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Aσυμπτωματική νόσος των καρωτίδων:  
Πως προχωράμε παρακάτω;

Το ερώτημα σχετικά με το πως αντιμετωπίζεται η ασυμπτωματική στένωση των 
καρωτίδων κατείχε σημαντική θέση στο συμπόσιο VEITH, στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ, 
το Νοέμβριο του 2009. Ενώ για ακόμη μια φορά η έρευνα CREST (ενδαρτηρεκτομή 
επαναγγείωσης καρωτίδων έναντι κλινικής δοκιμής stent / Carotid revascularization 
endarterectomy vs. Stenting trial) παρουσίασε μόνο τις αρχικές πληροφορίες και ανέβαλε 
την παρουσίαση των πολυαναμενόμενων τελικών αποτελεσμάτων, μία μελέτη ανέδειξε 
μεγάλη βελτίωση με εντατική φαρμακευτική θεραπεία στην οποία περιλαμβάνονται 
και οι στατίνες. Ο Thomas Βrott είπε στους εκπροσώπους ότι θα πρέπει η παρεμβατική 
θεραπεία στις καρωτίδες και η βέλτιστη φαρμακευτική θεραπεία να συγκριθούν εκ 
νέου. Επιπρόσθετα, συζητήθηκε ο ρόλος των προστατευτικών συσκευών για τα stent, 
σχετικά με τον οποίο δεν υπάρχουν ακόμη εκτεταμένες πληροφορίες.

«Τουλάχιστον το 95% των ασθενών με ασυμπτωματική στένωση των καρωτίδων 
θα πρέπει να θεραπεύονται μόνο φαρμακευτικά» είπε ο J. David Spence, καθηγη-
τής στο Πανεπιστήμιο του Western Ontario και διευθυντής στο Κέντρο Πρόληψης 
Εγκεφαλικών και Έρευνας για την Αθηροσκλήρωση, στο Robarts Research Institute, 
στο Λονδίνο του Καναδά. Παρουσίασε τα αξιοσημείωτα αποτελέσματα της έρευνάς 
του, τα οποία αξιολογούσαν την επίδραση της περισσότερο εντατικής φαρμακευτικής 
θεραπείας, συμπεριλαμβανομένου του βέλτιστου ελέγχου της αρτηριακής πιέσεως 
και της εντατικής μείωσης των λιπιδίων στον αριθμό μικροεμβολών με διακρανιακά 
Doppler και καρδιαγγειακών συμβάντων σε ασθενείς με ασυμπτωματική νόσο των 
καρωτίδων.

Η μελέτη συνέκρινε το ποσοστό των ασυμπτωματικών ασθενών που εμφάνιζαν 
μικροεμβολές στα διακρανιακά Doppler, καρδιαγγειακά συμβάντα και υποβάλλονταν 
σε φαρμακευτική θεραπεία, πριν και μετά το 2003. 

Μεταξύ 468 ασυμπτωματικών ασθενών, οι 199 είχαν εγγραφεί μεταξύ 1 Ιανουαρίου 
2000 και 31 Δεκεμβρίου 2002 και οι υπόλοιποι 269 μεταξύ 1 Ιανουαρίου 2003 και 30 
Ιουλίου 2007. Οι μικροεμβολές ήταν παρούσες στο 12,6% των ασθενών της ομάδας 
πριν το 2003 και στο 3,7% των ασθενών της ομάδας μετά από το 2003. Η μείωση 
στις μικροεμβολές συνέπιπτε με καλύτερο έλεγχο των λιπιδίων του πλάσματος και με 
πιο αργή πρόοδο της ολικής έκτασης της καρωτιδικής πλάκας. 
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Από το 2003 και έπειτα, υπήρχαν σημαντικά λιγότερα 
καρδιαγγειακά συμβάντα στους ασθενείς με ασυμπτω-
ματική στένωση των καρωτίδων: το 17,6% εμφάνισε 
εγκεφαλικό επεισόδιο, θάνατο, έμφραγμα του μυοκαρδίου 
ή καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή για συμπτώματα πριν το 
2003 έναντι 5,6% από το 2003 και έπειτα. Ο ρυθμός της 
επέκτασης της καρωτιδικής πλάκας τον πρώτο χρόνο της 
παρακολούθησης επίσης μειώθηκε. 

