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θεραπεία μὲ διπλῆ ἀντιαιμοπεταλιακὴ θεραπεία (DAPT), μὲ ἕνα συνδυασμὸ ἀσπιρίνης καὶ ἑνὸς ἀναστολέα P2Y12, χρησιμοποιεῖται εὐρέως γιὰ τὴν πρόληψη τῶν ἰσχαιμικῶν
ἐπιπλοκῶν ποὺ συνδέονται μὲ πολλὲς καρδιαγγειακὲς παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης τῆς περιφερικῆς ἀρτηριοπάθειας, ἐγκεφαλικῶν ἀγγειακῶν
ἐπεισοδίων καὶ τῆς στεφανιαίας νόσου1. Σὲ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ κινδύνου γιὰ ἰσχαιμικὰ ἐπεισόδια,
ἡ χρήση τῆς διπλῆς ἀντιαιμοπεταλιακῆς ἀγωγῆς
μπορεῖ νὰ ἀποτρέψει τὴν ἐμφάνιση δυνητικὰ θανατηφόρων θρομβοεμβολικῶν ἐπεισοδίων. Ὡστόσο, οἱ κίνδυνοι τῶν ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν μὲ τὴ
μακροχρόνια χορήγηση τῆς διπλῆς ἀντιαιμοπεταλιακῆς ἀγωγῆς, ἡ ὁποία ἐκφράζεται κυρίως μέσῳ
τῆς αἱμορραγίας, μποροῦν νὰ ἀντισταθμίσουν
τὰ ὀφέλη, ἔτσι ὥστε ἡ συνολικὴ θνησιμότητα νὰ
εἶναι ἀμετάβλητη ἢ ἀκόμη καὶ νὰ αὐξηθεῖ1. Μὲ
βάση αὐτὲς τὶς ἐκτιμήσεις, οἱ τρέχουσες ὁδηγίες
συνιστοῦν DAPT ἕως 1 ἔτος μετὰ ἀπὸ ἕνα Ὀξὺ
Στεφανιαῖο Σύνδρομο (ΟΣΣ)2,3.
Πρόσφατα, δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες δοκιμὲς (RCTs) ἀπέδειξαν ὅτι ἡ παράταση τῆς διάρκειας τῆς DAPT μείωσε σημαντικὰ τὴν ἐμφάνιση
τῶν θρομβωτικῶν ἐπεισοδίων σὲ ἀσθενεῖς, ἕνα
χρόνο ἢ καὶ περισσότερο μετὰ ἀπὸ ἔμφραγμα
τοῦ μυοκαρδίου (ΜΙ)4 ἢ τὴν ἀνάγκη γιὰ ἐκ νέου

διαδερμικὴ στεφανιαία ἐπέμβαση (PCI)5, μὲ κόστος ὅμως τὴ συχνότερη ἐμφάνιση αἱμορραγίας.
Στὴν DAPT μελέτη5 ἡ χρήση τῆς διπλῆς ἀντιαιμοπεταλιακῆς ἀγωγῆς μετὰ τὸ 1ο ἔτος ἀπὸ τὴν τοποθέτηση μίας ἐνδοπρόθεσης (stent) ἐκλύομενης
φάρμακο (DES), σὲ σύγκριση μὲ μονοθεραπεία
μὲ ἀσπιρίνη, μείωσε σημαντικὰ τὸν κίνδυνο θρόμβωσης τοῦ stent, καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ σημαντικὰ
καρδιαγγειακὰ καὶ ἀγγειακὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια, ἀλλὰ συσχετίστηκε μὲ αὐξημένο κίνδυνο γιὰ
αἱμορραγία (σχετικὰ μὲ τὶς δόσεις τῆς κλοπιδογρέλης καὶ τῆς πρασουγρέλης).
