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Το Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) αποτελεί τη δεύ-
τερη συχνότερη αιτία θανάτου και την τρίτη σε σειρά αιτία 
πρόκλησης θανάτου και αναπηρίας μαζί παγκοσμίως σύμφωνα 
με στοιχεία του 2019. Η χορήγηση αντιαιμοπεταλιακής αγωγής 
αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο στη δευτερογενή πρόληψη του 
ΑΕΕ. Τα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα δρουν αναστέλλοντας τη 
συγκόλληση των αιμοπεταλίων και το σχηματισμό θρόμβου που 
οδηγούν σε οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ (ιΑΕΕ) ή παροδικό AEE (πΑΕΕ). 
Στους συχνότερα χρησιμοποιούμενους αντιαιμοπεταλιακούς 
παράγοντες ανήκουν η ασπιρίνη, η κλοπιδογρέλη, η διπυριδα-
μόλη/ασπιρίνη, η σιλοσταζόλη και η τικαγλερόλη.

Η χρήση της μονής αγωγής (single-antiplatelet therapy, 
SApt) μετά από ΑΕΕ είναι καλά τεκμηριωμένη. Η χορήγηση από 
την άλλη διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής (dual-antiplatelet 
therapy, DApt) είναι περισσότερο αμφιλεγόμενη και πρόσφατες 
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μελέτες δείχνουν να είναι αποτελεσματική σε συγκεκριμένες 
μόνο υποκατηγορίες ΑΕΕ στην οξεία φάση και για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα.1

Τυχαιοποιημένες μελέτες
πολλές τυχαιοποιημένες μελέτες διερεύνησαν την αποτελε-

σματικότητα της DApt στην πρόληψη του ιΑΕΕ. 
Η μελέτη MAtCH συνέκρινε τη χρήση 75mg κλοπιδογρέλης 

έναντι 75mg ασπιρίνης/75 mg κλοπιδογρέλης ημερησίως για 
18 μήνες για την αντιμετώπιση των ασθενών υψηλού κινδύνου 
με πρόσφατο ιΑΕΕ και πΑΕΕ. Δεν έδειξε κάποιο σαφές όφελος 
υπέρ της μίας ή της άλλης αγωγής (15,7% έναντι 16,7%) ενώ στην 
ομάδα της DApt αύξησε σημαντικά τον κίνδυνο απειλητικής για 
τη ζωή αιμορραγίας (2,6% έναντι 1,3%). Ακολούθησαν η μελέτη 
CHAriSMA και SpS3 όπου η χρήση κλοπιδογρέλης στην ομάδα 
των ασθενών της DApt δεν είχε κάποιο όφελος στην πιθανότητα 
υποτροπής του ΑΕΕ και επιπλέον αύξησε τον κίνδυνο αιμορρα-
γιών σε ασθενείς με αθηροσκληρωτικούς παράγοντες κινδύνου 
και κενοτοπιώδη έμφρακτα.1

Μια επόμενη σημαντική μελέτη, ήταν η CHANCE που διενεργή-
θηκε στην Κίνα, σε ασθενείς που παρουσίασαν εντός του πρώτου 
24ώρου οξύ ιΑΕΕ ελαφράς βαρύτητας (NiHSS score ≤3) ή πΑΕΕ 
υψηλού κινδύνου (AbCD score ≥4). Η ομάδα παρέμβασης έλαβε 
κλοπιδογρέλη (300mg την 1η ημέρα, 75mg ακολούθως) για 90 
ημέρες μαζί με ασπιρίνη 75mg ημερησίως μόνο για 21 ημέρες 
και στη δεύτερη ομάδα ασπιρίνη 75mg ημερησίως και εικονικό 
φάρμακο για 90 ημέρες. Στην ομάδα της DApt σημειώθηκε 
μικρότερο ποσοστό ιΑΕΕ ή αιμορραγικού ΑΕΕ στις 90 ημέρες σε 
σύγκριση με την ομάδα της ασπιρίνης (8,2% vs 11,7%). Υπήρξε 
σαφές όφελος στην ομάδα DApt έναντι της μονοθεραπείας με 
ασπιρίνη (Hr, 0,68; 95%Ci, 0,57 - 0,81; p<0,001). Επιπλέον, δεν 
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υπήρξε σημαντικού βαθμού διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης 
αιμορραγίας ανάμεσα στις δυο ομάδες.2 

Για να βρεθεί αν τα αποτελέσματα της μελέτης CHANCE 
αντιπροσωπεύουν ευρύτερο πληθυσμό διεξήχθη στη συνέχεια η 
μελέτη poiNt με πληθυσμό από τη β. Αμερική, την Ευρώπη, την 
Αυστραλία και τη Ν. Ζηλανδία. Φάνηκε και σε αυτή σημαντική 
μείωση του κινδύνου με τη DApt (5,0% έναντι  6,5%, p=0,02; 
NNt=66) αλλά και ταυτόχρονα  αύξηση των αιμορραγιών (0,9% 
έναντι 0,4% p=0,02; NNH=200). Υπήρξαν βέβαια κάποιες σημαντι-
κές διαφορές ανάμεσα στις δυο μελέτες. Στην poiNt χορηγήθηκε 
μεγαλύτερη δόση φόρτισης κλοπιδογρέλης (600mg) καθώς και 
μεγαλύτερη διάρκεια χορήγησης DApt (90 ημέρες), που πιθανόν 
να εξηγούν το μεγαλύτερο ποσοστό αιμορραγιών στην poiNt.3 

