Ο Θεόδωρος Βρυζάκης, θεωρείται ο βασικότερος
εκπρόσωπος της ιστορικής ζωγραφικής του απελευθερωτικού
αγώνα. Ένας από τους πιο αντιπροσωπευτικούς του πίνακες
είναι: “Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός ευλογεί τη σημαία της
Επανάστασης στην Αγία Λαύρα”
Save the date for the International Congress
ΑLPIC21, 21 -23 May 2021, Kalavrita,
ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΟΞΕΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ (ΟΣΣ)
H μελέτη POPular AGE έδειξε ότι ο συνδυασμός ασπιρίνηςκλοπιδογρέλης σε ηλικιωμένους > 70 ετών με ΝSTEMI ΟΣΣ
σχετίζεται με λιγότερες αιμορραγίες (18% vs 23%) σε σύγκριση
με το συνδυασμό ασπιρίνης- τικαγρελόρης/πρασουγρέλης. Ο
συνδυασμός ασπιρίνης-πρασουγρέλης αντιπρoσώπευε το 5%.
Δεν σημειώθηκε διαφορά στη συχνότητα EM και ΑΕΕ (12.8% vs
12.4%). Το βασικό μειονέκτημα της μελέτης ήταν ο σχεδιασμός
της: open label (γιατρός και ασθενής γνωρίζουν τη θεραπεία).
Το ποσοστό ηλικιωμένων > 75 ετών στις κλασσικές μελέτες

TRITON-TIMI 38 and PLATO ήταν 13% και 15% (μέση ηλικία 61
έτη) ενώ στις καταγραφές ξεπερνάει το 1/3 του συνόλου.
Gimbel M, Qaderdan K, Willemsen L, et al. Clopidogrel versus
ticagrelor or prasugrel in patients 70 years or older with non-STelevation acute coronary syndrome (POPular AGE): the
randomized, open-label, noninferiority trial. Lancet. 2020;
395:1374-1381. Sinnaeve PR, Gevaert SA. Antiplatelet strategies
in ageing patients with acute coronary syndromes. Lancet.
2020; 395:1319-1321.

ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε ασθενείς με ΔΙΑΚΑΘΕΤΗΡΙΑΚΕΣ
ΕΜΦΥΤΕΥΣΕΙΣ στην ΑΟΡΤΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ(TAVI)
Οι υποψήφιοι ασθενείς για TAVI διακρίνονται σε εκείνους με
ΚΜ και χωρίς ΚΜ. Το 1/3 των ασθενών έχουν από την αρχή ΚΜ
και 15% θα παρουσιάσει νέας έναρξης ΚΜ στο πρώτο χρόνο.
Στις περιπτώσεις με ΚΜ η αγωγή είναι ΑΒΚ συν ασπιρίνη για 36 μήνες και στη συνέχεια μόνο ΑΒΚ. Στη περίπτωση που δεν
συντρέχει λόγος αντιπηκτικής αγωγής διπλή αντι ΑΜΠ για 3-6
μήνες και στη συνέχεια μονοθεραπεία με ασπιρίνη ή

κλοπιδογρέλη.

Τα δεδομένα για το ρόλο των DOACs στις TAVI είναι λίγα και
χωρίς να μπορείς να βγάλεις ασφαλή συμπεράσματα. Η
Γιαπωνέζικη καταγραφή OCEAN προοπτική μελέτη
καταγραφής (n: 2588, 33% άνδρες, ηλικία 84 έτη CHA2DSVASc: 5) έδειξε για πρώτη φορά ότι τα DOACs υπερέχουν των
ΑΒΚ μετά από παρακολούθηση 565 ημέρες (2 χρόνια)
ασθενών με ΚΜ που έχουν υποβληθεί σε TAVI. Απο τους 403
με ΚΜ οι 223 έπαιρναν DOACs και οι 176 ABK. Στην ομάδα των
DOACs σημειώθηκε μικρότερος αριθμός θανάτων (10.3 vs
23.3%) και ίδιος αριθμός αιμορραγιών ( 5.3 vs 97%).
Kawashima H, Watanabe Y, Hioki H, et al. Direct oral
anticoagulants versus vitamin k antagonists in patients with
atrial fibrillation after TAVR. J Am Coll Cardiol Intv 2020;13:
2587–97.