«Τα καρδιαγγειακά συμβάντα και οι μικροεμβολές στο 
διακρανιακό Doppler μειώθηκαν σημαντικά με περισσό-
τερο εντατική φαρμακευτική θεραπεία» είπε ο Spence. 
«Η αγωγή εκλογής για τις ασυμπτωματικές καρωτιδικές 
στενώσεις θα πρέπει να είναι εντατική φαρμακευτική 
αγωγή. Λιγότερο από 5% των ασυμπτωματικών ασθενών 
μπορούν να ωφεληθούν από την επαναγγείωση. Μόνο 
για όσους εμφανίζουν μικροεμβολές στo διακρανιακό 
Doppler θα πρέπει να εξετάζεται τo ενδεχόμενο ενδαρ-
τηρεκτομής ή χρήσης stent» κατέληξε ο Spence.

ΕΡΩτΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙδΙΑ ΣτΙΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ δΟΚΙΜΕΣ

Τρεις σημαντικές ερωτήσεις σχετικά με το πώς θεραπεύ-

ονται οι ασυμπτωματικοί ασθενείς με καρωτιδική στένωση 
διατυπώθηκαν από τον Thomas G Brott, νευρολόγο, 
διευθυντή έρευνας της Mayo Clinic στο Jacksonville των 
USA. Στην παρουσίαση που ονομαζόταν «Πως προχωράμε 
παρακάτω στις τυχαιοποιημένες δοκιμές σχετικά με τα 
stents στην καρωτιδική αρτηρία έναντι της καρωτιδικής 
ενδαρτηρεκτομής;» ο Βrott κλήθηκε να απαντήσει αν το 
πεδίο χρειάζεται περισσότερες κλινικές δοκιμές με ασυ-
μπτωματικούς ασθενείς, καλύτερη επιλογή των ασθενών 
και περισσότερες έρευνες με βελτιωμένα stents.

O Βrott άρχισε την παρουσίαση λέγοντας στους συ-
νέδρους ότι χρειαζόμαστε περισσότερες έρευνες σε 
ασυμπτωματικούς ασθενείς με τη βέλτιστη φαρμακευ-
τική αγωγή. 

«Χρειαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με ασυμπτω-
ματικούς ασθενείς. Εν μέρει εξαιτίας του αριθμού των 
επεμβάσεων που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο. Υπήρξε 
μία μείωση τα τελευταία χρόνια, αλλά ακόμη πραγματο-
ποιούνται πάνω από 120.000 επεμβάσεις καρωτίδων κάθε 
χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι περισσότερες από 
αυτές γίνονται σε ασυμπτωματικούς ασθενείς» είπε.

«Περισσότερες πληροφορίες χρειάζονται επίσης», είπε 

Σχήμα 1. Ποσοστό των συμμετεχόντων που επιλέγουν κάθε θεραπευτική επιλογή για τη διαχείριση της καρωτιδικής 
στένωσης.
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ο Brott, «καθώς πολλοί ιατροί αναρωτούνται ακόμη τι 
πρέπει να κάνουν σε μεγάλο αριθμό ασθενών». Εξήγησε 
μέσω του παραδείγματος ενός μη καπνιστή με στένωση 
70-80% και ακανόνιστη πλάκα και 20% στένωση στην 
αριστερή έσω καρωτιδική αρτηρία. «Ποια είναι η άποψή 
σας;» ρώτησε. Υπενθύμισε στους συνέδρους την παγκό-
σμια έρευνα «Διαχείριση της καρωτιδικής στένωσης» 
(Ν Εngl J Med 2008;358:1617-1621) η οποία ανέδειξε 
ότι η βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή προτιμάται από 
οποιαδήποτε παρέμβαση σε όλες τις ηπείρους. «Πολλοί 
από τους συνεργάτες μου προτιμούν τη φαρμακευτική 
αγωγή έναντι των stent ή του χειρουργείου» είπε.

