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Περίληψη
Η Φλεβική Θρομβοεμβολική Νόσος στους νοσηλευόμενους μη χειρουργικούς ασθενείς είναι μία ασθένεια που υποεκτιμάται
και συχνά η συνιστώμενη μορφή θρομβοπροφύλαξης δεν χρησιμοποιείται στην ευρύτητα που χρειάζεται. Η εξατομικευμένη
κατηγοριοποίηση του ασθενούς βάσει κλίμακας κινδύνου σε ομάδα υψηλού ή χαμηλού κινδύνου για θρόμβωση, αποτελεί
το πρώτο βήμα αντιμετώπισης. Ακολουθεί η επιλογή του τρόπου προφύλαξης, που περιλαμβάνει γενικά τρία είδη μεθόδων,
τα μηχανικά μέσα, τα αντιθρομβωτικά φάρμακα και το συνδυασμό τους. Ενώ τα μηχανικά μέσα βρίσκουν εφαρμογή στην
μετεγχειρητική θρομβοπροφύλαξη, δεν έχουν διαδοθεί στην προφύλαξη μη χειρουργικών ασθενών. Οι ηπαρίνες χαμηλού
μοριακού βάρους αποτελούν εδώ τα φάρμακα επιλογής, που χορηγούνται αναγκαστικά υποδορίως, όσο διαρκεί η νοσηλεία
(ενοξαπαρίνη 40mg, δαλτεπαρίνη 5000 IU, ναδροπαρίνη 2750 IU, τινζαπαρίνη 3500 IU, πεντασακχαρίτης 2.5mg). Η εξέλιξη
της φαρμακευτικής αγωγής δημιούργησε και σκευάσματα με αποκλειστική δράση την αναστολή ενός μόνο και όχι πολλαπλών
παραγόντων της πήξης, που χορηγούνται από του στόματος (νεότερα ή άμεσης δράσης αντιπηκτικά, NOAC/DOAC). Κατά παράδοξο τρόπο ενώ αυτά τα σκευάσματα είχαν θεραπευτική επιτυχία στην μετεγχειρητική θρομβοπροφύλαξη και χορηγούνται
ευρέως, αφ΄ενός δεν παρουσίασαν καλύτερη αποτελεσματικότητα αφ’ ετέρου παρουσίασαν αυξημένες αιμορραγικές επιπλοκές στους μη χειρουργικούς ασθενείς και δεν πήραν έγκριση γιά αυτή την χρήση.

Summary
Venous thromboembolism in hospitalized non-surgical patients is often an underestimated complication. Indicated
thromboprophylaxis is not always fully administered according to established guidelines. Following awareness of the risk,
stratification of the patients in high or low risk categories using validated risk scores is the next step. Definition of the method
of thromboprophylaxis is the next challenge, choosing from three different modes, such as mechanical means, antithrombotic
drugs or combination of both. Although mechanical means of thromboprophylaxis have been established as primary prophylaxis
in the postoperative period, they didn’t find a place in the prophylaxis of non-surgical patients. Low molecular weight heparins
are here the medication of choice, they are given subcutaneously during hospitalization (enoxaparin 40mg, dalteparin 5000 IU,
nadroparin 2750 IU, tinzaparin 3500 IU, fondaparinux 2.5mg). Newer oral direct anticoagulants (NOAC/DOAC) directed against
single coagulation proteins have been subsequently developed and are successfully used in post-operative thromboprophylaxis.
Unfortunately, they were not equally successful in non-surgical patients. In randomized studies they were non-inferior to heparins
but were not safe, causing more bleeds compared to heparins, so they could not get registered for this indication.
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Εισαγωγή

οποίηση των ασθενών σε ομάδες κινδύνου. Ετσι οι παράγοντες

Δημοσιευμένα δεδομένα μελετών καταγραφής έδειξαν ότι η

μπορούν να διακριθούν σε:

Φλεβική Θρομβοεμβολική Νόσος στους νοσηλευόμενους μη χει-

• Ενδογενείς ή προδιαθεσικούς. Είναι παρόντες πριν την εισαγωγή

ρουργικούς ασθενείς είναι μία ασθένεια που υποεκτιμάται και ότι

στο νοσοκομείο και πιθανότατα ακόμη και μετά το εξιτήριο. Αυτοί

η συνιστώμενη μορφή θρομβοπροφύλαξης δεν χρησιμοποιείται

είναι το ατομικό ιστορικό τεκμηριωμένης ύπαρξης Νόσος ΦΘΕ,

πάντοτε στην ευρύτητα που χρειάζεται . Έτσι η συνύπαρξη μιας

η ύπαρξη κληρονομικής ή επίκτητης θρομβοφιλίας, η ηλικία άνω

σιωπηρής νοσολογικής οντότητας σε συνδυασμό με την ενδεχό-

των 70 ετών, η παχυσαρκία, η ύπαρξη φλεβικής ανεπάρκειας των

μενη χαμηλή εγρήγορση των ιατρών δημιουργεί υψηλά ποσοστά

κάτω μελών και χρόνια νοσήματα. Χωρίζονται σε (1) επίκτητους,

επιπλοκών αλλά και αφνίδιων θανάτων2. Στο παρόν κείμενο επι-

(2) κληρονομικούς, (3) μικτούς.