Οι POPular TAVI μελέτησε 2 σειρές. Η πρωτη Α συνέκρινε την
ασπιρίνη με τη διπλή αντιαιμοπεταλιακή (ασπιρίνη
κλοπιδογρέλη) σε ασθενείς που δεν χρειάζονται αντιπηκτική
αγωγή για 3 μήνες. Στον ένα χρόνο παρακολούθηση οι
αιμορραγίες ήταν λιγότερες στην ομάδα της ασπιρίνης σε
σύγκριση με τον συνδυασμό (15% vs 26,6%). Μείωση
παρατηρήθηκε και στα δευτερογενή καταληκτικά σημεία
(θρομβοεμβολικά, ΕΜ, ΑΕΕ).
Brouwer J, Nijenhuis VJ, Delewi R, et al. Aspirin with or without
clopidogrel after transcatheter aortic-valve implantation.N Engl
J Med 2020; 383: 1447-57.
H δεύτερη σειρά της POPular συνέκρινε την από του στόματος
αντιπηκτική αγωγή (ΑΒΚ) με τον συνδυασμό ΑΒΚκλοπιδογρέλη σε ασθενείς με TAVI και ένδειξη για
μακροχρόνια χορήγηση αντιπηκτικής αγωγή (96% ΚΜ). Μετά
από 12 μήνες παρακολούθηση στην πρώτη ομάδα
σημειώθηκαν λιγότερες αιμορραγίες (21.7% vs 34.6%) σε
σύγκριση με το συνδυασμό ΑΒΚ - κλοπιδογρέλη. Το ¼ των
ασθενών (24%) έλαβε σαν αντιπηκτική αγωγή DOACs.

Nijenhuis VJ, Brouwer J, Delewi R, et al. Anticoagulation With or
Without Clopidogrel After Transcatheter Aortic-Valve

Implantation. N Engl J Med 2020; 382:1696-707. Editorial: Feit
F. How Un-POPular Is Bleeding in Patients With TAVI? N Engl J
Med 2020; 382:1761-63

Η εικόνα είναι απο τις πρόσφατες ACC/AHA κατευθυντήριες
οδηγίες για τις βαλβιδοπάθειες
Η μελέτη POPular CABG σχεδιάστηκε για να ερευνήσει κατά
πόσον η χρήση της τικαγκρελόρης, ενός ισχυρού P2Y12
αναστολέα, θα βελτιώσει το ποσοστό βατότητας των φλεβικών
μοσχευμάτων.
Πρόκειται για μια τυχαιοποιημένη, διπλή τυφλή κλινική μελέτη
σε 6 νοσοκομεία της Ολλανδίας. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν
1:1 να λάβουν τικαγκρελόρη και ασπιρίνη ή placebo και
ασπιρίνη για ένα έτος μετά από CABG με τουλάχιστον ένα

φλεβικό μόσχευμα. Στα κριτήρια αποκλεισμού ήταν η ανάγκη
για χρήση αντιπηκτικής αγωγής (ιστορικό κολπικής
μαρμαρυγής ή μεταλλικής βαλβίδας). Η τυχαιοποίηση έγινε
όσο πιο άμεσα το επέτρεπε ο αιμορραγικός κίνδυνος του
ασθενούς μετά το χειρουργείο. Η χρήση ασπιρίνης
διατηρήθηκε περι-επεμβατικά σε όλους. Ο έλεγχος της
βατότητας των φλεβικών μοσχευμάτων έγινε στις 53
εβδομάδες με τη χρήση αξονικής στεφανιογραφίας.
Πρωτογενές καταληκτικό σημείο ήταν η ολική απόφραξη του
φλεβικού μοσχεύματος. Χρησιμοποιήθηκαν μονά, εν σειρά και
Υ-μοσχεύματα. Τα μοσχεύματα που δεν απεικονίστηκαν
ικανοποιητικά λόγω τεχνικών artifacts θεωρήθηκαν από τον
σχεδιασμό της μελέτης ως βατά. Το δευτερογενές καταληκτικό
σημείο ήταν το ανεπαρκές φλεβικό μόσχευμα (συνδυασμός
απόφραξης, επαναγγείωσης στο μόσχευμα, έμφραγμα στην
περιοχή που αρδεύει το μόσχευμα ή ο αιφνίδιος θάνατος)
στον ένα χρόνο.
Αποτελέσματα: Από τον Μάρτιο του 2015 έως τον Ιανουάριο
του 2019 τυχαιοποιήθηκαν 443 ασθενείς 1:1 μέση ηλικία
67.9±8.3 έτη, 87.1 άρρενες. Η ένδειξη του χειρουργείου ήταν
το οξύ στεφανιαίο σύνδρομο στο 31.3% των περιπτώσεων.
Στον ένα χρόνο παρακολούθησης το 87.9% των ασθενών στην
ομάδα της τικαγκρελόρης λάμβαναν ασπιρίνη και αντίστοιχα
το 85.1% στην ομάδα του placebo. Και στις δύο ομάδες
περίπου το 35% διέκοψαν πρόωρα το φάρμακο της μελέτης,
κυρίως επειδή τέθηκε ένδειξη για αντιπηκτική αγωγή.
Συνολικά 11 ασθενείς (4.5%) στην ομάδα της τικαγκρελόρης
και 6 (2.4%) στην ομάδα του placebo, διέκοψαν την αγωγή
λόγω αιμορραγίας.
Δεν φάνηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στις δύο
ομάδες τόσο για το πρωτογενές όσο και για το δευτερογενές

