκριτικά με όσους 
εργάζονταν 35 έως 40 ώρες/εβδομάδα (Εικόνα 1). Ο κίνδυνος 
ήταν γραμμικός μετά τις 40 ώρες εργασίας/εβδομάδα, ιδιαίτερα 
μετά τα πρώτα 4 χρόνια από τη νοσηλεία και σε επαγγέλματα 
με αυξημένα επίπεδα εργασιακού στρες.

 � Οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι σε ασθενείς που επιστρέφουν 
στην εργασία τους μετά από νοσηλεία λόγω ΕΜ οι αυξημένες 
ώρες εργασίας σχετίζονται με αυξημένα ποσοστά υποτροπής 
καρδιακού επεισοδίου και προτείνουν τον περιορισμό του 
φόρτου εργασίας στο πλαίσιο δευτερογενούς πρόληψης.

Πληροφορίες για την Εταιρεία μας και τα τεύχη του Αθηρώματος 
μπορείτε να τα βρείτε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα

http://www.eelia.gr

εικονα 1. Άτομα με ιστορικό ΕΜ που μετά την επιστροφή στην 
εργασία τους εργάζονταν ≥55 ώρες/εβδομάδα εμφάνιζαν κατά 67% 
μεγαλύτερο κίνδυνο υποτροπής καρδιακού επεισοδίου συγκριτικά 
με όσους εργάζονταν 35 έως 40 ώρες/εβδομάδα.
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Σύσταση καρωτιδικής αθηρωματικής πλάκας  
και εμφάνιση καρδιαγγειακών επεισοδίων
Bos d, arshi B, van den Bouwhuijsen QJa, et al.
J Am Coll Cardiol. 2021;77:1426-1435

Η παρούσα πληθυσμιακή μελέτη αξιολόγησε την επίδραση 
της σύστασης της αθηρωματικής πλάκας των καρωτίδων στην 
εμφάνιση ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ) 
και στεφανιαίας νόσου (Σν). 

Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 1.349 φαινομενικά υγιή 
άτομα μέσης ηλικίας 72 ετών, με υποκλινική αθηροσκλήρωση 
καρωτίδων σε υπερηχογράφημα, που υπεβλήθησαν εν συνεχεία 
σε μαγνητική τομογραφία καρωτίδων. Αξιολογήθηκαν χαρα-
κτηριστικά σύστασης της αθηρωματικής πλάκας (ενδοπλακική 
αιμορραγία, λιπώδης νεκρωτικός πυρήνας, ασβέστωση) και 
του μεγέθους της (πάχος πλάκας, παρουσία στένωσης > 30%). 

Σε 5ετή παρακολούθηση καταγράφηκαν 51 περιστατικά ΑΕΕ 
και 83 συμμετέχοντες ανέπτυξαν Σν. Βρέθηκε ότι η παρουσία 
ενδοπλακικής αιμορραγίας σχετιζόταν θετικά με την εμφάνι-
ση ΑΕΕ και Σν (αναλογία κινδύνου 2,42 και 1,95, αντίστοιχα), 
ανεξάρτητα από το πάχος της πλάκας (Εικόνα 2). Η παρουσία 
λιπώδους νεκρωτικού πυρήνα και η ασβέστωση της αθηρωμα-
τικής πλάκας δεν εμφάνιζαν αντίστοιχη συσχέτιση με κλινικά 
συμβάματα.

 � Οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι η παρουσία ενδοπλακικής 
αιμορραγίας σε αθηρωματική πλάκα των καρωτίδων αποτελεί 
ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση ΑΕΕ και ΣΝ και 
προτείνουν να χρησιμοποιείται ως δείκτης ευαλωτότητας της 
πλάκας σε υγιή άτομα με υποκλινική αθηροσκλήρωση.

