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αρθρογραφία

Οι μηχανισμοί της θρόμβωσης είναι απαραίτητοι για την επιβί-
ωση του ανθρώπου: η αιμόσταση χρειάζεται μετά από κάποιο 
τραύμα για να μην οδηγηθούμε σε μαζική αιμορραγία, κατα-
πληξία και θάνατο. Όμως καθώς η ιατρική ανεβάζει το προσ-
δόκιμο επιβίωσης του ανθρώπου, μαζί με αυτό έρχεται και η 
αύξηση του κινδύνου για ισχαιμικά και θρομβωτικά επεισόδια. 
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Αντιπηκτικά και 
αντιαιμοπεταλιακά. 
Ενδείξεις και περιορισμοί

Η αθηροσκλήρωση, η ανάγκη για χειρουργικές επεμβάσεις και νόσοι όπως η κολπική 
μαρμαρυγή, συμπορεύονται με την αύξηση της ηλικίας και είναι στη βάση του προανα-
φερθέντος κινδύνου. Αυτόν τον κίνδυνο για θρομβωτικά/ισχαιμικά επεισόδια έρχονται 
να αντιμετωπίσουν τα αντιθρομβωτικά, γιατί σε αυτήν την περίπτωση το αιμοπετάλιο και 
οι παράγοντες πήξης γίνονται «ο εχθρός». 

Τα διακρίνουμε σε αντιαιμοπεταλιακά και αντιπηκτικά γιατί αντιμετωπίζουν τη θρόμ-
βωση από διαφορετικές πλευρές.

Η ισορροπία μεταξύ των κινδύνων θρόμβωσης/ισχαιμίας και αιμορραγίας

Εικόνα 1. 
Η ζυγαριά κινδύνου μεταξύ θρόμβωσης και αιμορραγίας. Όταν η ωφέλεια από την αντιθρομβωτική 
αγωγή (στεφανιαία νόσος, κολπική μαρμαρυγή) υπερβαίνει την πιθανή «ζημία» από την αιμορραγία,  
η αγωγή πρέπει να δοθεί.
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Όταν συστήνουμε στον ασθενή αντιθρομβωτικά πρέπει να έχου-
με υπ’ όψιν μία νοητή ζυγαριά με τη θρόμβωση/ισχαιμία στον 
ένα ζυγό και την αιμορραγία στον άλλο (Εικ. 1). Σε έναν άνθρω-
πο χωρίς νόσο, δεν υπάρχει κίνδυνος από θρόμβωση, γι’ αυτό 
και δεν δίνουμε φάρμακα. Σε έναν στεφανιαίο ασθενή όμως, ή 
σε αυτόν που έχει κολπική μαρμαρυγή, ο κίνδυνος θρόμβωσης 
είναι μεγάλος και απειλητικός για τη ζωή και πρέπει να δοθεί 
αγωγή. Έτσι αυξάνει και ο κίνδυνος αιμορραγίας, ο οποίος όμως 
υπολείπεται του οφέλους της αντιθρομβωτικής αγωγής. Πάντα 
λοιπόν ο κλινικός γιατρός πρέπει να υπολογίσει το όφελος από 
τη χρήση της αντιθρομβωτικής αγωγής και αν αυτός υπερτερεί 
της πιθανής «ζημίας» από αιμορραγία, η αγωγή να δοθεί. Η 
στάθμιση του κινδύνου δίδεται μεσω οδηγιών (guidelines) των 
Επιστημονικών Εταιρειών που βασίζονται σε επιδημιολογικές 
μελέτες (evidencebasedmedicine).

Αντιαιμοπεταλιακά και λευκός θρόμβος

αρθρογραφία

Γαστροπροστασία

Με τη λήψη αντιαιμοπεταλιακών αυξάνει ο κίνδυνος αιμορ-
ραγικού εγκεφαλικού επεισοδίου (λιγότερο) και αιμορραγίας 
ανώτερου πεπτικού/γαστρορραγίας (περισσότερο). Ο κίνδυνος 
γαστρορραγίας αυξάνεται όταν υπάρχει γαστρική βλάβη (έλκος, 
γαστρίτις) ή παρουσία του βακτηρίου Helicobacterpylori. 

Συνεπώς, για να ελαχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο αιμορραγίας 
πρέπει να καλύπτουμε τον ασθενή που λαμβάνει αντιαιμοπετα-
λιακά με πραζόλη, ενώ για την κλοπιδογρέλη έχει δειχθεί ότι 
αποτελεσματικότερη είναι η παντοπραζόλη.