Ακολούθησε η δοκιμή tHALES όπου ασθενείς με μικρής 
έως μέτριας βαρύτητας μη καρδιοεμβολικό ιΑΕΕ (NiHSS score 
≤5) ή πΑΕΕ μέσα στο πρώτο 24ωρο εμφάνισης της συμπτω-
ματολογίας  έλαβαν τικαγλερόλη/ασπιρίνη στη μία ομάδα και 
εικονικό φάρμακο/ασπιρίνη στη δεύτερη ομάδα για 30 ημέρες. 
Καταγράφηκαν χαμηλά ποσοστά θανάτου (5,5% έναντι 6,6%) και 
ιΑΕΕ (5,0% έναντι 6,3%) στην πρώτη ομάδα αλλά μεγαλύτερα 
ποσοστά σημαντικής αιμορραγίας (0,5% έναντι 0,1%) στην 
ομάδα της DApt.4,5

Η μελέτη SAMMpriS περιλάμβανε ασθενείς με ενδοκρανι-
ακή στένωση (Εικόνα 1). Σε αυτήν ασθενείς με ΑΕΕ ή πΑΕΕ και  
70%–99% ενδοκρανιακή στένωση αρτηρίας χωρίστηκαν σε δύο 
ομάδες. Η πρώτη έλαβε επιθετική αγωγή με ασπιρίνη 325mg/
κλοπιδογρέλη 75mg ημερησίως για 3 μήνες έναντι της δεύτερης 
ομάδας που υποβλήθηκε σε αγγειοπλαστική και stenting σε 
συνδυασμό με επιθετική αντιαιμοπεταλιακή αγωγή. Η έρευνα 

σχέση με τη μονή (20% έναντι 9%) χωρίς μείωση ης πιθανότητας 
υποτροπής μέσα στις πρώτες 90 ημέρες (6% vs 7%). προκύπτει 
λοιπόν πως η τριπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή είναι επιβλαβής 
και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την πρόληψη του ιΑΕΕ.

Σημαντικότερες μεταναλύσεις
Το προηγούμενο έτος (2021) δημοσιεύτηκαν μεταξύ άλλων 3 

σημαντικές μεταναλύσεις για τη χρησιμότητα της αντιαιμοπεταλι-
ακής αγωγής σε ασθενείς με  ιΑΕΕ ή πΑΕΕ. Η πρώτη περιλάμβανε 
τέσσερις δοκιμές (21459 ασθενείς) όπου η χορήγηση DApt, από 
το πρώτο 24ωρο και για το πολύ 3 μήνες, συγκρινόμενη με την 
SApt με ασπιρίνη παρουσίασε από τη μία χαμηλότερο κίνδυνο 
υποτροπής του ΑΕΕ (rr, 0,76, 95% Ci:0,68–0,83, p<0,001), αλλά 
από την άλλη αυξημένο κίνδυνο μείζονος αιμορραγίας (rr 2,22, 
95% Ci:1,14–4,34, p=0,02).7

Μια δεύτερη μετανάλυση που περιλάμβανε 3 μελέτες βρα-
χείας χορήγησης DApt και 2 μακράς έδειξε ότι η βραχυχρόνια 
χορήγηση σε ασθενείς με οξύ ιΑΕΕ ελαφράς βαρύτητας ή πΑΕΕ 
υψηλού κινδύνου χαμηλότερο κίνδυνο υποτροπής (rr 0,68, 
95% Ci, 0,55–0,83). Δεν βρέθηκε αύξηση των αιμορραγιών (rr 
1.88, 95% Ci, 0,93–3,83). Αντιθέτως η μακρόχρονη χορήγηση 
της DApt δεν μείωσε τις υποτροπές αλλά υπερδιπλασίασε τον 
σχετικό κίνδυνο αιμορραγιών.8

Στην τρίτη μελέτη βρέθηκε ότι η DApt, σε ασθενείς με πΑΕΕ 
ή ελαφρύ έως μέτριας βαρύτητας ιΑΕΕ, μειώνει τον κίνδυνο 
υποτροπής ιΑΕΕ, των συνδυασμένων καρδιοαγγειακών συμ-
βαμάτων, πΑΕΕ, οξέων στεφανιαίων συνδρόμων και θανάτων 
σε σύγκριση με τη μονοθεραπεία εφόσον χορηγείται εντός των 
πρώτων 3 ημερών και για 30 ημέρες χωρίς να αυξάνονται οι 
μείζονες αιμορραγίες. Ο συνδυασμός τικαγρελόρης-ασπιρίνης 
για 30 ημέρες ή οποιοσδήποτε άλλος συνδυασμός DApt για 
>30 ημέρες αν και μειώνει τις υποτροπές και  τα συνδυασμένα 
καρδιοαγγειακά  συμβάματα, αυξάνει όμως τον κίνδυνο μείζονος 
αιμορραγίας.9

Κατευθυντήριες συστάσεις
Οι πιο πρόσφατες αναθεωρημένες κατευθυντήριες συστάσεις 

που αφορούν τη χρήση DApt για τη δευτερογενή πρόληψη του 
ΑΕΕ περιλαμβάνουν τα παρακάτω.10

Για τα μη καρδιοεμβολικά ΑΕΕ ή πΑΕΕ  σύμφωνα με την 
Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία:
1. Η χορήγηση αντιαιμοπεταλιακής αγωγής έχει στόχο τη μείωση 

του κινδύνου υποτροπής του ΑΕΕ και άλλων καρδιαγγεια-
κών συμβαμάτων (class 1/Level A). Σε αυτή την περίπτωση 
χορηγείται ασπιρίνη 50–325mg ημερησίως (1/A) ή ασπιρίνη 
25mg/παρατεταμένης αποδέσμευσης διπυριδαμόλη 200mg 
2 φορές την ημέρα (1/b) ή κλοπιδογρέλη 75mg ημερησίως 
(2a/b). 