Τί γίνεται, ὅμως, μὲ τὴν τικαγρελόρη, ἡ ὁποία
εἶναι ἕνας ἄλλος ἰσχυρὸς ἀναστολέας P2Y12; Αὐτὴ
ἦταν καὶ ἡ λογικὴ γιὰ τὴ διενέργεια τῆς μελέτης
PEGASUS–TIMI 54, ποὺ ἀφοροῦσε στὴν πρόληψη τῶν καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων σὲ ἀσθενεῖς μὲ προηγούμενη καρδιακὴ προσβολή, χρησιμοποιώντας τικαγρελόρη σὲ σύγκριση μὲ τὸ
εἰκονικὸ φάρμακο (τὸ ὁποῖο συμπεριελάμβανε
τὴ χρήση τῆς ἀσπιρίνης), γιὰ νὰ ἐλεγχθεῖ ἡ ὑπόθεση ὅτι ἡ μακροχρόνια θεραπεία μὲ τὴν τικαγρελόρη, ὅταν αὐτὴ προστίθεται στὴ χαμηλὴ δόση
τῆς ἀσπιρίνης, μειώνει τὸν κίνδυνο σημαντικῶν
ἀνεπιθύμητων καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων σὲ
σταθεροὺς ἀσθενεῖς μὲ ἱστορικὸ ἐμφράγματος τοῦ
μυοκαρδίου.
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Ἡ τικαγρελόρη εἶναι ἕνας ἰσχυρός, ἀναστρέψιμος, ἄμεσης δράσης ἀνταγωνιστὴς τοῦ ὑποδοχέα P2Y126,7. Ὅταν προστίθεται στὴν ἀσπιρίνη γιὰ
ἕνα ἔτος μετὰ ἀπὸ ὀξὺ στεφανιαῖο σύνδρομο, στὴ
δόση τῶν 90 mg δύο φορὲς ἡμερησίως, μείωσε τὸ
ποσοστὸ τῶν μείζονων ἀνεπιθύμητων καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων, συμπεριλαμβανομένου καὶ
τοῦ καρδιαγγειακοῦ θανάτου, σὲ σύγκριση μὲ τὴν
κλοπιδογρέλη στὴ δόση τῶν 75 mg μία φορὰ ἡμερησίως8. Συνιστᾶται ὡς πρῶτο φάρμακο ἐκλογῆς
σὲ σχέση μὲ τὴν κλοπιδογρέλη τόσο στὶς εὐρωπαϊκές, ὅσο καὶ στὶς ἀμερικανικὲς κατευθυντήριες
ὁδηγίες2,3.
Στὴ μελέτη PEGASUS–TIMI 54, 21.162 ἀσθενεῖς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ὑποστεῖ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου 1 ἕως 3 ἔτη νωρίτερα καὶ εἶχαν τουλάχιστον ἕναν ἐπιπλέον παράγοντα κινδύνου,
ὑποβλήθηκαν σὲ τυχαιοποίηση σὲ τρία σκέλη, τὰ
ὁποῖα ἐλάμβαναν ὅλα χαμηλὴ δόση ἀσπιρίνης:
α) τικαγρελόρη σὲ δόση 90 mg δύο φορὲς
ἡμερησίως,
β) τικαγρελόρη σὲ δόση 60 mg δύο φορὲς
τὴν ἡμέρα,
γ) εἰκονικὸ φάρμακο (συμπεριλαμβλανεται
ἡ χρήση τῆς μικρῆς δόσης ἀσπιρίνης).
Ἡ τικαγρελόρη 90 mg δύο φορὲς τὴν ἡμέρα
εἶναι ἡ συνήθης δόση ποὺ ἔχει ἐγκριθεῖ γιὰ ΟΣΣ,
ἐνῶ ἡ τικαγρελόρη 60 mg δύο φορὲς τὴν ἡμέρα
εἶχε σχεδιαστεῖ γιὰ νὰ ἐπιτευχθεῖ μιὰ ἐλαφρῶς χαμηλότερου βαθμοῦ ἀναστολὴ τῶν αἱμοπεταλίων
σὲ σύγκριση μὲ 90 mg, ἀλλὰ νὰ ἐξακολουθεῖ νὰ
εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν κλοπιδογρέλη τῶν 75
mg9. Ὁ μέσος χρόνος ἀπὸ τὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου ἕως τὴν τυχαιοποίηση ἦταν 1,7 χρόνια.