χειρείται μια αναφορά στη συνιστώμενη θρομβοπροφύλαξη σε

• Εξωγενείς ή εκλυτικούς. Τέτοιοι είναι: (1) η χορήγηση ορισμένων

νοσηλευόμενους μη χειρουργικούς ασθενείς. Αναλύονται οι κίν-

φαρμάκων (π.χ. αντισυλληπτικά, αντι-αγγειογενετικοί παράγοντες

δυνοι θρόμβωσης, οι μέθοδοι θρομβοπροφύλαξης, γίνεται λόγος

κ.α.), (2) οι χειρουργικές επεμβάσεις και οι χαρακτήρες τους, (3) η

για τις ηπαρίνες, ενώ ιδιαίτερη αναφορά πραγματοποιείται για τα

αναισθησία που χορηγείται στις επεμβάσεις, (4) τα τραύματα, (5)

νεότερα αντιπηκτικά NOAC.

η οξεία παθολογική νόσος, (6) ο καρκίνος, (7) ιατρικές πράξεις και

1,2

1. Κίνδυνος θρόμβωσης σε νοσηλευόμενους μη χειρουργικούς ασθενείς

(8) αλλεργικές αντιδράσεις σε φάρμακα.
• Καταστάσεις όπως η παρατεταμένη κατάκλιση, η εγκυμοσύνη ή
τα μακράς διάρκειας αεροπορικά ταξίδια2.

Α. Αιτιολογία

Β. Ομάδες κινδύνου και κλίμακες κινδύνου (Risk Scores)

Ξεκινώντας την ανάλυση της Νόσος ΦΘΕ, μίας πολυπαραγοντικής

Η πολυπλοκότητα των νοσηρών καταστάσεων και οι πολλαπλοί

νόσου, πρέπει να γίνει αναφορά στον Rudolf Virchow, ο οποίος

παράγοντες κινδύνου θρόμβωσης έχουν κάνει απαραίτητη την

το 1856 διατύπωσε τη θεωρία του σχετικά με τη θρόμβωση.

κατηγοριοποίηση των ασθενών σε ομάδες κινδύνου. Χρησιμοποι-

Σύμφωνα με τον Virchow η θρόμβωση είναι το αποτέλεσμα της

ώντας τους παραπάνω παράγοντες σε εξατομικευμένο επίπεδο

ταυτόχρονης ύπαρξης τριών βιολογικών συνθηκών: (1) στάση

είναι δυνατή και χρήσιμη η διάκριση σε ομάδες χαμηλού, μετρίου

του αίματος, (2) βλάβη του αγγειακού τοιχώματος, (3) υπερπη-

ή υψηλού κινδύνου. Οι εκτιμήσεις πραγματοποιούνται χρησιμο-

κτικότητα του αίματος. Σήμερα, έχοντας αναγνωρίσει ακόμη πε-

ποιώντας κλίμακες κινδύνου (risk scores). Για την μετεγχειρητική

ρισσότερους παράγοντες κινδύνου, η κοινότητα έχει προβεί σε μία

θρομβοπροφύλαξη, που είναι και περισσότερο διαδεδομένη στην

ορθότερη διάκριση, αποκτώντας μεγάλη ευκολία στην κατηγορι-

κλινική πράξη, χρησιμοποιούνται οι κλίμακες Caprini και Rogers

Πίνακας 1.
Αναλυτικός υπολογισμός του κινδύνου θρομβοεμβολής σε χειρουργικούς
ασθενείς σύμφωνα με την κλίμακα Caprini3
CAPRINI SCORE
1

2

3

5

Ηλικία 41-60 έτη
Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
Φλεγμονώδης νόσος εντέρου
Σοβαρή πνευμονική νόσος (συμπεριλαμβανομένης και της
πνευμονίας)
Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
Σήψη (<1μήνα)
Μείζον χειρουργείο (<1 μήνα)
Φλεβίτιδα
Παχυσαρκία (BMI >25)
Οίδημα κάτω άκρων
Κεντρικός φλεβικός καθετήρας παρών κατά την εισαγωγή
Ακίνητοι/ Μη περιπατητικοί ασθενείς
Αντισυλληπτικά per os ή ορμονοθεραπεία υποκατάστασης
Εγκυμοσύνη ή λοχεία
Κατακεκλιμένος ασθενής σε παθολογική κλινική