Ο Brott δήλωσε ότι όσον αφορά τη φαρμακευτική 
αγωγή, ο ετήσιος κίνδυνος εγκεφαλικού που ανέρχεται 
στο 2% και ο οποίος οδήγησε στη διαφορά μεταξύ χει-
ρουργικής και φαρμακευτικής αντιμετώπισης στις έρευνες 
ACAS (Asymptomatic carotid atherosclirosis study) και 
ACST (Asymptomatic carotid surgery trial) είναι πιθανόν 
πολύ υψηλός σήμερα και θα μπορούσε να συνδέεται με 
τη μείωση στις καρωτιδικές επεμβάσεις που σημειώθηκε 
τα τελευταία χρόνια.

Ανέφερε μία ποικιλία βελτιώσεων στη φαρμακευτική 
θεραπεία με στατίνες, οι οποίες οδηγούν σε μείωση των 
ποσοστών εγκεφαλικών και μυοκαρδιακών εμφραγμά-
των, σε μειωμένη σοβαρότητα των εγκεφαλικών και 
έχουν επίδραση στα τελικά αποτελέσματα. Σε αυτές τις 
βελτιώσεις ο Brott επίσης περιέλαβε νέα αντιυπερτασικά 
φάρμακα -περισσότερο αποτελεσματικά ή καλύτερα 
ανεκτά (με την προοπτική καλύτερης συμμόρφωσης)- 
νέα αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα, προοπτικές για φαρ-
μακογονιδιωματικά καθοδηγούμενες επιλογές, καλύτε-
ρες θεραπείες και έλεγχο της γλυκόζης για διαβήτη και 
συνεχιζόμενη μείωση στο κάπνισμα τσιγάρων. «Στην 
Ευρώπη το κάπνισμα τσιγάρων έχει μειωθεί κατά 30% και 

συνεχίζει ακόμη να μειώνεται» είπε. «Το φαρμακευτικό 
κομμάτι έχει κάνει μεγάλη πρόοδο. Έχει έρθει η ώρα να 
γίνει εκ νέου η σύγκριση μεταξύ της παρέμβασης στις 
καρωτίδες και της καλύτερης φαρμακευτικής θεραπείας 
σε ασυμπτωματικούς ασθενείς».

Χρειαζόμαστε περισσότερες κλινικές μελέτες με κα-
λύτερη επιλογή ασθενών; Mολονότι ο Βrott διατείνεται 
ότι «ναι, χρειαζόμαστε», προσέθεσε ένα «αλλά». «Οι 
εισαγωγικές πληροφορίες των κλινικών δοκιμών SPACE 
και CREST δείχνουν σχετικά μεγαλύτερο κίνδυνο μετά τα 
stent για όσους έχουν ηλικία άνω των 75 ετών. Πιθανόν 
άνω του 25% των ασθενών στη μελέτη CREST είναι 
μεγαλύτεροι των 75 ετών. Πως γίνεται η επιλογή τους; 
Πιστεύουμε ότι οι μελέτες έχουν δείξει ότι η σοβαρή 
ελίκωση και η βαριά απασβέστωση είναι παράγοντες 
κινδύνου. Πιθανώς δίνοντας έμφαση στις μεταβλητές 
των ηλικιωμένων ασθενών, θα δούμε ότι υπάρχει μία 
σύγχυση στα καταληκτικά σημεία προκαλούμενη από ε-
γκεφαλικά από άλλες αιτίες, πιθανώς έμφρακτα των μικρών 
αγγείων, και μειωμένη παρακολούθηση. Οι γηραιότεροι 
ασθενείς αναπτύσσουν ή έχουν ήδη αναπτύξει αυξημέ-
νη νοσηρότητα. Και ανακαλύψαμε στη μελέτη CREST 
ότι είναι μια πραγματική πρόκληση η παρακολούθηση 
των γηραιότερων ασθενών, καθώς ο σύντροφος τους 
γίνεται ανάπηρος ή πεθαίνει, η μετακίνηση εξελίσσεται 
σε πρόβλημα και οι επιδράσεις άλλων ασθενειών έχουν 
τις επιπτώσεις τους» είπε ο Brott.