Απολιποπρωτεΐνη Β, non-HDL-χοληστερόλη  
και υπολειπόμενος καρδιαγγειακός κίνδυνος  
σε ασθενείς που λαμβάνουν στατίνη
Johannesen cdl, Mortensen MB, langsted a, et al.
J Am Coll Cardiol. 2021;77:1439-1450

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες, πρωταρ-
χικός στόχος της υπολιπιδαιμικής θεραπείας σε πάσχοντες από 
δυσλιπιδαιμία είναι η ελάττωση της LDL-χολ, ενώ η απολιποπρω-
τεΐνη Β (apolipoprotein B, apoB) και η non-HDL-χοληστερόλη 
(non-HDL-χολ) αποτελούν δευτερογενείς στόχους. Στην παρούσα 
ανάλυση αξιολογήθηκε η προγνωστική αξία της apoB και της 
non-HDL-χολ σε άτομα που λαμβάνουν θεραπεία με στατίνη.

Συνολικά, συμπεριλήφθησαν 13.015 άτομα με δυσλιπιδαιμία 
υπό αγωγή  από τη μελέτη γενικού πληθυσμού της Κοπεγχάγης. 
Αξιολογήθηκε η συνολική θνητότητα και η εμφάνιση εμφράγ-
ματος μυοκαρδίου (ΕΜ) σε διάρκεια παρακολούθησης 8 ετών. 

Στους συμμετέχοντες με χαμηλά επίπεδα LDL-χολ, η αυ-
ξημένη τιμή της apoB σχετίστηκε με αύξηση της συνολικής 
θνητότητας κατά 21% και αύξηση εμφάνισης ΕΜ κατά 49%. 
Αντίστοιχα, αυξημένη τιμή non-HDL-χολ σχετίστηκε με αύξηση 
της συνολικής θνητότητας κατά 18% και αύξηση εμφάνισης 
ΕΜ κατά 78%. Ταυτόχρονη αύξηση της apoB και της non-
HDL-χολ σε ασθενείς με χαμηλά επίπεδα LDL-χολ σχετίστηκε 
με αύξηση της συνολικής θνητότητας κατά 23% και αύξηση 
εμφάνισης ΕΜ κατά 82%. Αντίθετα, σε συμμετέχοντες με 
χαμηλά επίπεδα apoB και non-HDL-χολ, τα αυξημένα επίπε-
δα LDL-χολ δε φάνηκε να έχουν προγνωστική αξία για την 
εμφάνιση ΕΜ ή θανάτου.

 � Συμπερασματικά, σε ασθενείς που λαμβάνουν υπολιπιδαιμική 
θεραπεία με στατίνη τα αυξημένα επίπεδα της apoB και της 
non-HDL-χολ, αλλά όχι της LDL-χολ, σχετίζονται με τον υπο-
λειπόμενο κίνδυνο εμφάνισης θανάτου ή ΕΜ.

εικονα 2. Η παρουσία ενδοπλακικής αιμορραγίας σε αθηρωματική 
πλάκα των καρωτίδων συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 
ΑΕΕ και Σν στην 5ετία.

εικονα 3. Ο κίνδυνος εμφάνισης θανάτου ή εμφράγματος μυοκαρ-
δίου σε άτομα που λαμβάνουν υπολιπιδαιμική θεραπεία με στατίνη 
και έχουν χαμηλά επίπεδα LDL-χολ συνδέεται με αυξημένα επίπεδα 
της apoB και της non-HDL-χολ.
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(συνέχεια από τη σελίδα 2)

δημοσιεύτηκε το πρώτο περιστατικό με κλινικοεργαστηριακή 
εικόνα συμβατή με VITT μετά από Moderna. Αυτή η αναφορά 
ανατρέπει τα μέχρι σήμερα δεδομένα που υποστηρίζουν ότι 
το VITT σχετίζεται αποκλειστικά με τα εμβόλια τεχνολογίας 
ανασυνδυασμένου ιϊκού φορέα.