Ηλικία 61-74 έτη
Αρθροσκοπική επέμβαση
Λαπαροσκοπική επέμβαση
(>45min)
Μείζον χειρουργείο
(>45min)
Κεντρική φλεβική γραμμή
Ιστορικό καρκίνου (παρελθόν ή παρόν)
Ακινησία/Κατάκλιση
(>72ώρες)
Ασθενείς με γύψο

Ηλικία >75 έτη
Ιστορικό εν τω βάθει
φλεβοθρόμβωσης ή
πνευμονικής εμβολής
Οικογενειακό ιστορικό
φλεβικής θρομβοεμβολής
Ιστορικό θρομβοφιλίας
Σύνδρομο HIT
Ανιχνευόμενα αντιγόνα του λύκου στο
αίμα
Υψηλά επίπεδα ομοκυστεΐνης στο αίμα

ΑΕΕ (<1 μήνα)
Οξύ τραυμα σπονδυλικής
στήλης ή παράλυση(<1
μήνα)
Κάταγμα ισχύου, λεκάνης
η κάτω άκρου (<1 μήνα)
Πολλαπλά τραύματα(<1
μήνα)
Ολική αρθροπλασική

• Score 0-1: χαμηλός κίνδυνος θρομβοεμβολής • Score 2: μέτριος κίνδυνος θρομβοεμβολής
• Score 3-4: υψηλός κίνδυνος θρομβοεμβολής • Score ≥ 5: ιδιαίτερα υψηλός κίνδυνος θρομβοεμβολής
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Πίνακας 2.
Αναλυτικός υπολογισμός του κινδύνου
θρομβοεμβολής σε χειρουργικούς ασθενείς σύμφωνα με την κλίμακα Rodgers3

• Αεροθάλαμοι συμπίεσης των κάτω μελών
• Συσκευές διαλείπουσας συμπίεσης με αέρα των κάτω μελών
• Οι μηχανικές μέθοδοι θρομβοπροφύλαξης αν και προτείνονται
και σε ειδικές κατηγορίες μη χειρουργικών ασθενών, δεν έχουν
επικρατήσει στην κλινική πράξη, κυρίως λόγω δυσχέρειας στην

ROGERS SCORE
ΠΑΡΆΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΎΝΟΥ

Score

Γυναίκα

1

Άνδρας

0

Κακοήθης όγκος (παρελθόν ή παρόν)

2

Χημειοθεραπεία τον τελευταίο μήνα

2

Επείγον χειρουργείο

1

Χειρουργείο αναπνευστικής οδού

9

Χειρουργείο πεπτικής οδού

4

Χειρουργείο κήλης

2

ASA 1

0

ASA 2

1

ASA 3,4,5

2

Δύσπνοια

1

Κατάταξη τραύματος 3 ή 4

1

Επίπεδα αλβουμίνης <3,5 mg/dl

1

εφαρμογή τους5,6.
Β. Φαρμακευτική αγωγή – Ηπαρίνες
1. ΔΡΆΣΗ
Οι ηπαρίνες είναι μια οικογένεια θειούχων γλυκοζαμινογλυκανών
(βλεννοπολυσακχαρίδες) και βρίσκεται μαζι με την ισταμίνη στα
κοκκία των σιτευτικών κυττάρων. Είναι διαθέσιμες σε μη κλασματοποιημένη μορφή ΜΚΗ (Ηπαρίνη) και σε κλασματοποιημένη μορφή, όπως η Ενοξαπαρίνη, η Δαλτεπαρίνη, η Ναδροπαρίνη, η Τινζαπαρίνη και ένα συνθετικό πεντασακχαρίδιο (Fondaparinux) που
είναι γνωστά ως ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους (ΗΧΜΒ). Τα
σκευάσματα εκχυλίζονται από πνεύμονα βοοειδών ή από χοίρειο
έντερο και επειδή διαφέρουν σε ισχύ, εκτιμώνται βιολογικώς ως
προς ένα συμφωνημένο διεθνές πρότυπο, οι δόσεις καθορίζονται
σε μονάδες δραστικότητας και όχι μάζας.
• Οι ηπαρίνες ΜΚΗ και ΗΧΜΒ, αλληλεπιδρούν με την αντιθρομβίνη
μέσω μίας μοναδικής της πεντασακχαριδικής της αλληλουχίας και

• Score 1-6: χαμηλός • Score 7-10: μέτριος • Score > 10: υψηλός

αναστέλλουν την πήξη τόσο in vivo όσο και in vitro. Αυτό συμβαίνει
επειδή η αντιθρομβίνη μετατρέπεται σε έναν εξαιρετικά γρήγορο