Χρειαζόμαστε περισσότερες μελέτες με καλύτερη 
τεχνολογία στα stent (αντιστροφή ροής και καλύτερα 
συστήματα των stents); «Όχι, τουλάχιστον όχι τυχαι-
οποιημένες ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές» είπε ο Brott 
στους αντιπροσώπους. «Οι τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες 
κλινικές δοκιμές δεν είναι η απάντηση σε όλα, η αριθμη-
τική είναι περιοριστική. Σε όλες τις κλινικές δοκιμές, το 

Εικόνα 1. Wesley Moore. Εικόνα 2. Giancarlo Bia mino. Εικόνα 3. John Rundback.
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μέγεθος του δείγματος αυξάνεται, όσο το μέγεθος του 
αποτελέσματος μειώνεται. Έχουμε ήδη καλά αποτελέ-
σματα από την καλή τεχνολογία. Το να αποδείξουμε τα 
αποτελέσματα της καλύτερης τεχνολογίας θα απαιτούσε 
πάνω από 2.500 ασθενείς».

ΠΑΡΟύΣΑ ΚΑτΑΣτΑΣΗ τΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ δΟΚΙΜΗΣ 
CREST

O Wesley Moore, καθηγητής και επίτιμος επικεφαλής 
στο τμήμα Αγγειακής Χειρουργικής, στο Πανεπιστήμιο 
της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες, έκανε μια ανασκόπηση 
στα αποτελέσματα της CREST, η οποία είναι η μεγαλύτε-
ρη κλινική δοκιμή μέχρι σήμερα που έχει τυχαιοποιήσει 
τους ασθενείς προοπτικά σε είτε προστατευμένα stent/
αγγειοπλαστικές είτε καρωτιδικές ενδαρτηρεκτομές. Αυτή 
η κλινική δοκιμή έχει πολλά μοναδικά χαρακτηριστικά, 
τα οποία ο Moore πιστεύει ότι την κάνουν ανώτερη σε 
σχέση με αυτές που έγιναν στο παρελθόν. Ένα από τα 
πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της είναι ότι το άτομο που 
πραγματοποιεί την επέμβαση θα πρέπει να έχει εγκριθεί 
από μία επιτροπή, πριν προχωρήσει στην τοποθέτηση 
του καρωτιδικού stent. Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί 
ότι οι ασθενείς περιθάλπτονται από γιατρούς με κατάλ-
ληλο υπόβαθρο και εμπειρία. ‘Ετσι, σε αντίθεση με άλλες 
κλινικές δοκιμές, οι γιατροί που πραγματοποιούν την 
παρέμβαση θα πρέπει να έχουν επιλεχθεί προσεκτικά 
και θα πρέπει να θεωρούνται κορυφαίοι στα stents της 
καρωτιδικής αρτηρίας. 

Αυτό επιτρέπει στην CREST να συγκρίνει το αποτέ-
λεσμα των πιο ταλαντούχων στον τομέα των παρεμ-
βάσεων με stent με αυτά της σύγχρονης καρωτιδικής 
ενδαρτηρεκτομής. 

Kαθώς ο τελευταίος ασθενής τυχαιοποιήθηκε τον Ιούνιο 
του 2008, ο Moore σκόπευε να αναφέρει δεδομένα 
ενός έτους, αλλά εξαιτίας διοικητικών καθυστερήσεων, 
τα αποτελέσματα ακόμη αναλύονταν και θα δημοσιευ-
όντουσαν το Μάρτιο του 2010. Ο Μoore ανέφερε ότι 
τα ποσοστά θανάτων, εγκεφαλικών και μυοκαρδιακών 
εμφραγμάτων αυξάνεται στατιστικά με την ηλικία και 
τις αιμορραγικές επιπλοκές.