Τὸ 53,6% τῶν ἀσθενῶν εἶχε ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου μὲ ἀνάσπαση τοῦ ST διαστήματος. Τὸ
83,0% τῶν ἀσθενῶν εἶχε ἱστορικὸ μὲ διαδερμικὴ
στεφανιαία ἐπέμβαση καὶ τὸ 59,4% εἶχε πολυαγγειακὴ στεφανιαία νόσο4. Τὸ πρωτεῦον τελικὸ
σημεῖο ἀποτελεσματικότητας ἦταν τὸ σύνθετο
του καρδιαγγειακοῦ θανάτου, ἐμφράγματος τοῦ
μυοκαρδίου ἢ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου. Τὸ πρωτεῦον τελικὸ σημεῖο ἀσφάλειας ἦταν ἡ ἐμφάνιση
μείζονος αἱμορραγίας κατὰ ΤΙΜΙ. Οἱ ἀσθενεῖς
παρακολουθήθηκαν κατὰ μέσο ὅρο γιὰ σχεδὸν 3
χρόνια, ἐνῶ μέχρι τὸ τέλος τῆς παρακολούθησης,
περισσότερο ἀπὸ τὸ ἕνα τέταρτο των ἀσθενῶν
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ἦταν ἤδη ὑπὸ παρακολούθηση, τουλάχιστον γιὰ
5 χρόνια ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση τοῦ ἐμφράγματος4.
Οἱ δύο δόσεις τῆς τικαγρελόρης μείωσαν σημαντικά, σὲ σύγκριση μὲ τὸ εἰκονικὸ φάρμακο,
τὸ ποσοστὸ τοῦ πρωτεύοντος σύνθετου τελικοῦ
καταληκτικοῦ σημείου (τοῦ καρδιαγγειακοῦ θανάτου, τοῦ ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου καὶ
τοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου4), μὲ μείωση τοῦ
σχετικοῦ κινδύνου κατὰ 15% μὲ τὴ χρήση τῶν 90
mg καὶ 16% μὲ τὴ χρήση τῶν 60 mg [hazard ratio
(HR) 0,85, 95% confidence interval (CI) 0,75–0,96;
P=0,008 γιὰ τὰ 90 mg καὶ HR 0,84, 95% CI 0,74–
0,95; P=0,004 γιὰ τὰ 60 mg]4. Καὶ οἱ δύο δόσεις τῆς
τικαγρελόρης εἶχαν σχεδὸν ταυτόσημα ἀποτελέσματα σὲ ὅλες τὶς συνιστῶσες τοῦ σύνθετου καταληκτικοῦ τελικοῦ σημείου, HRs στὸ σκέλος τῆς
θεραπείας (95% CI) ἔναντι τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου, 0,85 (0,71-1,00) ὅσον ἀφορᾶ στὸν καρδιαγγειακὸ θάνατο, 0,83 (0,72-0,95) γιὰ τὸ ἔμφραγμα
τοῦ μυοκαρδίου καὶ 0,78 (0,62-0,98) γιὰ τὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο. Τὸ ὄφελος τῆς τικαγρελόρης
παρέμενε καὶ μεταξὺ τῶν μεγάλων κλινικῶν ὑποομάδων4. Τὸ ποσοστὸ τοῦ πρωτεύοντος τελικοῦ
καταληκτικοῦ σημείου ἀσφάλειας τῶν μείζονων
αἱμορραγιῶν κατὰ TIMI, ἦταν ὑψηλότερο μὲ τὶς
δύο δόσεις τῆς τικαγρελόρης ἀπ’ ὅτι μὲ τὸ εἰκονικὸ φάρμακο (μόνο ἀσπιρίνη) (HR 2,69, 95% CI
.
.
1,96-3,70 Ρ <0,001 γιὰ 90 mg HR 2,32, 95% CI
.
1,68-3,21 Ρ <0.001 γιὰ 60 mg). Ὡστόσο, οἱ θανατηφόρες αἱμορραγίες ἢ ἡ ἐνδοκράνια αἱμορραγία
δὲν διέφεραν σημαντικά. Ἔτσι, ἀπὸ τὴν ἄποψη
τῆς μὴ ἀναστρέψιμης ἐκδήλωσης βλάβης στὸν
ἀσθενῆ, εἶναι ἐμφανὴς μιὰ πολὺ θετικὴ σχέση
ὀφέλους-κινδύνου τῆς παρατεταμένης χρήσης τῆς
τικαγρελόρης.