2. Για ασθενείς με μικρής βαρύτητας μη καρδιοεμβολικό ΑΕΕ 
(NiHSS ≤3 score) ή υψηλού κινδύνου πΑΕΕ (AbCD2 score ≥4) 
χορηγείται η DApt (ασπιρίνη/κλοπιδογρέλη ή τικαγλερόλη σε 
ανεπάρκεια Cyp2C19), η έναρξη της οποίας οφείλει να γίνει 
μέσα στο πρώτο 24ωρο και για τις επόμενες 21–30 ημέρες 
ακολουθούμενη από SApt (1/A). 

3.  Η μακροχρόνια χορήγηση DApt αυξάνει τον κίνδυνο αιμορ-
ραγίας και δε συνιστάται (3/A). 

(συνέχεια στη σελίδα 7)

τερματίστηκε πρόωρα λόγω μεγάλου ποσοστού θανάτων και 
ΑΕΕ στην ομάδα της αγγειοπλαστικής (14,7% έναντι 5,8%). Σε  
follow-up 32,4 μηνών ο κίνδυνος θανάτου ή ΑΕΕ ήταν 23% στην 
ομάδα της αγγειοπλαστικής έναντι 15% στην ομάδα της φαρ-
μακευτικής παρέμβασης. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης 
στο σύνολό τους υποστηρίζουν τη χρήση DApt για 90 ημέρες 
σε ασθενείς με ενδοκρανιακή στένωση.6

Τέλος, η μελέτη tArDiS συνέκρινε την αντιαιμοπεταλιακή αγω-
γή με ασπιρίνη/κλοπιδογρέλη/διπυριδαμόλη με τη μονοθεραπεία 
με κλοπιδογρέλη και τη θεραπεία με ασπιρίνη/διπυριδαμόλη. 
Η μελέτη σταμάτησε πρόωρα λόγω του αυξημένου αριθμού 
αιμορραγικών επεισοδίων στην ομάδα της τριπλής αγωγής σε 
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Αφροαμερικανούς και Ασιάτες. Τέλος, ενώ πληθυσμιακές μελέτες 
υποστηρίζουν ότι οι άνδρες έχουν σχεδόν διπλάσια επίπτωση 
της νόσου, οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβί-
ωσης και συνεπώς κατ΄ απόλυτο αριθμό  προκύπτουν σχεδόν 
ισάριθμες περιπτώσεις αρρυθμίας, με τις γυναίκες μάλιστα 
να ευθύνονται για περισσότερες νοσηλείες και υψηλότερες 
υγειονομικές δαπάνες σχετιζόμενες με την ΚΜ.

ΜΕρΙκώς ΑνΑςΤρΕψΙΜοΙ ΠΑρΑγονΤΕς
Η στεφανιαία νόσος και ιδίως το έμφραγμα του μυοκαρδί-

ου σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΚΜ τόσο στην 
οξεία φάση όσο και στη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση 
με κύριους ενοχοποιούμενους μηχανισμούς, μεταξύ άλλων,  
την κολπική ισχαιμία αλλά και τη διάταση αυτού ως συνέπεια 
της δυσλειτουργούσας αριστερής κοιλίας και των αυξημένων 
ενδοκοιλοτικών πιέσεων.

παράλληλα ασθενείς με ΚΜ έχουν διπλάσιο κίνδυνο εμ-
φάνισης οξέoς στεφανιαίου συνδρόμου με υποκείμενους 
μηχανισμούς α) ρήξη αθηρωματικής πλάκας, β) έμφραγμα 
τύπου 2 στα πλαίσια ταχυκαρδίας (μειωμένος διαστολικός 
χρόνος αιμάτωσης του μυοκαρδίου), γ) θρομβοεμβολισμός 
στεφανιαίων αρτηριών. 

Αμφίδρομη φαίνεται να είναι και η συσχέτιση της καρδιακής 
ανεπάρκειας και της χρόνιας νεφρικής νόσου με την KM. Η 
επίπτωση της καρδιακής ανεπάρκειας (ανεξαρτήτως κλάσμα-
τος εξωθήσεως) είναι διπλάσια στους ασθενείς με ΚΜ ενώ ο 
επιπολασμός  της κυμαίνεται από 33-56% στους ασθενείς με 
ΚΜ. Μελέτες ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης έχουν δείξει 
ότι ο αριστερός κόλπος ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια 
εμφανίζει "αρνητική" ηλεκτρική και δομική αναδιαμόρφωση 
με αποτέλεσμα το σχεδόν εξαπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης ΚΜ. 

Αναφορικά με τη χρόνια νεφρική νόσο ο λόγος κινδύνου 
(odds ratio) εμφάνισης ΚΜ αυξάνεται από 2,2 σε 2,86 καθώς 
οι τιμές νεφρικής κάθαρσης εκπίπτουν από το στάδιο 1-2 σε 
στάδιο 4-5. Επίσης η παρουσία ΚΜ έχει συσχετισθεί με αυξη-
μένο κίνδυνο εμφάνισης πρωτεϊνουρίας και τελικώς νεφρικής 
δυσλειτουργίας. 