Η παθοφυσιολογία του VITT είναι υπό διερεύνηση. Ο μηχανι-
σμός που έχει προταθεί με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα είναι 
ότι η ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων οδηγεί σε απελευθέρωση 
του θετικά φορτισμένου αιμοπεταλιακού παράγοντα 4 (PF4) 
που σχηματίζει στη συνέχεια σύμπλεγμα πιθανότατα με ένα 
μόριο αρνητικά φορτισμένο. Το άνοσο αυτό σύμπλεγμα οδη-
γεί στη συνέχεια σε κυτταρική ενεργοποίηση (ενεργοποίηση 
αιμοπεταλίων, μονοκυττάρων, ουδετερόφιλων και ενδοθηλίου), 
απελευθέρωση προπηκτικών ουσιών όπως των μικροσωματι-
δίων, του ιστικού παράγοντα και των εξωκυτταρικών παγίδων 
ουδετεροφίλων και επακόλουθη ενεργοποίηση του μηχανισμού 
της πήξης (Εικόνα 1). Δεν γνωρίζουμε την ακριβή σύσταση του 
άνοσου συμπλέγματος καθώς και τον αρχικό μηχανισμό ενεργο-
ποίησης των αιμοπεταλίων. πιθανολογείται ότι στο σχηματισμό 
του συμπλέγματος μπορεί να συμμετέχει το ελεύθερο γενετικό 
υλικό, κάποιο από τα συστατικά του εμβολίου ή κάποιο μόριο 
σχετιζόμενο με την φλεγμονώδη απάντηση του οργανισμού 
στο εμβόλιο. Η παθοφυσιολογία της HIT ακολουθεί το μοντέλο 
του παγόβουνου, αλλά δεν γνωρίζουμε αν αυτό παρατηρείται 
στην VITT. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι από τους καρδιο-
χειρουργημένους ασθενείς που θα λάβουν ηπαρίνη περίπου 
το 50% θα αναπτύξει αντι-PF4 αντισώματα ενώ μόνο 1% εξ 
αυτών θα εκδηλώσει θρόμβωση. Γερμανοί ερευνητές έλεγξαν  
την συχνότητα IgG έναντι PF4 αντισωμάτων σε 281 ασυμπτω-
ματικούς εμβολιασθέντες, μετά την 1η και 2η δόση Pfizer και 
μετά από την 1η και 2η δόση με astra Zeneca. Βρέθηκε θετικός 
τίτλος αντισωμάτων στο 5,5% των εμβολιασθέντων με Pfizer 
και στο 8% astra Zeneca. Όλοι οι θετικοί εμβολιασθέντες εκτός 
από έναν είχαν χαμηλό τίτλο ενώ κανένας δεν ήταν θετικός 
σε λειτουργική μέθοδο. Σημειώνεται ότι μικρής συχνότητας 
ορομετατροπή παρατηρείται σε υγιείς αιμοδότες γεγονός που 
υποδηλώνει ότι ο έλεγχος των αντισωμάτων έχει κλινική αξία 
μόνο όταν συσχετίζεται με την κλινική εικόνα.

Ασθενείς με ισχυρή κλινική υποψία για VITT είναι ασθενείς 
που παρουσιάζουν 5-30 ημέρες μετά από αντι-COVID εμβο-
λιασμό συμπτώματα κεφαλαλγίας, αίσθημα ζάλης, εστιακή 
νευρολογική σημειολογία, διαταραχές όρασης, κοιλιακό άλγος, 
ναυτία ή και συμπτώματα ενδεικτικά φλεβικής ή αρτηριακής 
θρόμβωσης. Ο βασικός εργαστηριακός έλεγχος περιλαμβάνει 
γενική αίματος, PT, aPTT, ινωδογόνο D-dimers και ανοσολογική 
και λειτουργική δοκιμασία για HIT. H ανοσολογική δοκιμασία 
αφορά τον έλεγχο για αντισώματα έναντι PF4 αποκλειστικά με 
μέθοδο ELISa. Οι γρήγορες ανοσολογικές δοκιμασίες δεν είναι 
ευαίσθητες και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Αρνητική ELISa 
δεν αποκλείει τη νόσο σε ισχυρή κλινική υποψία. Σημειώνεται 
ότι τα αιμοπετάλια μπορεί να μην είναι πολύ ελαττωμένα στην 
αρχή της νόσου. Απεικονιστικός έλεγχος προς διερεύνηση 
θρομβωτικού επεισοδίου θα διενεργείται ανάλογα με την κλινική 
εικόνα. Κάποιες πιο άτυπες κλινικές παρουσιάσεις θα πρέπει να 
μας προβληματίσουν όπως ασθενείς με θρόμβωση μη άτυπης 