Ἡ δύσπνοια ἦταν πιὸ συχνὴ καὶ μὲ τὶς δύο δόσεις τῆς τικαγρελόρης, ἂν καὶ ἡ πλειοψηφία τῶν
περιπτώσεων ἦταν ἤπιας ἢ μέτριας ἔντασης καὶ
δὲν ὁδήγησαν σὲ διακοπὴ τῆς θεραπείας. Οἱ δύο
δόσεις τῆς τικαγρελόρης συσχετίστηκαν μὲ παρόμοια ἀποτελεσματικότητα στὴν ἀνάλυση πρόθεσης-πρὸς-θεραπεία (intention-to-treat). Ὡστόσο,
τὰ ποσοστὰ αἱμορραγίας καὶ ἡ δύσπνοια ἦταν
ἀριθμητικὰ μικρότερες μὲ τὴ δόση τῶν 60 mg
τῆς τικαγρελόρης ἀπ’ ὅτι μὲ τὴ δόση τῶν 90 mg,
μὲ ἀποτέλεσμα ἕνα χαμηλότερο ποσοστὸ διακοπῆς τοῦ φαρμάκου στὴ διάρκεια τῆς μελέτης καὶ
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ἕνα καλύτερο προφὶλ ἀσφάλειας μὲ τὴ δόση τῶν
60 mg. Ἔτσι, γενικά, ἡ δόση τῶν 60 mg μπορεῖ
νὰ προσφέρει ἕνα πιὸ ἑλκυστικὸ προφίλ4 ὀφέλους-κινδύνου.
Τὰ ἀποτελέσματα τῆς PEGASUS–TIMI 54
ἀντιστοιχοῦν μὲ τὰ δεδομένα τόσο ἀπὸ τὴν ὑποομάδα μὲ τὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου τῆς μελέτης
CHARISMA10, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν ὑποομάδα τῶν
ἀσθενῶν μὲ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου τῆς μελέτης DAPT5. Σὲ αὐτὲς τὶς ὑποομάδες, ἡ διπλὴ ἀντιαιμοπεταλιακὴ ἀγωγὴ πέραν τοῦ 1ου ἔτους μετὰ
τὴν τοποθέτηση ἑνὸς DES stent, σὲ σύγκριση μὲ
τὴ θεραπεία μὲ μόνο τὴν ἀσπιρίνη, μείωσε σημαντικά τους κινδύνους τῆς θρόμβωσης τοῦ stent καὶ
τὰ δυσμενῆ καρδιαγγειακὰ καὶ ἀγγειακὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια, ἀλλὰ συσχετίστηκε μὲ αὐξημένο
κίνδυνο αἱμορραγίας. Μὲ ἄλλα λόγια, ὑπάρχουν
τρεῖς τυχαιοποιημένες μελέτες στὶς ὁποῖες ἡ συνέχιση τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῶν ὑποδοχέων P2Y12 μὲ τὴ
συνεχιζόμενη θεραπεία μὲ ἀσπιρίνη, πέρα ἀπὸ τὸ
1ο ἔτος μετὰ ἀπὸ ἕνα ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου,
θὰ βελτιώσει τὸν κίνδυνο καρδιαγγειακοῦ θανάτου, τοῦ ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου καὶ τοῦ
ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου στὸ μέλλον, μὲ κόστος τὴ
συχνότερη ἐμφάνιση αἱμορραγίας, χωρὶς ὅμως αὔξηση τῆς συχνότητας ἐμφάνισης τῆς ἐνδοκράνιας
αἱμορραγίας ἢ τῶν θανατηφόρων αἱμορραγιῶν.
Σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ παραπάνω ἀποτελέσματα, ἡ
μελέτη ARTIC δὲν ἔδειξε ἐμφανὲς ὄφελος, ἀλλὰ
ἀντ’αὐτοῦ ἡ ἐπέκταση τῶν DAPT πέρα ἀπὸ τὸ 1
ἔτος μετὰ ἀπὸ τὴν τοποθέτηση DES stent, εἶχε πιὸ
συχνὴ ἐμφάνιση μεγάλων ἢ μικρῶν αἱμορραγιῶν5.