ΠΡΟΣτΑτΕύτΙΚΕΣ ΣύΣΚΕύΕΣ ΕτΟΙΜΕΣ ΓΙΑ χΡΗΣΗ

«Εγγύς προστατευτικές συσκευές και υβριδικά stents 
είναι έτοιμα για χρήση στην καθημερινή πράξη» είπε 
ο Giancarlo Βiamino στους αντιπροσώπους στην πα-
ρουσίαση «Stents στην καρωτιδική αρτηρία με εγγύς 
προστασία (παύση/αναστροφή ροής) και υβριδικά 
(Cristallo) stents. Θα είναι αυτή μία καλύτερη και πα-

γκοσμίως ασφαλής προσέγγιση;»
Σήμερα υπάρχουν δύο τέτοιες συσκευές διαθέσιμες: 

το σύστημα ΝeuroProtection (NPS, Gore) το οποίο 
απορρέει από το αντιεμβολικό σύστημα Parodi (PAES, 
ArteriA) και το σύστημα Μο.Μa (Invatec).

«Τα περισσότερα από τα κλινικά δεδομένα σχετικά 
με το σύστημα NeuroProtection εξασφαλίστηκαν με 
την πρώτη έκδοση, το PAES. Στην πρώτη σειρά 100 
ασθενών, που αναφέρθηκε από τον Parodi το 2001, δεν 
παρατηρήθηκε κανένα εμβολικό εγκεφαλικό, αλλά μη 
ανοχή λόγω συσφικτικού αισθήματος παρατηρήθηκε 
στο 8%. Άλλες μικρές μη τυχαιοποιημένες μελέτες επι-
βεβαίωσαν την καταλληλότητα του PAES στην πρόληψη 
των εμβολικών επιπλοκών. Το 2005 o Parodi έκανε 
μια αναφορά πάνω στους πρώτους 200 ασθενείς που 
θεραπεύτηκαν -σε αυτή τη σειρά, το ποσοστό τεχνικής 
επιτυχίας ήταν 98,5%, το ποσοστό εγκεφαλικών στις 30 
μέρες και θανάτου ήταν 1,5% και η περιεγχειρητική μη 
ανοχή λόγω συσφικτικού αισθήματος παρατηρήθηκε σε 
6 ασθενείς» είπε ο Biamino.

H πρώτη κλινική εμπειρία σχετικά με το σύστημα 
Μο.Μa αναφέρθηκε από τους Diederich et al., οι οποίοι 
θεράπευσαν 42 ασθενείς (26,2% με συμπτωματική νόσο 
της καρωτιδικής αρτηρίας, με ένα συνολικό ποσοστό 
τεχνικής επιτυχίας στο 97,6%). Ο μέσος χρόνος σύσφι-
ξης ήταν 10,6±6,5 λεπτά, η παροδική μη ανοχή λόγω 
συσφικτικού αισθήματος παρατηρήθηκε στο 12% των 
ασθενών και μακροσκοπικά υπολείμματα συλλέχθησαν 
στο 76,1% των περιπτώσεων. Δύο ασθενείς εμφάνισαν 
νευρολογικά ελλείματα που διήρκησαν 2 και 12 ώρες 
αντίστοιχα και άλλοι δύο ασθενείς (4,7%) εμφάνισαν 
ένα μικρό εγκεφαλικό.

Στην πολυκεντρική εγγραφή Priamus, 416 ασθε-
νείς (63,4% με συμπτωματική νόσο της καρωτιδικής 
αρτηρίας) υποβλήθησαν σε τοποθέτηση stent στην 
καρωτιδική αρτηρία με τη συσκευή Μο.Ma. Tεχνική 
επιτυχία επετεύχθη στο 99% των ασθενών, Ο μέσος 
χρόνος σύσφιξης ήταν 4,91±1,1 λεπτά, η παροδική μη 
ανοχή λόγω συσφικτικού αισθήματος παρατηρήθηκε στο 
5,76% των ασθενών ενώ μακροσκοπικά υπολείμματα 
συλλέχθησαν στο 60% περίπου των περιπτώσεων. Σε 
παρακολούθηση 30 ημερών, η συνολική επίπτωση των 
δυσμενών επιπτώσεων ήταν 4,56% με ένα ποσοστό 
0,72% εκτεταμένων εγκεφαλικών και θανάτων. 