(Πίνακες 1, 2)3 ενώ για τους νοσηλευόμενους ασθενείς σε παθο-

αναστολέα των παραγόντων πήξης. Συγκεκριμένα, η θρομβίνη εί-

λογικές κλινικές έχει επικρατήσει η κλίμακα Padua (Πίνακας 3) . Ο

ναι αρκετά πιο ευαίσθητη στην ανασταλτική δράση του συμπλέγ-

συνδυασμός από ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες κινδύνου

ματος ηπαρίνης-αντιθρομβίνης απ’ ότι ο παράγοντας Χα. Για την

4

δημιουργεί την διαβάθμιση σύμφωνα με την οποία ο ασθενής κατατάσσεται σε κατηγορία υψηλού ή χαμηλού κινδύνου για θρόμβωση. Συνέπεια της κατηγοριοποίησης είναι η κλινική απόφαση για
την χορήγηση θρομβοπροφύλαξης ή όχι καθώς και ποιά πρέπει να
είναι ή μορφή θρομβοπροφύλαξης. Κατά κανόνα οι ομάδες υψηλού ή μεσαίου κινδύνου χρειάζονται φαρμακευτική θρομβοπροφύλαξη ή συνδυασμό φαρμακευτικής και μηχανικής προφύλαξης,
ενώ οι ομάδες χαμηλού κινδύνου μόνο μηχανική προφύλαξη ή και
μόνο συντηρητικά μέσα.

2. Μέθοδοι θρομβοπροφύλαξης σε νοσηλευόμενους μη χειρουργικούς ασθενείς
Α. Συντηρητικές / μηχανικές μέθοδοι
Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης του ασθενή ακολουθεί η
επιλογή της κατάλληλης αντιθρομβωτικής προφύλαξης. Η στρατηγική περιλαμβάνει γενικά τρία είδη μεθόδων, τα μηχανικά μέσα, τα
αντιθρομβωτικά φάρμακα και το συνδυασμό τους. Οι τύποι μηχανικών μέσων που χρησιμοποιούνται στην κλινική πράξη, εφαρμόζονται στην πράξη σχεδόν αποκλειστικά σε χειρουργικούς ασθενείς χαμηλού και μέσου κινδύνου. Αυτοί λοιπόν είναι:
• Κάλτσες διαβαθμιζόμενης συμπίεσης των κάτω μελών

Πίνακας 3.
Αναλυτικός υπολογισμός του κινδύνου
θρομβοεμβολής σε μη χειρουργικούς/
παθολογικούς ασθενείς με οξεία νόσο
σύμφωνα με την κλίμακα Padua4
PADUA SCORE
ΠΑΡΆΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΎΝΟΥ

Score

Ύπαρξη εστίας καρκίνου

3

Ιστορικό φλεβικής θρομβοεμβολής

3

Μειωμένη κινητικότητα

3

Κληρονομική ή επίκτητη Θρομβοφιλία

3

Χειρουργική επέμβαση ή τραύμα (<1 μήνα)

2

Ηλικία ≥70 έτη

1

Καρδιακή ή πνευμονική ανεπάρκεια

1

Ισχαιμικό ΑΕΕ ή οξύ εμφραγμα του μυοκαρδίου

1

Οξεία ρευματολογική διαταραχή ή οξεία μόλυνση

1

Παχυσαρκία

1

Ορμονοθεραπεία

1

• Score<4: χαμηλός κίνδυνος θρομβοεμβολής
• Score≥4: υψηλός κίνδυνος θρομβοεμβολής.
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Πίνακας 4. Φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές ιδιότητες των νεότερων αντιπηκτικών16,17,22. (Cmax: μέγιστη συγκέντρωση,T ½: ημιδιάρκεια ζωής, HIT II: θρομβοπενία επαγόμενη από ηπαρίνη)
Ριβαροξαμπάνη
(XARELTO®)

Απιξαμπάνη
(ELIQUIS®)

Εδοξαμπάνη
(LIXIANA®)

Μπετριξαμπάνη Δαβιγατράνη
(BEVYXXA®)
(PRADAXA®)