Μελέτες από Σκανδιναβικές χώρες έχουν δείξει ότι η ρευμα-
τοειδής αρθρίτιδα, η ψωρίαση και η κοιλιοκάκη συσχετίζονται 

Παράγοντες κινδύνου  
στην κολπική μαρμαρυγή

ΕΙςΑγώγΗ
Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) είναι η συχνότερα απαντώμενη 

αρρυθμία στην κλινική πράξη, με τον επιπολασμό της νόσου 
να κυμαίνεται στο 1-4% του πληθυσμού των  δυτικών χωρών. 
Κατ΄απόλυτο αριθμό 44 εκατομμύρια άνθρωποι πλήττονται 
παγκοσμίως και η επίπτωση της νόσου αναμένεται να αυξηθεί 
τα επόμενα έτη.

Από τη μελέτη Framingham έχει φανεί ότι ανεξαρτήτως 
ηλικίας η παρουσία έστω και ενός καρδιαγγειακού παράγοντα 
κινδύνου αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης ΚΜ από 20% σε 
πάνω από 30%. Συνεπώς η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώ-
πιση των παραγόντων κινδύνου συνιστά μείζων θεραπευτικό 
πυλώνα σύμφωνα με τις πρόσφατες κατευθυντήριες συστάσεις 
της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας.   

ΠΑρΑγονΤΕς κΙνδύνού κολΠΙκΗς ΜΑρΜΑρύγΗς
Οι παράγοντες κινδύνου διακρίνονται σε μη αναστρέψιμους 

και σε μερικώς ή δυνητικά πλήρως αναστρέψιμους (βλέπε 
Εικόνα). 

ΜΗ ΑνΑςΤρΕψΙΜοΙ ΠΑρΑγονΤΕς κΙνδύνού
Τόσο η ηλικία όσο και η γενετική προδιάθεση ανήκουν στους 

μη αναστρέψιμους παράγοντες κινδύνου. Η ηλικία φαίνεται να 
είναι ένας από τους ισχυρότερα συσχετιζόμενους παράγοντες 
και για κάθε αύξηση της ηλικίας κατά 5 έτη ο κίνδυνος εμφάνισης 
ΚΜ αυξάνεται κατά 43-65%. 
Μολονότι πολλές μεταλλά-
ξεις και γονιδιακοί πολυμορ-
φισμοί έχουν ενοχοποιηθεί 
για την εμφάνιση οικογενών 
περιπτώσεων ΚΜ και έχουν 
συμβάλλει σημαντικά με τη 
σειρά  τους στην κατανόηση 
της παθοφυσιολογίας της νό-
σου, ο ρόλος της ανάλυσης 
του γονιδιώματος στη δια-
στρωμάτωση κινδύνου για 
την εμφάνιση της αρρυθμίας 
παραμένει περιορισμένος. 

 Επίσης η νόσος έχει ση-
μαντικές εθνικές διαφορές 
καθώς είναι συχνότερη σε 
Καυκάσιους σε σχέση με 
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 ■ Αρτηριακή Υπέρταση
 ■ Σακχαρώδης Διαβήτης
 ■ Δυσλιπιδαιμία
 ■ παχυσαρκία
 ■ Αποφρακτική Υπνική Άπνοια
 ■ Σωματικό στρες σχετιζόμενο 
με οξέα παθολογικά ή 
χειρουργικά νοσήματα

Μερικώς Αναστρέψιμοι 
Παράγοντες

 ■ Στεφανιαία Νόσος
 ■ Καρδιακή Ανεπάρκεια
 ■ βαλβιδοπάθειες 
 ■ Χρόνια Νεφρική Νόσος
 ■ Χρόνια Αποφρακτική 
πνευμονοπάθεια

 ■ Συστηματικά Φλεγμονώδη 
Νοσήματα

Μη Αναστρέψιμοι 
Παράγοντες

 ■ Ηλικία
 ■ Γονίδια
 ■ Εθνικότητα
 ■ Φύλο
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σταθερά και ανεξάρτητα με την εμφάνιση ΚΜ και ενισχύουν το 
ρόλο της φλεγμονής στην παθοφυσιολογία της νόσου. 

δύνΗΤΙκΑ ΠλΗρώς ΑνΑςΤρΕψΙΜοΙ  
ΠΑρΑγονΤΕς κΙνδύνού

Η αρτηριακή υπέρταση είναι η συχνότερη καρδιαγγειακή 
νόσος και ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την ΚΜ 
καθώς 15% των περιπτώσεων της αρρυθμίας αποδίδονται εξ 
ολοκλήρου στην αρτηριακή υπέρταση ενώ σε ένα επιπλέον 
80% η αρτηριακή υπέρταση συμβάλλει σε κάποιο βαθμό. Ο 
αριστερός κόλπος φαίνεται να αποτελεί «όργανο στόχο» για 
την αρτηριακή υπέρταση που οδηγεί σε πλειάδα ηλεκτροανα-
τομικών και νευροορμονικών αλλαγών που οδηγούν εντέλει 
στην ανάπτυξη κολπικής μυοκαρδιοπάθειεας (υπόστρωμα ΚΜ).