Αντιπηκτικά και ερυθρός θρόμβος

Εικόνα 5. Τα από του στόματος αντιπηκτικά (γουαρφαρίνη και NOACs) είναι 
απαραίτητα για την πρόληψη εγκεφαλικού κατά την κολπική μαρμαρυγή. Ο 
θρόμβος σχηματίζεται στον αριστερό κόλπο της καρδιάς και,  
αφού «ταξιδέψει» μέσω των καρωτίδων, εμβολίζεται στον εγκέφαλο.

Τα αντιπηκτικά έχουν σχέση με την αναστολή παραγόντων του 
«μονοπατιού» πήξης και σε αυτά ανήκουν: 

1) οι ηπαρίνη και οι Ηπαρίνες Χαμηλού Μοριακού Βάρους 
(ΗΧΜΒ), 

2) η γουαρφαρίνη και 

3) τα νεότερα αντιπηκτικα νταμπιγκατράνη, ριβαροξαμπάνη (New 
Oral Anticoangulants, NOACs).

Η γουαρφαρίνη (sintrom) είναι παλαιό, φθηνό και δοκιμασμένο 
αντιπηκτικό, κυρίως για την πρόληψη εγκεφαλικών κατά την 
κολπική μαρμαρυγή. Αλλά λόγω του περιορισμένου θεραπευ-
τικού εύρους του, θέλει τακτική μέτρηση INR, ενώ αλληλεπι-
δρά με φάρμακα και τροφές (π.χ. πράσινα λαχανικά). 

Τα τελευταία μειονεκτήματα ήρθαν να διορθώσουν τα NOACs 
που χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο. Αυτά όμως έχουν 
το μειονέκτημα της ακριβής τιμής ενώ αντενδείκνυνται στην 
εγκυμοσύνη, νεφρική ανεπάρκεια και σοβαρή βαλβιδοπάθεια 
(στις μηχανικές βαλβίδες χρησιμοποιούμε γουαρφαρίνη). Τα 
NOACsέχουν πάρει ένδειξη και για την πνευμονική εμβολή.

Η ηπαρίνη και οι ΗΧΜΒ χρησιμοποιούνται όπου αντενδείκνυ-
νται τα προαναφερθέντα αντιπηκτικά και σαν γέφυρα σε χει-
ρουργικές επεμβάσεις, όπως θα αναφερθούμε παρακάτω.

Εικόνα 2. 
Ο λευκός θρόμβος δημιουργείται στο ενδοθήλιο αρτηριών από αιμοπετάλια.  
Αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία στεφανιαίων επεισοδίων  
(π.χ. έμφραγμα μυοκαρδίου).

Ο λευκός θρόμβος σχηματίζεται από αιμοπετάλια, με αργό ρυθ-
μό σε αγγεία υψηλής ροής (αρτηρίες). Με την αθηροσκλήρωση 
δημιουργείται «πληγή» στο ενδοθήλιο (τη «φόδρα») των αγγεί-
ων και αυτήν τη βλάβη έρχονται να διορθώσουν τα αιμοπετάλια 
που συσσωρεύονται αρχικά. Με το πέρασμα του χρόνου όμως 
δημιουργείται η αθηρωματική πλάκα που μπορεί να αποφράξει 
τον αυλό της αρτηρίας (Εικ. 2). Παράδειγμα αυτής της βλάβης 
είναι τα στεφανιαία επεισόδια (καρδιακά) και τα εμφράγματα, ή 
τα θρομβωτικά επεισόδια των εγκεφαλικών αρτηριών (όχι τα εμ-
βολικά από κολπική μαρμαρυγή).

Για να προστατευθούμε από τον άνω κίνδυνο έχουμε τα αντιαι-
μοπεταλιακά. Αυτά είναι: 

1) η ασπιρίνη, 

2) η κλοπιδογρέλη (πρασουγρέλη, τικαγρελόρη) και 

3) οι GPIIb/IIIa.