Cmax

2-3 ώρες

3-4 ώρες

2 ώρες

3 ώρες

2 ώρες

T1/2

7-11 ώρες

8-15 ώρες

10 ώρες

20 ώρες

8-15 ώρες

Κάθαρση

33%νεφρική
33%ηπατική
33%ανενεργό

24%νεφρική
76%ηπατική/εντερική

50%νεφρική
50%ηπατική

5%νεφρική
95%ηπατική

80%νεφρική
20%ηπατική

Δοσολογία

1 φορά/μέρα

2 φορές/μέρα

1 φορά/μέρα

1 φορά/μέρα

1-2 φορές/μέρα

Εργαστηριακή επιτήρηση

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Αλληλεπίδραση
με φάρμακα

CYP3A4
P-gp

CYP3A4
P-gp

P-gp

CYP3A4

P-gp

Επαγωγή ΗΙΤ ΙΙ

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

αναστολή της θρομβίνης είναι απαραίτητο η ηπαρίνη να συνδεθεί

3. Επιπλοκές

τόσο στην θρομβίνη όσο και στην αντιθρομβίνη. Για την αναστολή

Στις ανεπιθύμητες ενέργειες των ηπαρινών περιλαμβάνεται η

του παράγοντα Χα αρκεί να συνδεθεί μόνο η ηπαρίνη στην αντι-

αιμορραγία, όπου απαιτείται διακοπή της θεραπείας και αν είναι

θρομβίνη. Εδώ το ρόλο τους έρχονται να παίξουν οι ΗΧΜΒ, που

αναγκαίο χορήγηση θειικής πρωταμίνης ενδοφλεβίως (άμεσος

λόγω του μικρού τους μεγέθους (ΜΒ <5400 daltons), δεν έχουν

ανταγωνιστής της ηπαρίνης). Ακόμη πιο σπάνια περιλαμβάνεται ο

τη δυνατότητα να συνδεθούν, όντας σύμπλεγμα με την αντιθρομ-

κίνδυνος ανάπτυξης συνδρόμου θρομβοπενίας επαγόμενης από

βίνη, με το μόριο της θρομβίνης. Έτσι είναι σχεδόν απολειστικά

ηπαρίνη (HIT II). Υπάρχει επίσης η πιθανότητα οστεοπόρωσης με

ανασταλτικές προς το μόριο του παράγοντα Χα και λιγότερο της

αυτόματα κατάγματα (μόνο για την μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη

θρομβίνης με μία σχέση δραστικότητας 4 προς 1 .

και εφόσον αυτή χορηγείται για επάνω από 6 μήνες σε θερα-

2. ΧΟΡΉΓΗΣΗ

πευτική δόση). Τέλος μπορεί ο ασθενής να εμφανίσει αντιδράσεις

Οι ηπαρίνες χορηγούνται ενδοφλεβίως γιά την μή κλασματοποι-

τοπικής ή γενικευμένης υπερευαισθησίας, που είναι οι πιο συχνές

ημένη μορφή ή υποδορίως για τις ΗΧΜΒ. Η βιοδιαθεσιμότητα

επιπλοκές της υποδόριας χρήσης των ΗΧΜΒ.

7,8

μετά από υποδόρια ένεση είναι της τάξης του 98%, η μέγιστη

ρίπου πέντε με οκτώ ώρες ανάλογα με το σκεύασμα. Επομένως

4. Χορήγηση ηπαρινών γιά
θρομβοπροφύλαξη σε μη χειρουργικούς
ασθενείς

για την πρόληψη της φλεβικής θρόμβωσης χορηγούμε μια υπο-

Η θρομβοεμβολική νόσος είναι μία υπολογίσημη επιπλοκή στους

δόρια ένεση ενώ για τη θεραπεία της χορηγούμε μία ή δύο. Ακόμη

νοσηλευόμενους μη χειρουργικούς ασθενείς που αποδίδεται στο

να επισημάνουμε ότι εξαιτίας του μικρότερου ηλεκτροαρνητικού

γεγονός της νοσηλείας1. Ως παράγοντες κινδύνου για την θρόμ-

τους φορτίου, σε αντίθεση με την μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη,

βωση αναφέρονται η παρατεταμένη ακινητοποίηση, η καρδιακή

παρουσιάζουν λιγότερες μη ειδικές συνδέσεις και αναστέλλονται

ανεπάρκεια και η νεφρική ανεπάρκεια. Σε σύγκριση με τους χει-

συγκέντρωση της αντι-Χα δράσης στο πλάσμα εμφανίζεται τρεις
με τέσσερις ώρες μετά και ο χρόνος ημίσειας κάθαρσης είναι πε-

σε μικρότερο βαθμό από τον αιμοπεταλιακό παράγοντα (PF4).

ρουργικούς ασθενείς πρέπει να σημειωθεί ότι οι μη χειρουργικοί

Έτσι λόγω των βελτιωμένων φαρμακοδυναμικών και φαρμακο-

ασθενείς έχουν μικρότερο κίνδυνο θρόμβωσης και μεγαλύτερο

κινητικών τους ιδιοτήτων εξηγείται η πιο προβλέψιμη αντιπηκτι-

κίνδυνο αιμορραγίας από την θρομβοπροφύλαξη, λόγω πολυπλο-

κή τους δράση . Για λόγους πρακτικούς στην ένδειξη για απλή

κότητας της οξείας νόσου που οδηγεί στην νοσηλεία. Εχει καθιε-

θρομβοπροφύλαξη έχουν επικρατήσει οι ΗΧΜΒ, που χορηγούνται

ρωθεί πλέον οι ασθενείς αυτοί να λαμβάνουν θρομβοπροφύλαξη

μία φορά την ημέρα. Εξαίρεση αποτελούν ασθενείς με νεφρική

με την μορφή ΗΧΜΒ9. Τρεις μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες

ανεπάρκεια (GFR 15-60 ml/min) όπου προτιμάται η μη κλασμα-

έχουν δείξει στατιστικά σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με το

τοποιημένη ηπαρίνη, λόγω της μικρότερης εξάρτησης από την

placebo, με μείωση των θρομβόσεων κατά 63% για ενοξαπαρίνη

νεφρική λειτουργία, που τότε χορηγείται υποδορίως σε προφυλα-

(40mg qd)9, 45% για δαλτεπαρίνη (5'000 IE qd)10 και 49% για

κτική δόση δυο έως τρεις φορές την ημέρα.