Η παχυσαρκία και το μεταβολικό σύνδρομο παρουσιάζουν 
θετική συσχέτιση με την ΚΜ και φαίνεται να ευθύνονται σε 
πληθυσμιακό επίπεδο για το 20% των νέων περιπτώσεων. 
Για κάθε πέντε μονάδες αύξηση στο δείκτη μάζα σώματος ο 
κίνδυνος εμφάνισης ΚΜ αυξάνεται κατά 25%. Η αιτιολογική 
συσχέτιση της παχυσαρκίας με την ΚΜ υποστηρίζεται από 
μελέτες Μενδελιακής ανάλυσης αλλά και από τις πολλαπλές 
παθογενετικές συνιστώσες που έχουν ενοχοποιηθεί, όπως το 
αυξημένο επικαρδιακό λίπος, ο φλεγμονώδης καταρράκτης, το 
οξειδωτικό στρες και η μιτοχονδριακή δυσλειτουργία. 

Ενδιαφέρον αποτελεί ωστόσο το γεγονός ότι ο ανθρωπο-
μορφικός δείκτης με την ισχυρότερη συσχέτιση με την ΚΜ 
δεν είναι ούτε ο δείκτης μάζας σώματος, ούτε το ύψος, ούτε ο 
λιπώδης ιστός αλλά η ‘’καθαρή’’ μυική μάζα. Φαίνεται μάλιστα ότι 
η αύξηση της μάζας των σκελετικών μυών σχετίζεται θετικά με 
την μυοκαρδιακή μάζα, τις διαστάσεις του αριστερού κόλπου, 
και κατ’ επέκταση την ίνωση αυτού.

Οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 έχουν κατά 25% 
αυξημένο σχετικό κίνδυνο εμφάνισης ΚΜ, ενώ ασθενέστερα 
δεδομένα από μικρό αριθμό μελετών υπογραμμίζουν ότι ο 
κίνδυνος ανάπτυξης ΚΜ είναι αυξημένος και σε ασθενείς με 
σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. Η κακή ρύθμιση του σακχαρώδη 
διαβήτη και ιδίως αυξημένες τιμές γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαι-
ρίνης έχουν συσχετισθεί με την εμφάνιση κλινικών υποτροπών 
μακροπρόθεσμα. 

Η δυσλιπιδαιμία αποτελεί επίσης παράγοντα κινδύνου για 
την ΚΜ και συγκεκριμένα τόσο η σχέση της ολικής όσο και της 
LDL-χοληστερόλης με την αρρυθμία διαφαίνεται να ακολουθούν 
κατανομή καμπύλης τύπου U. Η ερμηνεία της συσχέτισης χαμηλών 
τιμών χοληστερόλης με αυξημένο κίνδυνο αρρυθμίας ίσως να είναι 
επιφαινόμενο συστηματικής φλεγμονής, υποκλινικού υπερθυρε-
οειδισμού ή απλώς της γήρανσης του υπό μελέτη πληθυσμού.

Ενώ μετα-ανάλυση 6 μελετών με πάνω από 200.000 ασθε-
νείς υποστηρίζει ότι η καφείνη δεν συσχετίζεται με αυξημένο 
κίνδυνο ανάπτυξης ΚΜ, το κάπνισμα φαίνεται να ενοχοποιείται 
για το 1,5-7% των περιπτώσεων ΚΜ και συγκεκριμένες υπο-
ομάδες καπνιστών (νέοι, γυναίκες και Αφροαμερικάνοι) έχουν 
υψηλότερο κίνδυνο αρρυθμιογένεσης. 

Αναφορικά με το αλκοόλ έχει φανεί ότι η υψηλή κατανά-
λωση, ιδίως >40 g αιθυλικής αλκοόλης ημερησίως, αυξάνει 
εκθετικά τον κίνδυνο ανάπτυξης ΚΜ. Να  σημειωθεί ότι η μέτρια 
κατανάλωση αλκοόλ με τη μορφή μπύρας σχετίζεται με 10% 
αύξηση του κινδύνου εμφάνισης ΚΜ, με παρόμοια ποσοστά 

στους Ευρωπαίους άνδρες που καταναλώνουν αλκοόλ ακόμη 
και σε χαμηλό βαθμό.  

Η άσκηση είναι γνωστό ότι ασκεί καρδιοπροστατευτικό ρόλο 
στην ΚΜ, με την ήπια προς μέτρια έντασης σωματική δραστηρι-
ότητα να ωφελεί αποδεδειγμένα άνδρες και γυναίκες. παρόλα 
αυτά, υψηλής έντασης άσκηση σε επίπεδα πρωταθλητισμού και 
ιδίως σε άνδρες που επιδίδονται επαγγελματικά σε αθλήματα 
αντοχής έχει συσχετισθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ΚΜ. 

Τέλος, η αποφρακτική υπνική άπνοια αποτελεί ανεξάρτητο 
προγνωστικό δείκτη εμφάνισης ΚΜ και όσο επιδεινώνεται ο 
δείκτης άπνοιας-υπόπνοιας από τη μελέτη πολυ-υπνογραφίας 
τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος ανάπτυξης ΚΜ (48-73%). 

κλΙνΙκΕς ΠροΕκΤΑςΕΙς-ςύΜΠΕρΑςΜΑΤΑ
Αρκετές μελέτες ορόσημα έχουν ήδη κάνει σαφές το γεγο-

νός ότι η θεραπεία –αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων και 
των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου της ΚΜ αλλάζει 
δραματικά την πρόγνωση των ασθενών, καθώς μειώνονται 
οι κλινικές υποτροπές της αρρυθμίας, μειώνεται η βαρύτητα 
των συμπτωμάτων (βελτίωση ποιότητας ζωής) και μειώνεται 
ο θρομβοεμβολικός κίνδυνος. 