εντόπισης και ήπια θρομβοπενία ή ασυμπτωματική θρομβο-
πενία και αυξημένα D-dimers χωρίς υποκείμενη αιτία. Σε κάθε 
περίπτωση συνιστάται έλεγχος αντισωμάτων έναντι PF4 και εν 
αναμονή των αποτελεσμάτων στενή κλινική παρακολούθηση, 
παρακολούθηση αιμοπεταλίων και χορήγηση IVIG και εναλλα-
κτικής αντιπηκτικής αγωγής αν κριθεί απαραίτητο. 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση της VITT σε ασθενείς με θρόμ-
βωση συμπεριλαμβάνει την αποφυγή ηπαρίνης και την έναρξη 
εναλλακτικής αντιπηκτικής αγωγής, όπως fondaparinux (arixtra), 
καθώς και των άμεσα δρώντων από του στόματος αντιπηκτικών, 
Rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis) ή Dabigatran (Pradaxa). 
Συστήνονται επίσης και τα αντιπηκτικά χορηγούμενα στην 
αντιμετώπιση της HIT argatroban, Bivalirudin και Danaparoid. 
Συνιστάται η παράλληλη χορήγηση υψηλών δόσεων IVIG. Μπορεί 
επίσης να συγχορηγηθούν και υψηλές δόσεις δεξαμεθαζόνης. 
Η μετάγγιση αιμοπεταλίων αποφεύγεται εκτός αν υπάρχει 
αιμορραγία απειλητική για τη ζωή ή αν απαιτείται επεμβατική 
πράξη. Επίσης χορηγείται ινωδογόνο σε υποινωδογοναιμία. Η 
πλασμαφαίρεση αποτελεί θεραπευτική επιλογή σε ανθεκτική 
νόσο και σε εκτεταμένες θρομβώσεις. Ο αναστολέας του συμπλη-
ρώματος Eculizumab έχει χορηγηθεί σε 2 ασθενείς με επιτυχή 
έκβαση. Η ασπιρίνη δεν έχει ένδειξη διότι δεν αναστέλλει την 
ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων προκαλούμενη από HIT και 
μπορεί να αυξήσει τον αιμορραγικό κίνδυνο.

Συμπερασματικά, το VITT είναι μια ανεπιθύμητη ενέργεια των 
αντι-COVID εμβολίων. Έγκαιρη διάγνωση του VITT και έναρξη 
κατάλληλης θεραπείας θα επιτευχθούν με ενημέρωση και εγρή-
γορση και της ιατρικής κοινότητας. Ο εμβολιασμός είναι πολύ 
σημαντικό μέτρο αναχαίτισης της εξάπλωσης του ιού. παρόλα 
αυτά υπάρχει ανάγκη για συνεχή φαρμακοεπαγρύπνηση και 
έγκαιρη αναγνώριση των ανεπιθύμητων ενεργειών.
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Νεότερα αντιδιαβητικά 
φάρμακα και καρδιά

Γνωρίζουμε την άμεση συσχέτιση του σακχαρώδη διαβήτη  
(ΣΔ) και της καρδιαγγειακής νόσου και πως ο ΣΔ υπερδιπλα-
σιάζει την πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου.