Ἐπίσης, στὴν DAPT μελέτη, ὑπῆρξε μιὰ αὔξηση τῶν μὴ καρδιαγγειακῶν θανάτων στὸ σκέλος
τῆς θειενοπυριδίνης (1,1% ἔναντι 0,6% μὲ ἀναλογία κινδύνου, 1,80. P = 0,01), λόγῳ θανάτων ποὺ
σχετίζονται μὲ αἱμορραγία (κυρίως μετὰ ἀπὸ σημαντικὸ τραῦμα) καὶ αὔξηση τῶν θανάτων λόγῳ
αἱμορραγίας σὲ ἀσθενεῖς μὲ καρκῖνο5. Ὡστόσο, ἡ
δόση τῶν 60-mg dose τῆς τικαγρελόρης δὲν αὔξησε τὸν ἀριθμὸ τῶν μὴ καρδιαγγειακῶν θανάτων, σὲ σχέση μὲ τὴν ὁμάδα ἐλέγχου (1,7% ἔναντι
1,6%). Εἶναι χρήσιμο, ἐπίσης, νὰ θυμόμαστε ὅτι ἡ
μελέτη PLATO11 παρουσίασε μείωση στὸ ποσοστὸ θανάτου ἀπὸ ὁποιαδήποτε αἰτία μὲ τὴ χρήση
τῆς τικαγρελόρης (4,5%, ἔναντι 5,9% μὲ τὴν κλοπιδογρέλη. P <0,001).
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Ἡ χρήση τῶν ἀνταγωνιστῶν P2Y12 μόνο γιὰ
ἕνα ἔτος μετὰ ἀπὸ ΟΣΣ (καὶ ἀκόμα λιγότερο, ἀνάλογα μὲ τὸν τύπο τοῦ stent ποὺ χρησιμοποιεῖται)
εἶναι ἡ ἀχίλλειος πτέρνα ὅλων τῶν δοκιμῶν ποὺ
πραγματοποιοῦνται σὲ ἀσθενεῖς μὲ ΟΣΣ, ἐπειδὴ
οἱ ἀσθενεῖς οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου παραμένουν σὲ αὐξημένο κίνδυνο γιὰ
ἰσχαιμικὰ ἐπεισόδια καὶ στὴ μετέπειτα περίοδο11.
Τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης PEGASUS–TIMI 54
καὶ ἐκείνων τῆς μελέτης DAPT ὑποστηρίζουν τὸ
πλεονέκτημα τῆς προσθήκης τῶν ἀνταγωνιστῶν
P2Y12 , γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα, ὡς δευτερογενῆ πρόληψη. Καὶ οἱ δύο δόσεις τῆς τικαγρελόρης
σχετίστηκαν μὲ παρόμοια ἀποτελεσματικότητα
στὴν ἀνάλυση πρόθεσης γιὰ θεραπεία4. Ὡστόσο,
τὰ ποσοστὰ τῆς αἱμορραγίας καὶ τῆς δύσπνοιας
ἦσαν ἀριθμητικὰ μικρότερα μὲ τὴ δόση τῶν 60 mg
τῆς τικαγρελόρης ἀπ’ ὅτι μὲ τὴ δόση τῶν 90 mg, μὲ
ἀποτέλεσμα ἕνα χαμηλότερο ποσοστὸ διακοπῆς
τοῦ φαρμάκου τῆς μελέτης καὶ ἕνα καλύτερο προφὶλ ἀσφάλειας μὲ τὴ δόση τῶν 60 mg4. Ἔτσι, γενικά, ἡ δόση τῶν 60 mg μπορεῖ νὰ προσφέρει ἕνα
πιὸ ἑλκυστικὸ προφὶλ ὀφέλους-κινδύνου, ἂν καὶ
αὐτὲς οἱ διαφορὲς δὲν ἦταν σημαντικὲς (Σχῆμα 1).