Οι πρόσφατα δημοσιευθείσες κατευθυντήριες συστάσεις για 
την αντιμετώπιση της ΚΜ από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική 
Εταιρία συνιστούν την εφαρμογή του «μονοπατιού ΑβC», A: 
anticoagulation (χορήγηση αντιπηκτικών), b: better symptom 
control (έλεγχο συμπτωμάτων με έλεγχο καρδιακής συχνότητας 
και ρυθμού), C: cardiac risk factors & comorbidities (αντιμετώπιση 
συννοσηροτήτων και παραγόντων κινδύνου). 

Οι μελέτες ArrESt-AF, LEGACy και CArDio-Fit απέδειξαν 
ότι η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης, του σακχαρώδη διαβήτη, 
της δυσλιπιδαιμίας, η απώλεια σωματικού βάρους, η άσκηση, η 
διακοπή του καπνίσματος και του αλκοόλ, καθώς και η θεραπεία 
της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας μειώνουν σε στατιστικά 
σημαντικό βαθμό τις υποτροπές της αρρυθμίας. 

Η μελέτη mAFA υπογραμμίζει ότι η εφαρμογή της προσέγ-
γισης AbC μειώνει τα θρομβοεμβολικά επεισόδια κατά 60%. 
Τέλος, ο έλεγχος των συννοσηροτήτων από τη μελέτη rACE 3 
σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια έδειξε τόσο σημαντική 
βελτίωση  στην ποιότητα ζωής των ασθενών όσο και μείωση 
των υποτροπών της αρρυθμίας.
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Έμφραγμα μυοκαρδίου σε νεαρή ηλικία
Rallidis LS, Xenogiannis I, Brilakis ES, et al.
J Am Coll Cardiol. 2022;79:2431-2449

Η εμφάνιση εμφράγματος μυοκαρδίου (ΕΜ) σε νεαρά 
άτομα καταγράφεται όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια. 
Στην παρούσα πρόσφατη ανασκόπηση αξιολογήθηκαν τα 
αίτια, τα αγγειογραφικά χαρακτηριστικά και 
η αντιμετώπιση ασθενών που εκδήλωσαν ΕΜ 
σε νεαρή ηλικία. 

1 στους 8 νεαρούς που υφίστανται ΕΜ δεν 
έχουν αιμοδυναμικά σημαντικές στενώσεις στα 
στεφανιαία αγγεία (MiNoCA) ενώ ο αυτόμα-
τος διαχωρισμός στεφανιαίας αρτηρίας είναι 
σχετικά συχνός στις νεαρές γυναίκες, ιδιαίτερα 
στην περίοδο μετά τον τοκετό. 

Η εκτεταμένη στεφανιαία  νόσος (ΣΝ) και 
η συμμετοχή του στελέχους της αριστερής 
στεφανιαίας αρτηρίας είναι λιγότερο συχνές σε 
νεαρούς πάσχοντες, χωρίς αυτό να συνδέεται 
με καλοήθη πρόγνωση. Νεαροί εμφραγματίες 
με αποφρακτική ΣΝ εμφανίζουν παρόμοιους 
παράγοντες κινδύνου με μεγαλύτερης ηλικίας 
άτομα, αλλά η παρουσία καπνίσματος, διατα-
ραχών των λιπιδίων και κληρονομικού ιστο-
ρικού πρώιμης ΣΝ είναι περισσότερο συχνοί 
παράγοντες σε αντίθεση με τον επιπολασμό 
του σακχαρώδη διαβήτη και της αρτηριακής 
υπέρτασης που είναι χαμηλός. πάντοτε θα 
πρέπει να διερευνάται το ενδεχόμενο λήψης 
τοξικών ουσιών (μαριχουάνα, κοκαΐνη) αφού 
περίπου το 10% των νεαρών εμφραγματιών 
κάνουν χρήση τέτοιων ουσιών. Η διακοπή του 
καπνίσματος αποτελεί με διαφορά το σημα-
ντικότερο μέτρο δευτερογενούς πρόληψης 
στον πληθυσμό αυτό. Στην Εικόνα 1 παρου-
σιάζονται τα αγγειογραφικά χαρακτηριστικά, 
οι παράγοντες κινδύνου και η αντιμετώπιση 
των νεαρών εμφραγματιών.

 � Οι συγγραφείς διαπιστώνουν ότι τα αίτια, οι 
παράγοντες κινδύνου και η αντιμετώπιση των 
ασθενών που εκδηλώνουν ΕΜ σε νεαρή ηλικία 
διαφοροποιούνται συγκριτικά με ασθενείς 
χωρίς πρώιμη εμφάνιση ΣΝ.