τον πεντασακχαρίτη (2.5mg qd)11,12. Το ποσοστό αιμορραγικών

4

8
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Εικόνα 1. Δράση ηπαρίνης με
την συμμετοχή της αντιθρομβίνης σαν
συμπαράγοντα στην αναστολή της
θρομβίνης ή του παράγοντα Χα (διασκευή
από Lai S, et al. Kidney Int 2013)28

αποκλειστική δράση την αναστολή ενός μόνο και όχι πολλαπλών
παραγόντων της πήξης. Τέτοιος είναι ο έμμεσος αναστολέας του
παράγοντα Χα, ο συνθετικός πεντασακχαρίτης (FONDAPARINUX).
Ο πεντασακχαρίτης αυτός έχει μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα
δύο ώρες μετά την υποδόρια ένεση και χρόνο ημιζωής, που δεν
εξαρτάται από τη δόση, στις δεκαεπτά ώρες. Η κάθαρσή του γίνεται αποκλειστικά από τους νεφρούς, με τη λεπτομέρεια ότι στους
ηλικιωμένους θα είναι μειωμένη, με αποτέλεσμα ο χρόνος ημίσειας ζωής του να παρατείνεται σε αυτή την περίπτωση. Μεγάλες
τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες για την θρομβοπροφύλαξη σε
χειρουργικούς ασθενείς καθώς και για την θεραπεία της θρόμβωσης κάτω άκρων ή της πνευμονικής εμβολής έδειξαν πολύ καλά
αποτελέσματα για αποτελεσματικότητα και ασφάλεια σε σύγκριση
με τις ΗΧΜΒ. Αξεπέραστο μειονέκτημα ήταν εδώ η υποδόρια χορήγηση και η έλλειψη ειδικού αντιδότου. Στη συνέχεια ήταν θέμα
χρόνου η παρασκευή ενός σκευάσματος με την ίδια δράση που θα
μπορούσε να χορηγηθεί από το στόμα.

επιπλοκών ήταν αντίστοιχα 1.7%, 0.5%, 0.2% και δεν διέφερε

Έτσι δημιουργήθηκαν τα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά

σημαντικά από το placebo. Οι ΗΧΜΒ έχουν επικρατήσει στην επι-

(NOAC, new oral anticoagulants) ή άμεσης δράσης από του στό-

λογή των θεραπευτών γιά λόγους πρακτικούς, χορηγούνται μία

ματος αντιπηκτικά (DOAC, direct oral anticoagulants). Η δράση

φορά την ημέρα σε μία σταθερή δοσολογία και δεν χρειάζονται

τους κατευθύνεται στην ειδική αναστολή του ενεργοποιημένου

εργαστηριακή παρακολούθηση. Εναλλακτική λύση αποτελεί η μη

παράγοντα Χα της πήξης ή στην αναστολή της θρομβίνης (ΙΙα),

κλασματοποιημένη ηπαρίνη που μπορεί να χορηγηθεί υποδορίως

(Εικόνα 2)16,17.

αλλά 2 έως 3 φορες την ημέρα από 5000 ΙΕ. Πρακτικά αυτή η

Η κατηγορία των άμεσων αναστολέων του ενεργοποιημένου πα-

ένδειξη έχει εγκαταληφθεί, με εξαίρεση τους ασθενείς με νεφρική

ράγοντα Χα περιλαμβάνει: (1) ριβαροξαμπάνη, (2) απιξαμπάνη,

ανεπάρκεια όπου αποτελεί σκεύασμα επιλογής λόγω μικρότερης

(3) εδοξαμπάνη, (4) μπετριξαμπάνη, ενώ άμεσος αναστολέας της

εξάρτησης από την νεφρική λειρουργία γιά την αποδομή της. Η

θρομβίνης είναι η δαβιγατράνη. Οι ιδιότητές τους παρουσιάζονται

διάρκεια της προφύλαξης κυμαίνεται από 6 έως 14 ημέρες ανά-

στον Πίνακα 4.