Η ασπιρίνη (ακετυλσαλικυλικό οξύ) έχει αναφορές στην Ιππο-
κράτεια Ιατρική, άρχισε να παράγεται μαζικά το 1901, ενώ το 
1971 επιστήμονες που ασχολήθηκαν διεξοδικά με την δράση 
της κέρδισαν το νόμπελ. Η δράση της βασίζεται στην αναστολή 
της κυκλοοξυγενάσης (COX, ισχυρός διεγέρτης αιμοπεταλίων) 
μέσω της θρομβοξάνης. Έχει αποδειχθεί αναντικατάστατη για 
την δευτερογενή πρόληψη των στεφανιαίων επεισοδίων. Αν δη-
λαδή έχει κάποιος «περάσει» έμφραγμα (με επέμβαση ή χωρίς), 
θα πρέπει να πάρει ασπιρίνη για να μειώσει τις πιθανότητες ενός 
δεύτερου επεισοδίου. Η χρήση της είναι καταγεγραμμένη στις 
οδηγίες (guidelines) καρδιολογικών εταιρειών όπως αυτές του 
2013 της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για την σταθερή 
Στεφανιαία Νόσο (Εικ. 3). 

Event Prevention

+ educate the patient

•	 Lifestyle	management
•	 Control	of	risk	factors

•	 Aspirineb

•	 Statins
•	 Consider	ACEI	or	ARBs

Εικόνα 3. 
Η ασπιρίνη έχει κυρίαρχο ρόλο στην αγωγή της Στεφανιαίας νόσου (οδηγίες 

της ESC 2013)

Η ποσότητα πρέπει να είναι 75 – 100mg. Όσον αφορά την πρωτογε-
νή πρόληψη,η ασπιρίνη θα πρέπει να χορηγείται αφού ο καρδιολό-
γος υπολογίσει την πιθανότητα καρδιακού επεισοδίου: σακχαροδι-
αβητικοί ασθενείς, υπερτασικοί και λιπιδαιμικοί θα μπορούσαν να 
λάβουν ασπιρίνη για να προλάβουν ένα καρδιακό επεισόδιο. Αυτό 
βέβαια αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας, π.χ. αιμορραγία ανώτε-
ρου πεπτικού (γαστρορραγία), κάτι που θα μπορούσε να προλη-
φθεί με πιθανή λήψη πραζόλης (γαστροπροστασία).

Η κλοπιδογρέλη χρησιμοποιείται: 1) μαζί με την ασπιρίνη μετά 
από αγγειοπλαστική επέμβαση επαναιμάτωσης για ένα έτος (πε-
ρισσότερο αν ο στεφανιαίος ασθενής είναι υψηλού κινδύνου/
υψηλο DAPTScore), 2) μόνη της σε περιφερική αγγειοπάθεια 
(π.χ. νόσος καρωτίδων) ή 3) όταν αποτύχει η ασπιρίνη να δράσει.

Οι παράγοντες	GPIIIb/IIIa χρησιμοποιούνται κυρίως ενδονοσο-
κομειακά και σε υγρή μορφή.

Εικόνα 4. 
Ο ερυθρός θρόμβος σχηματίζεται από ερυθροκύτταρα και ινική σε αγγεία 
χαμηλής ροής (φλέβες κάτω άκρων, αριστερός κόλπος καρδιάς) και μπορούν 
να εμβολιστούν σε άλλα σημεία  
(αντίστοιχα πνεύμονες, εγκέφαλος)

Ο ερυθρός θρόμβος αποτελείται από ερυθροκύτταρα και ινική 
και σχηματίζεται με γρήγορο ρυθμό σε αγγεία χαμηλής ροής 
(π.χ. φλέβες) (Εικ. 4). Παράδειγμα είναι η κολπική μαρμαρυγή 
που προδιαθέτει στον σχηματισμό θρόμβου στον αριστερό κόλ-
πο της καρδιάς, ο οποίος μπορεί να εμβολιστεί στον εγκέφαλο 
(Εικ. 5). 

Επίσης μετά από χειρουργική/ορθοπαιδική επέμβαση, ο κλινο-
στατισμός του αρρώστου μπορεί να δημιουργήσει θρόμβο στις 
εν τω βάθει φλέβες των κάτω άκρων, ο οποίος θα εμβολιστεί 
στους πνεύμονες (πνευμονική εμβολή). Πνευμονική εμβολή 
επίσης, μπορεί να συμβεί μετά από συνδυασμένη χρήση καπνί-
σματος και αντισυλληπτικών από νεαρές κοπέλες.
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Όταν συνυπάρχει στεφανιαία νόσος και κολπική  
μαρμαρυγή

Στη χρονία (και σταθερή) στεφανιαία νόσο που συνυπάρχει με 
κολπική μαρμαρυγή, ο ασθενής λαμβάνει μόνον αντιπηκτικά 
καθώς αυτά τον καλύπτουν και για τις δύο νοσολογικές οντό-
τητες. Στην περίπτωση όμως πρόσφατης αγγειοπλαστικής (PCI), 
ο ασθενής θα λάβει τριπλή αγωγή για ένα διάστημα ενός ή λί-
γων μηνών και διπλή για τους επόμενους (έως να συμπληρωθεί 
ένα έτος από την αγγειοπλαστική): η τριπλή αγωγή αποτελείται 
από ασπιρίνη/κλοπιδογρέλη/αντιπηκτικό και η διπλή από κλοπι-
δογρέλη/αντιπηκτικό. Αυτό γίνεται γιατί ο κίνδυνος θρόμβωσης 
μετά την τοποθέτηση stentείναι πολύ μεγάλος για ένα διάστημα 
(πρώιμη και μεσοπρόθεσμη στένωση).