Καρδιαγγειακός κίνδυνος σε ασθενείς  
με ιστορικό κακοήθειας
Florido R, Daya NR, Ndumele CE, et al.
J Am Coll Cardiol. 2022;80:22-32

ποσοστό άνω του 80% των ασθενών που πάσχουν από 
κακοήθεια επιβιώνουν μακροπρόθεσμα. Εντούτοις, επιπλο-
κές από τη νόσο ή τις θεραπείες αυξάνουν δυνητικά τον 
καρδιαγγειακό κίνδυνο. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν 
η αξιολόγηση του καρδιαγγειακού κινδύνου σε άτομα που 
έχουν επιβιώσει από κακοήθεια

Αξιοποιήθηκαν δεδομένα από τη μελέτη AriC (Athero-
sclerosis risk in Communities) με συνολικά 12.414 συμμετέ-
χοντες μέσης ηλικίας 54 ετών. Στον πληθυσμό της μελέτης 
εντοπίστηκαν 3.250 άτομα με ιστορικό κακοήθειας. Ως τελικά 
σημεία της αξιολόγησης θεωρήθηκαν η εμφάνιση στεφανι-
αίας νόσου (ΣΝ), καρδιακής ανεπάρκειας (ΚΑ), ισχαιμικού 
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ) και ο συνδυασμός 
των ανωτέρω.

ειΚονα 1. Αγγειογραφικά χαρακτηριστικά, παράγοντες κινδύνου και αντιμετώπιση 
των νεαρών εμφραγματιών.
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Σε παρακολούθηση 13,6 ετών τα ποσοστά εμφάνισης 
καρδιαγγειακής νόσου (ΚΑΝ) ήταν 23,1 ανά 1000 ανθρωπο-
έτη για συμμετέχοντες με ιστορικό κακοήθειας έναντι 12 ανά 
1000 ανθρωπο-έτη σε άτομα χωρίς κακοήθεια. Έπειτα από 
ομαλοποίηση για τους παραδοσιακούς παράγοντες καρδιαγ-
γειακού κινδύνου βρέθηκε ότι οι επιβιώσαντες από κακοήθεια 
είχαν κατά 37% μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ΚΑΝ, 52% 
μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης ΚΑ και 22% μεγαλύτερο κίν-
δυνο εκδήλωσης ΑΕΕ. Ο καρκίνος του μαστού, του πνεύμονα, 
του πεπτικού και οι αιματολογικές κακοήθειες εμφάνιζαν τη 
μεγαλύτερη συσχέτιση με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

 � Συμπερασματικά, άτομα που έχουν επιβιώσει από κακοήθεια 
εμφανίζουν μεγαλύτερο καρδιαγγειακό κίνδυνο, ιδιαίτερα 
για εκδήλωση καρδιακής ανεπάρκειας, ανεξάρτητα από την 
παρουσία παραδοσιακών παραγόντων κινδύνου.

Επίδραση της εβολοκουμάμπης  
στα χαρακτηριστικά της αθηρωματικής πλάκας 
των στεφανιαίων αρτηριών σε ασθενείς  
με έμφραγμα μυοκαρδίου (μελέτη Huygens)
Nicholls SJ, Kataoka Y, Nissen SE, et al
JACC Cardiovasc Imaging. 2022; 15:1308-1321

Η χορήγηση του αναστολέα της pSCK9 εβολoκουμάμπη έχει 
καταδείξει υποστροφή της αθηρωματικής πλάκας σε ασθενείς 
που λαμβάνουν στατίνη. Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η 
αξιολόγηση των χαρακτηριστικών της αθηρωματικής πλάκας των 
στεφανιαίων αρτηριών μετά από χορήγηση εβολοκουμάμπης. 

ειΚονα 3. Σχέση μεταξύ των επιπέδων της HDL-χολ σε στεφανιαί-
ους ασθενείς και των καρδιαγγειακών θανάτων (καμπύλη j).

Συμμετείχαν ασθενείς με ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου 
(ΕΜ) χωρίς ανάσπαση του SΤ που τυχαιοποιήθηκαν σε προσθήκη 
εβολοκουμάμπης ή εικονικού φαρμάκου στην υπολιπιδαιμική 
τους αγωγή.  Αξιολογήθηκε το πάχος της ινώδους κάψας (fibrous 
cap thickness, FCt) και το μέγεθος του λιπώδους τόξου της 
πλάκας με τη χρήση οπτικής συνεκτικής τομογραφίας (optical 
coherence tomography, oCt) και με ενδαγγειακό υπέρηχο σε 
135 ασθενείς. Η απεικόνιση αφορούσε τμήμα μη ενόχου αγγείου. 

Μετά από 52 εβδομάδες θεραπείας εμφραγματίες που έλαβαν 
εβολοκουμάμπη είχαν μέση LDL-χολ 28,1 mg/dL έναντι 87,2 
mg/dL εμφραγματιών υπό στατίνη και εικονικό φάρμακο. Δια-
πιστώθηκε μεγαλύτερη αύξηση του πάχους της ινώδους κάψας 
(Εικόνα 2) και μειωμένο μέγεθος λιπώδους τόξου και διήθηση 
από μακροφάγα κύτταρα σε όλο το μήκος του αρτηριακού 
τμήματος στους ασθενείς υπό εβολοκουμάμπη έναντι εικονι-
κού φαρμάκου. Η χορήγηση εβολοκουμάμπης συνδέθηκε με 
μεγαλύτερη υποστροφή του όγκου της αθηρωματικής πλάκας.

 � Οι ερευνητές καταλήγουν ότι η προσθήκη εβολοκουμάμπης 
στη θεραπεία με στατίνη σε ασθενείς που έχουν υποστεί ΕΜ 
χωρίς ανάσπαση του ST οδηγεί σε σταθεροποίηση και υπο-
στροφή των αθηρωματικών πλακών στις στεφανιαίες αρτηρίες

Προγνωστική αξία των επιπέδων της HDL-χολ 
σε ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου
Liu C, Dhindsa D, Almuwaqqat Z, et al.
JAMA Cardiol 2022; 7:672-680

παλαιότερες μελέτες έχουν συσχετίσει τα αυξημένα επίπεδα 
της HDL-χολ με ελάττωση της καρδιαγγειακής νοσηρότητας. 
Εντούτοις, νεώτερα δεδομένα αμφισβητούν αυτή τη σχέση στα 
πολύ αυξημένα επίπεδα HDL-χολ. 