Αυτό που ήταν για πολλά χρόνια άγνωστο ήταν το πως 
δρουν τα αντιδιαβητικά φάρμακα στην καρδιά. Το γεγονός 
πως μειώνουν το σάκχαρο είναι θετικό για την υγεία μας αλλά 
ως φάρμακα είναι ασφαλή;

Το 2008 υπήρξε προσωρινή ανάκληση ενός αντιδιαβητικού 
φαρμάκου, της πιογλιταζόνης, για αύξηση των καρδιαγγεια-
κών συμβάντων. Στα πλαίσια αυτά τότε το FDa ζήτησε από 
όλα τα νεότερα αντιδιαβητικά φάρμακα να διεξάγουν μία 
μελέτη καρδιαγγειακής ασφάλειας στα πλαίσια της άδειας 
κυκλοφορίας τους στο ευρύ κοινό.  

Όταν οι πρώτες γενεές αντιδιαβητικών φαρμάκων εμφάνι-
ζαν απόλυτη καρδιαγγειακή ασφάλεια αισθανόμασταν πολύ 
ικανοποιημένοι από το γεγονός αυτό. 

Στη συνέχεια είδαμε τις δύο νεότερες γενιές φαρμάκων 
τους αναστολείς SGLT2 και τους GLP1 αγωνιστές να αλλάζουν 
τελείως τα δεδομένα και να προκαλούν μείωση της καρδιαγ-
γειακής θνησιμότητας σε ασθενείς υψηλού κινδύνου. Οι δύο 
αυτές φαρμακευτικές ουσίες δρουν με διαφορετικό τρόπο. 
Οι αναστολείς SGLT2 δρουν αποβάλλοντας γλυκόζη με τα 
ούρα και έχουν μεγάλο όφελος στη μείωση των θανάτων και 
νοσηλειών καρδιακής ανεπάρκειας καθώς και στην πρόληψη 
αυτής. Αντίθετα οι ενέσιμοι αγωνιστές GLP1 μειώνουν βάρος, 
πίεση και χοληστερόλη και η ευεργετική τους δράση γίνεται 
μέσω μείωσης εμφραγμάτων και εγκεφαλικών επεισοδίων.

Την πρώτη μεγάλη έκπληξη εμφάνισε η μελέτη EMPaREG 
με την εμπαγλιφλοζίνη και θα μείνει στην ιστορία ως η πρώ-

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ

τη φορά που ένα αντιδιαβητικό φάρμακο θα μειώσει 38% 
τους θανάτους από καρδιαγγειακή νόσο και κατά 32% τους 
θανάτους οποιασδήποτε αιτιολογίας. Μετά από τη μελέτη 
αυτή και τις μελέτες της δαπαγλιφλοζίνης και της καναγλι-
φλοζίνης ήταν εμφανές το όφελος των φαρμάκων αυτών στη 
μείωση θανάτων ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Αυτό 
που δεν ήταν γνωστό είναι αν τα φάρμακα αυτά θα ήταν 
εξίσου αποτελεσματικά και σε μη διαβητικούς ασθενείς με 
καρδιακή ανεπάρκεια. 

Κάτι που απαντήθηκε στη συνέχεια για την δαπαγλιφλο-
ζίνη με τη μελέτη DaPa-HF, δηλαδή η μείωση σε στατιστικά 
σημαντικό βαθμό τόσο των καρδιαγγειακών θανάτων όσο 
και της ολικής θνησιμότητας, η οποία ήταν όμοια τόσο στους 
διαβητικούς όσο και στους μη διαβητικούς. παρόμοια απο-
τελέσματα  είχαμε και στη EMPEROR της εμπαγλιφλοζίνης με  
μείωση σε στατιστικά σημαντικό βαθμό των καρδιαγγειακών 
θανάτων. 

Μία νέα ένδειξη σαν φάρμακα για τη θεραπεία της καρδια-
κής ανεπάρκειας βρέθηκε μέσα από τις μελέτες ασφαλείας 
των αναστολέων SGLT2 και φαίνεται πως η σημασία τους στη 
φαρμακολογία θα είναι πολύ σημαντικότερη στη θεραπεία 
των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια και μειωμένο κλάσμα 
εξώθησης συγκριτικά με τη θέση τους στον φαρμακευτικό 
αντιδιαβητικό αλγόριθμο.