Τι πρέπει να διακόπτεται πριν από μία χειρουργική 
επέμβαση;

Ασθενείς που λαμβάνουν αντιθρομβωτική αγωγή συχνά χρειάζε-
ται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με την 
ζυγαριά που προαναφέραμε (Εικ. 1), δύο παράγοντες πρέπει να 
λαμβάνονται υπ’ όψιν:

1) Ο	κίνδυνος	θρόμβωσης/ισχαιμίας	του	αρρώστου:	είναι με-
γάλος σε στεφανιαίους ασθενείς (σε αυτούς με πρόσφατη αγγει-
οπλαστική όπως προαναφέρθηκε είναι ακόμη μεγαλύτερος), σε
ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, υπερπηκτικότητα.

2) Η	 επικινδυνότητα	 για	 αιμορραγία	 της	 χειρουργικής	 επέμ-
βασης:	είναι μεγάλη σε επεμβάσεις όπως στη σπονδυλική στή-
λη (ΣΣ), κεντρικό νευρικό (εγκέφαλος), διουρηθρική προστα-
τεκτομή, επεμβάσεις στο πίσω μέρος του οφθαλμού. Είναι δε
μικρότερος ο κίνδυνος, σε δερματικές επεμβάσεις, επέμβαση
καταρράκτη, ήπιες ορθοπαιδικές επεμβάσεις. Κινδυνεύουν δε
από αιμορραγία περισσότερο γυναίκες, ηλικιωμένοι, ασθενείς με
αναιμία, σακχαρώδη διαβήτη.

Η απόφαση λοιπόν διακοπής των αντιθρομβωτικών θα παρθεί από 
τον καρδιολόγο, χειρούργο και αναισθησιολόγο (ομάδα γιατρών, 
teamwork). Έτσι, ο ασθενής με μεγάλο κίνδυνο θρόμβωσης, που 
θα υποβληθεί σε ελαφρού τύπου επέμβαση, δεν θα πρέπει να δια-
κόψει τα αντιθρομβωτικά. Ο ασθενής με μικρό κίνδυνο θρόμβωσης 
που θα υποβληθεί σε σοβαρό χειρουργείο θα τα διακόψει για μικρό 
διάστημα (λίγες ημέρες). Ο ασθενής με υψηλό κίνδυνο ισχαιμίας που 
θα υποβληθεί σε σοβαρό χειρουργείο θα κάνει «θεραπεία γέφυρας» 
(bridging): τα αντιαμοπεταλιακά θα αντικατασταθούν περιεγχειρητικά 
από GPIIb/IIIa, ενώ τα αντιπηκτικά από ΗΧΜΒ (συνήθως δελταπαρίνη, 
ενοξαπαρίνη). Προσοχή σε δύο περιπτώσεις: είναι λάθος να αντικα-
θιστούμε τα αντιαιμοπεταλιακά από ΗΧΜΒ, ενώ στον οδοντίατρο δεν 
πρέπει να διακόψουμε καμία αγωγή (καθάρισμα, εξαγωγή δοντιού).

Συμπέρασμα

Τα αντιθρομβωτικά (αντιαιμοπεταλιακά και αντιπηκτικά) είναι 
αναντικατάστατα όπλα στα χέρια του καρδιολόγου. Αυξάνουν 
όμως τον κίνδυνο αιμορραγίας και γι’ αυτό η χρήση τους θα 
πρέπει να «πατάει» πάνω σε οδηγίες (guidelines) των Kαρδιολο-
γικών Εταιρειών. Οι οδηγίες αυτές έχουν βάση σε μεγάλες επι-
δημιολογικές μελέτες (evidence based medicine) και αναθεω-
ρούνται/συμπληρώνονται διαρκώς. Μόνον τότε θα καταφέρουμε 
να προασπίσουμε τη ζωή και την ποιότητα αυτής του ασθενή μας.
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