λογα με την διάρκεια της νοσηλείας. Επειδή τελευταία η νοσηλεία

2. ΧΟΡΉΓΗΣΗ

των ασθενών συστηματικά βραχύνεται, τέθηκε το ερώτημα εάν

Τα νεότερα αντιπηκτικά μπορούν να χορηγηθούν σε σταθερές

η θρομβοπροφύλαξη πρέπει να επεκταθεί και πέραν της νοση-

δόσεις, χωρίς την απαίτηση της εργαστηριακής παρακολούθη-

λείας. Πράγματι σε αναλογία με τις παρατηρήσεις σε χειρουργικούς ασθενείς υπήρχαν ενδείξεις οτι ο κίνδυνος θρόμβωσης
επεκτείνονταν και μετά την διάρκεια της νοσηλείας. Μία μεγάλη
τυχαιοποιημένη μελέτη (EXCLAIM) έδειξε μεν οτι η παράταση της
θρομβοπροφύλαξης με ενοξαπαρίνη είχε ένα μικρό πλεονέκτημα
(2.5% θρομβώσεις σε σχέση με 4% στην ομάδα χωρίς παράταση
της προφύλαξης) σε βάρος όμως των αιμορραγικών επιπλοκών
που ήταν περισσότερες (0.8% σε σύγκριση με 0.3% χωρίς παράταση)13. Ετσι στις διεθνείς οδηγίες δεν επικράτησε η παράταση
της θρομβοπροφύλαξης με ΗΧΜΒ και πέρα από το τέλος της νοσηλείας5,6,14,15. Στην εκάστοτε περίληψη του φαρμακευτικού προϊόντος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων αναφέρεται αναλυτικά
η ένδειξη χορήγησης και η δοσολογία κάθε προϊόντος.
Γ. Νεότερα αντιπηκτικά ΝΟΑC
1. ΔΡΆΣΗ
Η εξέλιξη της φαρμακευτικής αγωγής δημιούργησε φάρμακα με

Εικόνα 2> Κλασσική σχηματική
παράσταση του μηχανισμού της πήξης
με τα σημεία δράσης/αναστολής των
νεότερων αντιπηκτικών.
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σης. Συγκεκριμένα η δαβιγατράνη συνιστάται σε δύο δόσεις των

κτικής αγωγής.

150 mg per os ημερησίως για την θεραπεία της θρόμβωσης και

5. ΧΟΡΉΓΗΣΗ NOAC ΓΙΆ ΘΡΟΜΒΟΠΡΟΦΎΛΑΞΗ ΣΕ

το αντίδοτό της είναι το IDARUCIZUMAB, ένα μονοκλωνικό αντί-

ΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΎΣ ΑΣΘΕΝΕΊΣ

σωμα που συνδέεται ισχυρά στη δαβιγατράνη και εξαλείφει την

Ο κίνδυνος θρόμβωσης κατά την διάρκεια της νοσηλείας μη χει-

αντιπηκτική του δράση. Η ριβαροξαμπάνη συνιστάται σε μία δόση

ρουργικών ασθενών ήταν διαπιστωμένος από την δεκαετία του

των 20 mg per os ημερησίως, ενώ για η απιξαμπάνη προτείνεται

1970 και ήδη τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχει τεκμηριωμένη έν-

η χορήγηση δύο δόσεων των 5mg per os ημερησίως. Για την

δειξη χορήγησης ΗΧΜΒ σαν θρομβοπροφύλαξη κατά την διάρ-

εδοξαμπάνη η συνιστόμενη δόση είναι τα 60 mg άπαξ ημερησί-

κεια της νοσηλείας αυτών των ασθενών με συνοδό οξεία νόσο.

ως. Ένα πλεονέκτημα που παρουσιάζουν η ριβαροξαμπάνη και η

Σχεδόν παραλληλα με την διαπίστωση της αποτελεσματικότητας

απιξαμπάνη είναι ότι δεν απαιτούν αρχική εισαγωγική θεραπεία με

και ασφάλειας των NOAC σε χειρουργικούς ασθενείς, οργανώ-

ηπαρίνη, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μονοθεραπεία σε

θηκαν μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες θρομβοπροφύλαξης

ασθενείς με οξεία εν τω βάθει φλεμβοθρόμβωση. Για τους Ανα-

με ριβαροξαμπάνη (μελέτη MAGELLAN)23, απιξαμπάνη (μελετη

στολείς του Χα υπάρχει και ειδικό αντίδοτο, που χορηγείται ενδο-

ADOPT)24,25 και μπετριξαμπάνη (μελέτη APEX)26. Στις μελέτες

φλεβίως και έχει δοκιμαστεί σε ικανές κλινικές μελέτες με πολύ

με ριβαροξαμπάνη και απιξαμπάνη η χρήση NOAC δεν ήταν πιο

καλή αποτελέσματικότητα και ασφάλεια (ANDEXANET-ALPHA,

αποτελεσματική από την ενοξαπαρίνη, και επιπλέον οι ασθενείς

ΑΝΝΕΧΑ®), δεν έχει πάρει όμως ακόμη έγκριση γι’ αυτήν την έν-

παρουσίαζαν συχνότερα αιμορραγικές επιπλοκές. Ετσι δεν χο-

δειξη στην Ευρώπη 18.