καταληκτικό σημείο. Και οι δυο στρατηγικές δείχνουν ίδιο
ποσοστό απόφραξης των φλεβικών μοσχευμάτων : 10.5% vs.
9.1%, p 0.38, αλλά και το ίδιο αιμορραγικό προφίλ. Οι
μείζονες αιμορραγίες κατά BARC ήταν 3.6% vs. 2.4%, p 0.42,
στον 1ο χρόνο . Willemsen LM, Janssen PWA, Peper J, SolimanHamad MA, van Straten AHM, Klein P, Hackeng CM, Sonker U,
Bekker et al. Effect of Adding Ticagrelor to Standard Aspirin on
Saphenous Vein Graft Patency in Patients Undergoing Coronary
Artery Bypass Grafting (POPular CABG): a randomized,
doubleblind, placebo-controlled trial. Circulation.
2020;142:1799–1807
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ (συνέχιση ή διακοπή) ΣE
ΑΣΘΕΝΕΙΣ που ΥΠΟΒΑΛΟΝΤΑΙ ΣΕ TAVI
Απο 4459 διαδοχικούς ασθενείς σε 5 Ευρωπαικά κέντρα οι
584 συνέχισαν την αντιπηκτική και οι 733 την διέκοψαν (2-4
ημέρες πριν την TAVI). Στις 30 ημέρες οι απειλητικές για τη
ζωή αιμορραγίες ήταν 66 (11.3%) έναντι 105 (14.3%) και οι
αγγειακές επιπλοκές 64 (11%) έναντι 90 (12.3%). Φαίνεται ότι
η μη διακοπή της αντιπηκτικής αγωγής (ΑΒΚ) περιεπεμβατικά
δεν αυξάνει τις σοβαρές αιμορραγίες και αγγειακές επιπλοκές.
Συνέχιση της αντιπηκτικής αγωγής σε σύγκριση με τη κλασσική
της διακοπής είχαν παρόμοια συχνότητα απειλητικών και
σοβαρών αγγειακών επιπλοκών με μια τάση για λιγότερα ΑΕΕ
στην ομάδα της μη διακοπής. Τα δεδομένα συνηγορούν για
συνέχιση ΑΒΚ στη διάρκεια της επέμβασης. Brinkert M,
Mangner N, Moriyama N, et al. Safety and Efficacy of
Transcatheter Aortic Valve Replacement With Continuation of
Vitamin K Antagonists or Direct Oral Anticoagulants. JACC

Cardiovasc Interv 2020;Dec 23:[Epub ahead of print].

DOACs σε ασθενείς με Κολπική Μαρμαρυγή και Διαβήτη,
Η ομάδα του Brigham and Women's Hospital σε μετα ανάλυση
των 4 κλασσικών μελετών σύγκρισης βαρφαρίνης και NOACs
[18134 διαβητικοί απο σύνολο 58634 ασθενών (30%)] έδειξε
ότι το αντιπηκτικό εκλογής σε διαβητικούς με ΚΜ πρέπει να
είναι τα DOACs. Πρόκειται για ανάλυση κλινικών μελετών και
δεν μπoρεί να γενικευθεί σε όλο τον πληθυσμό. Εur Heart J
Cardiov Pharmacotherapy 2020 in press
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
H τυχαιοποιημένη μελέτη ELDERCARE AF N Engl J Med 2020;
383:1735-1745 απο την Ιαπωνία έδειξε ότι η μικρή δόση
εντοξαμπάνης σε ασθενείς ≥ 80 ετών με ΚΜ (CHADS2 ≥ 2) ήταν
ανώτερη του placebo στη μείωση ΑΕΕ χωρίς να προκαλεί
περισσότερες αιμορραγίες.

ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ σε ασθενείς με Συγγενή Καρδιοπάθεια
Η χορήγηση DOACS σε 44.000 ασθενείς με συγγενή
καρδιοπάθεια (Γερμανική Εθνική καταγραφή) έφτασε το 50%
(φυσικό είναι γιατί η λήψη τους είναι βολική). Το 66% είχε ΚΜ

και το 14% φλεβική θρομβοεμβολική νόσο. Μετά από ένα
χρόνο παρακολούθηση τα μείζωνα συμβάματα ήταν
περισσότερα στην ομάδα των DΟΑcs. Συνεπώς η
συνταγογράφηση τους χρειάζεται προσοχή σε ειδικές
περιπτώσεις συγγενών καρδιοπαθειών (Fontan, s Eisenmeger).
Freisinger E et al. Current use and safety of novel oral
anticoagulants in adults with congenital heart disease: results
of a nationwide analysis including more than 44 000 patients.
Eur Heart J 2020; 41:4168–4177
ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ
Στην μελέτη SAFIR συγκρίθηκε ο αιμορραγικός
κίνδυνος της rivaroxaban (αναστολέας του παράγοντα Xa) και
των ανταγωνιστών βιταμίνης Κ (ΑΒΚ) σε πληθυσμό Γάλλων
γηριατρικών ασθενών με μη βαλβιδική ΚΜ ηλικίας ≥80 ετών. Η
ένδειξη για αντιπηκτική αγωγή αφορούσε την προφύλαξη από
εγκεφαλικό επεισόδιο. Πρόκειται για μία μελέτη παρατήρησης
που χρησιμοποίησε δεδομένα από 33 γηριατρικά κέντρα.
Μελετήθηκαν 908 ασθενείς που έλαβαν ABK μεταξύ 2011 και
2014 και 995 ασθενείς που έλαβαν rivaroxaban, μεταξύ 2014
και 2017. Η διάρκεια παρακολούθησης ήταν 12 μήνες.
Συγκρίθηκε ο κίνδυνος για μείζονα αιμορραγικά συμβάματα,
ενδοεγκεφαλικές αιμορραγίες, γαστρεντερικές αιμορραγίες,
ισχαιμικό ΑΕΕ και θνητότητα από κάθε αιτία. Ο κίνδυνος για
μείζονες αιμορραγίες ήταν σημαντικά χαμηλότερος σε
ασθενείς που έλαβαν rivaroxaban (7,4 / 100 ασθενείς-έτη) σε
σύγκριση με ασθενείς που έλαβαν ΑΒΚ (14,6 / 100 ασθενείςέτη). Η ενδοεγκεφαλική αιμορραγία εμφανίστηκε λιγότερο
συχνά σε ασθενείς που έλαβαν rivaroxaban (1,3 / 100
ασθενείς-έτη) από ότι σε ασθενείς που έλαβαν VKA (4,0 / 100
ασθενείς-έτη. Ο χαμηλότερος κίνδυνος για μείζονες
αιμορραγίες προήλθε κατά βάση από τα μικρότερα ποσοστά

ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας. Hanon O, Vidal JS, PisicaDonose G et al for SAFIR study. Bleeding risk with rivaroxaban
compared with vitamin K antagonists in patients aged 80 years
or older with atrial fibrillation. Heart. 2020 epub ahead of print
Αιμορραγία από αντιπηκτικά πρέπει να σημάνει συναγερμό
για νεοπλασία
Η συχνότητα αιμορραγίας από το ΓΕΣ λόγω λήψης
αντιπηκτικών κυμαίνεται 1-2% ετησίως. Αναδρομική ανάλυση
από τη Δανία έδειξε ότι από 125418 ασθενείς με ΚΜ (μέση
ηλικία 73 έτη, 58% άνδρες) οι 2576 (2% σε 3 χρόνια)
παρουσίασαν κλινική αιμορραγία από το κατώτερο ΓΕΣ
(συνήθως τον πρώτο μήνα από την έναρξη της αντιπηκτικής
και αύξανε με την ηλικία). To 85% ελάμβανε ΑΒΚ και το 15%
NOACs. Από τους ασθενείς που αιμορράγησαν, στους 140
(5.4%) διαπιστώθηκε καρκίνος του ορθού (συνήθως στο πρώτο
χρόνο). Η πιθανότητα για παρουσίαση καρκίνου μεταξύ
αιμορραγούντων και μη ήταν 24 φορές περισσότερες για τις
ηλικία <65 και 12 φορές περισσότερες για >85 ετών. Το
συμπέρασμα είναι ότι αιμορραγία από το κατώτερο ΓΕΣ σε
ασθενή που παίρνει αντιπηκτικά για ΚΜ να μη προσπερνιέται
σαν αθώα επιπλοκή.
Rasmussen PV, Dalgaard F, Gunnar Hilmar Gislason GH et al.
Gastrointestinal bleeding and the risk of colorectal cancer in
anticoagulated patients with atrial fibrillation. Eur Heart J(2020)
Μια άλλη αναδρομική μελέτη παρατήρησης απο την Ισπανία
μεταξύ 8753 ασθενών >75 ετών με ΚΜ που ελάμβαναν
αντιπηκτικά (ABK 70%, DOACs 30%) και αιμορράγισαν, 1 στους
11 βρέθηκε να έχει καρκίνο και το 41% των νεοδιαγνωσθέντων
καρκίνων είχαν ιστορικό αιμορραγίας . Οι πιο συχνές
αιμορραγικές εστίες ήταν το ΓΕΣ, το ουροποιητικό και το
πνευμονικό με 10 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα για
αντιστοιχη διάγνωση νεοπλασίας.
Sergio Raposeiras Roubín , Emad Abu Assi, Cristina Barreiro
Parda et al New Cancer Diagnosis After Bleeding in

Anticoagulated Patients With Atrial Fibrillation. J Am Heart
Assoc. 2020;9:e016836
Εδώ δεν ισχύει καθ ολοκληρία η γνωστή ρήση “Ουδέν κακόν
αμιγές καλού” που σημαίνει πως σε κάθε πράγμα, όσο και αν
φαίνεται αρνητικό, προκύπτει πάντοτε κάτι το θετικό. Δεν είναι
και τόσο θετικό μετά από αιμορραγία να σου προκύψει και
καρκίνος.
ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΑ ΣΤΟ ΟΞΥ ΑΕΕ
To FDA ενέκρινε τον αναστολέα P2Y12, τικαγρελόρη, για τη
μείωση υποτροπής σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό AEE ή
παροδικό ισχαιμικό AEE υψηλού κινδύνου. Η νέα ένδειξη για
τη χορήγηση της τικαγρελόρης εγκρίθηκε με βάση τα θετικά
αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής φάσης 3 THALES. Μεταξύ
11.016 ασθενών με ήπιο έως μέτριο οξύ ισχαιμικό AEE
(βαθμολογία NIHSS ≤5) ή παροδικό ισχαιμικό υψηλού
κινδύνου που δεν υποβλήθηκαν σε ενδοφλέβια ή
ενδοαγγειακή θρομβόλυση, ο κίνδυνος εμφάνισης του
σύνθετου καταληκτικού σημείου (AEE ή θάνατος εντός 30
ημερών) ήταν χαμηλότερος στους ασθενείς που ελάμβαναν
τικαγρελόρη-ασπιρίνη συγκριτικά με εκείνους που έπαιρναν
μόνο ασπιρίνη (HR: 0.83, 95% CI: 0.71 – 0.96, p = 0.02). Το
ισχαιμικό AEE εμφανίστηκε σε 276 ασθενείς (5,0%) στην
ομάδα της τικαγρελόρης-ασπιρίνης και σε 345 ασθενείς (6,3%)
στην ομάδα της ασπιρίνης (HR: 0.79, 95% CI: 0.68 – 0.93, p =
0.004). Η επίπτωση της αναπηρίας δεν διέφερε σημαντικά
μεταξύ των δύο ομάδων, ενώ σοβαρή αιμορραγία
εμφανίστηκε σε 28 ασθενείς (0,5%) στην ομάδα της
τικαγρελόρης-ασπιρίνης και σε 7 ασθενείς (0,1%) στην ομάδα
της ασπιρίνης (p = 0.001).
Γουδέβενος Γιάννης
Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