Στην έρευνα EMPIRE (πολυκεντρική εγγραφή που 
εκτιμά τη νευρολογική προστασία κατά τη διάρκεια 
της τοποθέτησης των stent στις καρωτίδες με ένα νέο 
σύστημα αναστροφής ροής), 245 ασθενείς πιλοτικά 
υπεβλήθησαν σε τοποθέτηση stent υπό νευρολογική 
προστασία που διεξήχθη με τη χρήση του συστήματος 
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ανάστροφης ροής Gore. Σημαντικά δυσμενή συμβάντα 
παρατηρήθηκαν στο 4,5% των ασθενών. 

Στην πολυκεντρική εγγραφή Cristallo, o στόχος ήταν 
να αξιολογηθεί η ασφάλεια και επίδοση του υβριδικώς 
σχεδιασμένου stent Cristallo Ideale (Invatec), ειδικά 
κατασκευασμένου για καρωτιδικές ενδείξεις. Μεταξύ 
Οκτωβρίου 2006 και Μαρτίου 2007, 124 ασθενείς που 
ήταν υποψήφιοι για καρωτιδική επαναγγείωση υπε-
βλήθησαν σε εμφύτευση Cristallo Ideale σε 4 μέρη 
στην Ιταλία και τη Γερμανία. Δεν υπήρχαν σημαντικά 
δυσμενή νευρολογικά συμβάντα σε παρακολούθηση 
διαρκείας 30 ημερών. 

«Επιστημονικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι η τοποθέτη-
ση stent στην καρωτιδική αρτηρία, αν πραγματοποιηθεί με 
επαρκείς τεχνικές και από εκπαιδευμένους ιατρούς, είναι 
μία ασφαλής, αποτελεσματική και ανθεκτική θεραπεία 
για την πρόληψη των εγκεφαλικών» είπε ο Biamino.

δΙΑτΛΑΝτΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ δΟΚΙΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ 
ΑΣύΜΠτΩΜΑτΙΚΟύΣ ΑΣθΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΩτΙδΙΚΗ 
ΝΟΣΟ (τΑCIT)

H γνωστή και αναφερόμενη ως ACST κλινική δοκιμή 
περιελάμβανε ασυμπτωματικούς ασθενείς, αλλά αυτή η 
κλινική δοκιμή δεν έλεγχε την αποτελεσματικότητα της 
φαρμακευτικής θεραπείας στην πρόληψη των εγκεφαλι-
κών, είπε ο John H Rundback του Interventional Institute 

στο Holy Name Hospital (Teaneck, USA) και αναπληρωτής 
καθηγητής Ακτινολογίας στο Columbia University College 
of Physicians and Surgeons (Νέα Υόρκη). Ο Rundback στη 
συνέχεια εισήγαγε την TACIT (Transatlantic Asymptomatic 
Carotid Interventional Trial).

H ΤΑCIT είναι μια μεγάλη κλινική δοκιμή με 3 κλάδους 
(ενδαρτηρεκτομή, τοποθέτηση stent και φαρμακευτική 
θεραπεία) και θα περιλάβει 3.700 ασθενείς. Τα πρώιμα 
καταληκτικά αποτελέσματα αφορούν την περιεπεμβα-
τική θνησιμότητα, εγκεφαλικά όλων των ειδών μέσα σε 
5 έτη και νευρογνωστικές λειτουργίες. «Παραμένει το 
ερώτημα σχετικά με τη χρηματοδότηση της έρευνας 
αυτής», είπε ο Rundback. «Γίνεται όλο και δυσκολότερο. 
Τα κεφάλαια των βιομηχανιών έχουν συρρικνωθεί και η 
βιομηχανία γενικά είναι επιφυλακτική στο να επενδύσει 
σε μια πρόσθετη κλινική δοκιμή σχετικά με τις καρωτίδες 
με τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών CREST/ACT1 
να εκκρεμούν μέχρι το 2010».

Τελικά, o Rundback πιστεύει ότι διακυβεύονται ηθικά, 
επιστημονικά και κοινωνικά θέματα, τα οποία απαιτούν 
φορείς χρηματοδότησης που θα πραγματοποιήσουν 
μια κλινική δοκιμή σχετικά με τη βέλτιστη φαρμακευ-
τική αγωγή.
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