ρηγήθηκε έγκριση για αυτή την ένδειξη. Μόνο η μπετριξαμπάνη

3. ΕΠΙΠΛΟΚΈΣ

παρουσίασε καλή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια και απέκτησε

Στις επιπλοκές των νεότερων αντιπηκτικών αναφέρονται οι ενδο-

ένδειξη του FDA αλλά όχι ακόμη του ΕΜΑ στην Ευρώπη. Φαίνεται

κρανιακές αιμορραγίες και οι αιμορραγίες από το γαστρεντερικό

ότι οι μη χειρουργικοί ασθενείς παρουσιάζουν μεγαλύτερη ετε-

σύστημα. Οι πρώτες εμφανίζονται με επιπολασμό 0,23%-0,50%

ρογένεια νοσηρότητας και διαφορετικό εξατομικευμένο κίνδυνο

ανά έτος και σημαντικά χαμηλότερο Risk Rate σε σχέση με τους

θρόμβωσης σε σύγκριση με τους χειρουργικούς ασθενείς. Ακόμη

ανταγωνιστές βιταμίνης Κ (RR 0,46), δημιουργόντας ένα πλεονέ-

και νεότερες μελέτες με στόχο την δοκιμασία της θρομβοπρο-

κτημα για τα NOAC. Αντίθετα οι αιμορραγικές επιπλοκές του ΓΕΣ

φύλαξης με NOAC πέραν των 6 έως 14 ημερών της νοσηλείας

ήταν σημαντικά αυξημένες υπό την επίδραση των NOAC. Τυχαιο-

(μελέτη MARINER)27 δεν έδειξαν πλεονέκτημα έναντι του placebo.

ποιημένες μελέτες εμφάνισαν αύξηση στις αιμορραγίες του ΓΕΣ:
δαβιγατράνη OR 1.58 / 1.08, ριβαροξαμπάνη OR 1.45, εδοξα-

Συμπέρασμα

μπάνη OR 1.23 / 0.67, απιξαμπάνη OR 0.89 σε σύγκριση με τις

Η ένδειξη για φαρμακευτική θρομβοπροφύλαξη σε νοσηλευόμε-

ΗΧΜΒ. Η αυξημένη παρουσία αυτής της επιπλοκής οδηγεί στην

νους μη χειρουργικούς ασθενείς με οξεία νόσο είναι σαφής και

αποφυγή των NOAC όταν συνυπάρχουν προβλήματα ή βλάβες

δεν πρέπει να παραμελείται. Οι ΗΧΜΒ ενοξαπαρίνη (40mg), δαλ-

του ΓΕΣ.

τεπαρίνη (5000 IU), ναδροπαρίνη (2850 IU), τινζαπαρίνη (3500

4. NOAC ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΈΣ ΚΑΤΗΓΟΡΊΕΣ ΑΣΘΕΝΏΝ

IU), πεντασακχαρίτης (2.5mg) παραμένουν σκευάσματα πρώτης

Πλεονέκτημα των NOAC αποδείχτηκε και το γενονός οτι μπορούν

επιλογής εδώ και 20 χρόνια τουλάχιστον. Η διάρκεια της προφύ-

να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια σε ειδικές

λαξης ορίζεται από την διάρκεια της νοσηλείας 6 έως 14 ημέρες.

κατηγορίες ασθενών όπως ατομα με νεφρική ανεπάρκεια (GFR

Σε ειδικές περιπτώσεις που παρατείνεται η ακινητοποίηση και πέ-

<50ml/min), υπερήλικες άνω των 75 ετών και άτομα με σύνδρο-

ραν της νοσηλείας μπορεί να παραταθεί και η θρομβοπροφύλαξη.

μο ευπάθειας (Frailty)19,20. Σε αυτές τις κατηγορίες μέχρι τώρα είτε

Η προφυλακτική παράταση της θρομβοπροφύλαξης πέραν του

δεν είχαμε επαρκείς πληροφορίες για την αποτελεσματικότητα και

χρόνου νοσηλείας δεν προσφέρει πλεονεκτήματα ή προστασία.

την ασφάλεια της συστηματικής αντιπηκτικής αγωγής (ηπαρίνες,

Τα νεότερα αντιπηκτικά ΝΟΑC δεν έχουν παρουσιάσει καλύτερη

αναστολείς της βιταμίνης Κ), είτε αυτή παρουσίαζε αυξημένες αι-

σχέση αποτελεσματικότητας και ασφάλειας σε σύγκριση με τις

μορραγικές επιπλοκές, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να μην μπο-

ΗΧΜΒ, και έτσι δεν έχουν πάρει έγκριση για την προφυλακτική

ρούσαν να θεραπευτούν σωστά. Ειδικές στατιστικές μετααναλύ-

χρήση σε νοσηλευόμενους μη χειρουργικούς ασθενείς.

σεις από τις νεότερες μελέτες με τα NOAC που συμπεριελάμβαναν
τέτοιους ασθενείς, έδειξαν οτι η συστηματική αντιπηκτική αγωγή
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