Στην παρούσα πολυκεντρική προοπτική μελέτη αξιολογήθη-
καν δεδομένα από 14.478 ασθενείς με στεφανιαία νόσο (ΣΝ) με 
στόχο να τεκμηριωθεί η συσχέτιση των επιπέδων της HDL-χολ 
με τη συνολική θνητότητα (πρωταρχικό τελικό σημείο) και την 
καρδιαγγειακή θνητότητα. 

Μετά από παρακολούθηση 7 έως 9 ετών βρέθηκε ότι τόσο 
τα χαμηλά όσο και τα υψηλά επίπεδα της HDL-χολ σχετίζονταν 
με αύξηση της καρδιαγγειακής και της συνολικής θνητότητας. 

ειΚονα 2. παράδειγμα ασθενούς που παρουσίασε αύξηση του 
πάχους της ινώδους κάψας (από 88 σε 172 μm) μετά τη προσθήκη 
εβολοκουμάμπης στην υπολιπιδαιμική του αγωγή. Εγκάρσια διατομή 
στεφανιαίας αρτηρίας με τη χρήση οπτικής συνεκτικής τομογραφίας 
(oCt).
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(συνέχεια από τη σελίδα 2)

4.  Η τριπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή (ασπιρίνη + κλοπιδογρέλη 
+ ασπιρίνη/διπυριδαμόλη) για τη δευτερογενή πρόληψη του 
ΑΕΕ είναι επιβλαβής και οφείλει να μη χρησιμοποιείται (iii 
harm/b-r). 
για την αθηροσκλήρωση των μεγάλων ενδοκρανιακών 

αρτηριών σύμφωνα με την Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία:23

- Σε ασθενείς με οξύ ιΑΕΕ ή πΑΕΕ οφειλόμενο σε 50%-99% 
στένωση μείζονος ενδοκρανιακής αρτηρίας προτιμάται η 
χορήγηση 325mg ασπιρίνης ημερησίως έναντι της βαρφα-
ρίνης με στόχο τη μείωση του κινδύνου υποτροπής (1/b). 

- Σε ασθενείς με πρόσφατο ιΑΕΕ ή πΑΕΕ οφειλόμενο σε στένω-
ση 70%–99% μείζονος ενδοκρανιακής αρτηρίας συνιστάται 
η επιπλέον προσθήκη κλοπιδογρέλης 75mg ημερησίως για 
90 ημέρες (2a/b). 

- Σε ασθενείς με μικρής βαρύτητας ΑΕΕ ή πΑΕΕ υψηλού κινδύ-
νου και συνυπάρχουσα ομόπλευρη ενδοκρανιακή στένωση 
>30%  η προσθήκη τικαγλερόλης 90mg 2 φορές τη μέρα 
μαζί με την ασπιρίνη για 30 ημέρες θεωρείται ότι μειώνει 
την πιθανότητα υποτροπής (2b/b).

- Σε ασθενείς με ιΑΕΕ ή πΑΕΕ που αποδίδεται σε 50%–99% εν-
δοκρανιακή στένωση συνιστάται η προσθήκη σιλοσταζόλης 
200mg/μέρα στην ασπιρίνη ή την κλοπιδογρέλη (2b/C).

Συμπερασματικά και με βάση των πρόσφατων μετα-ανα-
λύσεων προκύπτει πως η DApt με ασπιρίνη/κλοπιδογρέλη ή 
τικαγλερόλη για 21-30 ημέρες είναι πιο αποτελεσματική από τη 
SApt για τη δευτερογενή πρόληψη του ιΑΕΕ μη καρδιοεμβολι-
κής αιτιολογίας όταν γίνει έναρξή της νωρίς από την εμφάνιση 
συμπτωμάτων. παρόλα αυτά φαίνεται πως η καθυστέρηση στην 
έναρξη της καθώς και η παράταση της χορήγησης της πέραν των 
90 ημερών αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγιών χωρίς παράλληλα 
να μειώνει των κίνδυνο υποτροπής. Επιπλέον, η DApt πρέπει 
να χορηγείται σε ασθενείς με ιΑΕΕ ή πΑΕΕ με συνυπάρχουσα 
στένωση μείζονος ενδοκρανιακής αρτηρίας για 90 ημέρες.
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(συνέχεια από τη σελίδα 4)

Άτομα με ΣΝ και επίπεδα HDL-χολ >80 mg/dL εμφάνιζαν αύξηση 
του συνόλου των θανάτων κατά 96% και των καρδιαγγειακών 
θανάτων κατά 71% συγκριτικά με άτομα με επίπεδα HDL-χολ 
μεταξύ 40-60 mg/dL. Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται η σχέση 
των επιπέδων της HDL-χολ με την καρδιαγγειακή θνητότητα 
σε ασθενείς με ΣΝ.

 � Συμπερασματικά, πολύ υψηλά επίπεδα HDL-χολ σε πάσχο-
ντες από ΣΝ σχετίζονται παράδοξα με αυξημένη θνητότητα 
ανεξάρτητα από το είδος του γενετικού πολυμορφισμού που 
σχετίζεται με το φαινότυπο.
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