Ἡ τικαγρελόρη αὔξησε σημαντικά το ποσοστὸ τῆς αἱμορραγίας, συμπεριλαμβανομένων τῶν
μείζονων αἱμορραγιῶν κατὰ TIMI, τὴν αἱμορραγία ποὺ ὁδηγεῖ σὲ μετάγγιση καὶ τὴν αἱμορραγία
ποὺ ὁδήγησε σὲ διακοπὴ τοῦ φαρμάκου τῆς μελέτης4. Τὸ ποσοστὸ αἱμορραγίας, ποὺ ὁδηγεῖ σὲ
σοβαρὲς ἢ ἀνεπανόρθωτες βλάβες, ἦταν λιγότερο
ἀπὸ 1% σὲ διάστημα 3 ἐτῶν καὶ στὶς τρεῖς ὁμάδες
σὲ αὐτὴν τὴ δοκιμή4. Στὴ μελέτη DAPT ἡ συχνότητα τῆς μέτριας ἢ τῆς σοβαρῆς αἱμορραγίας κατὰ
τὴ διάρκεια τῆς περιόδου τῆς βασικῆς ἀνάλυσης
ἦταν σημαντικὰ ὑψηλότερη στὴν ὁμάδα ποὺ συνέχισε νὰ λαμβάνει θεραπεία μὲ θειενοπυριδίνη ἀπ’ ὅτι στὴν ὁμάδα τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου
(2.5% vs. 1.6%; hazard ratio 1.61 [95% CI, 1.21 to
2.16]; P=0.001)5.
Ὡς συμπέρασμα, οἱ ἀσθενεῖς μετὰ ἀπὸ ΟΣΣ
θὰ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζονται μὲ DAPT γιὰ ἕνα
χρόνο. Ὡστόσο, συνεχίζουν νὰ βρίσκονται σὲ
ὑψηλὸ κίνδυνο γιὰ ἕνα νέο ἐπεισόδιο ὀξέος καρδιαγγειακοῦ συμβάματος στὸ μέλλον, εἰδικὰ ἂν
συνεχίσουν νὰ ἔχουν ἕναν ἢ περισσότερους καρδιαγγειακοὺς παράγοντες κινδύνου ἢ νὰ μὴν εἶναι
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Σχῆμα 1. Σύγκριση τῶν θεραπειῶν ὅσον ἀφορᾶ στὰ καταληκτικὰ σημεῖα (Μείζονα ἀγγειακὰ συμβάματα, Μείζονα
στεφανιαῖα συμβάματα, Καρδιαγγειακὸς θάνατος, Στεφανιαῖος θάνατος, Ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο).
ὑπὸ ἔλεγχο. Ἂν εἶναι σὲ ὑψηλὸ κίνδυνο ἐμφάνισης ἰσχαιμικῶν ἐπεισοδίων καὶ ἐπίσης ἀνέχονται
καλὰ τὴ συνέχιση τῆς DAPT, αὐτὴ θὰ μποροῦσε
νὰ συνεχιστεῖ πέρα ἀπὸ τὸν 1ο χρόνο. Ἀλλά, ποιὸς
ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἀσθενεῖς, πού ἐξακολουθοῦν νὰ

ἔχουν ὑψηλὸ ἰσχαιμικὸ κίνδυνο εἶναι ἐπιρρεπὴς
στὸ νὰ ἐμφανίσουν ἕνα νέο ἐπεισόδιο; Ὑπάρχει
βαθμολογία ἰσχαιμικοῦ κινδύνου (risk scores)
ἀρκετὰ χρήσιμη γιὰ τὴν πρόβλεψη (ἢ καλύτερα
τὴν ποσοτικοποίηση), τοῦ ποιὸς ἀσθενὴς ἔχει τὴ
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μεγαλύτερη πιθανότητα νὰ ἐμφανίσει ἕνα νέο
ΟΣΣ, προκειμένου νὰ παραταθεῖ ἡ DAPT θεραπεία; Καί, ὑπάρχουν αἱμορραγικὰ μοντέλα κινδύνου, ἱκανὰ νὰ διακρίνουν ποιὸς ἀπὸ αὐτοὺς
τοὺς ἀσθενεῖς θὰ ἔχει μιὰ σημαντικὴ πιθανότητα
αἱμορραγίας μετὰ τοὺς πρώτους 6 μῆνες ἢ τὸ 1ο
ἔτος; Δὲν ὑπάρχει ἀκόμα κάποια ἀπάντηση στὰ
ἐρωτήματα αὐτά. Πολλοὶ κλινικοὶ γιατροὶ ὑποστηρίζουν ὅτι ὁ ἀσφαλὴς τρόπος εἶναι ἡ ἐξατομικευμένη προσέγγιση. Πιθανῶς, σὲ αὐτὴ τὴ δύσκολη κατάσταση λήψης ἀποφάσεων, ἐμπεριέχεται ἡ
τέχνη τῆς ἰατρικῆς.
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