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Εἰσαγωγὴ

Ο

ἱ ἀνταγωνιστὲς τῆς βιταμίνης Κ (ΑΒΚ)
ἀποτελοῦσαν, ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 20ου
αἰῶνα καὶ γιὰ πολλὲς δεκαετίες, τὴ μοναδικὴ θεραπευτικὴ ἐπιλογὴ γιὰ τὴν ἀπὸ τοῦ στόματος πρόληψη καὶ θεραπεία τῶν θρομβοεμβολικῶν
ἐπεισοδίων.1 Βασικὰ μειονεκτήματα τῶν ΑΒΚ
ἀποτελοῦν ἡ ἀνάγκη γιὰ τακτικὸ προσδιορισμὸ
τοῦ διορθωμένου χρόνου προθρομβίνης στὸ αἷμα
(INR), βάσει τοῦ ὁποίου ρυθμίζεται καὶ ἡ δόση ποὺ
θὰ πρέπει νὰ πάρει ὁ ἑκάστοτε ἀσθενής, καθὼς καὶ
οἱ πολλὲς ἀλληλεπιδράσεις τους μὲ ἄλλα φάρμακα
καὶ τροφές, γεγονὸς ποὺ καθιστᾶ πολλὲς φορὲς
δύσκολη, ἀλλὰ ἀπαραίτητη, τὴ βέλτιστη ρύθμιση
τοῦ INR σὲ ἀσθενεῖς μὲ κολπικὴ μαρμαρυγή.2 Τὰ
νεότερα ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιπηκτικὰ ἦρθαν
γιὰ νὰ βελτιώσουν τὴν ἀντιπηκτικὴ θεραπεία,
μέσῳ τοῦ σταθεροῦ τους δοσολογικοῦ σχήματος
καὶ τὶς πολὺ λιγότερες, σὲ σύγκριση μὲ τοὺς ΑΒΚ,
ἀλληλεπιδράσεις μὲ ἄλλα φάρμακα ἢ οὐσίες.3 Τὸ
μέγιστο ὄφελος ἀπὸ τὴ θεραπεία τόσο μὲ τοὺς
ΑΒΚ ὅσο καὶ μὲ τὰ νεότερα ἀντιπηκτικὰ ἀπὸ τοῦ
στόματος ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴ συμμόρφωση τοῦ
ἀσθενοῦς στὴν ἔναρξη καὶ στὴν χωρὶς διακοπὲς
συνέχιση τῆς ἀγωγῆς (ἐφόσον δὲν ἐμφανιστεῖ σοβαρὴ παρενέργεια ἢ δὲν ὑπάρχει ἀντένδειξη γιὰ
τὴ χορήγησή τους), πάντα στὸ σωστὸ χρόνο καὶ
τὴ σωστὴ δόση. Μὲ δεδομένο ὅμως ὅτι γιὰ τοὺς
ΑΒΚ τὰ ποσοστὰ τῆς μὴ συμμόρφωσης μὲ τὴ θεραπεία δὲν εἶναι ἱκανοποιητικά, καθὼς κυμαίνονται
ἀπὸ 22-58% σὲ διάφορες μελέτες,4-9 ἡ ἀνάγκη γιὰ

συμμόρφωση τῶν ἀσθενῶν στὴ χορήγηση τῶν νεότερων ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιπηκτικῶν γίνεται
ἀκόμα πιὸ ἐπιτακτική.
Ὁ ὅρος “συμμόρφωση”
Ἡ ἔννοια τῆς “συμμόρφωσης’’ τῶν ἀσθενῶν
ἀφορᾶ στὴ διαδικασία μὲ τὴν ὁποία ὁ ἑκάστοτε
ἀσθενὴς λαμβάνει ἀνελλιπῶς τὰ φάρμακά του,
στὸ σωστὸ χρόνο καὶ δόση, ὅπως ἀκριβῶς τοῦ τὰ
ἔχει συνταγογραφήσει ὁ ἰατρός του. Ἡ διαδικασία αὐτὴ ἐπ’ οὐδενὶ δὲν μεταφράζεται σὲ παθητικὴ ὑποταγὴ τοῦ ἀσθενοῦς στὶς ἰατρικὲς ὁδηγίες,
ἀλλὰ περισσότερο ὡς τὸ ἀποτέλεσμα μιᾶς σχέσης
συνεργασίας ἀνάμεσα στὸν ἰατρὸ καὶ τὸν ἀσθενῆ.
Ἡ συμμόρφωση τοῦ ἀσθενοῦς μὲ τὴν ἀγωγή του
διαιρεῖται σὲ τρεῖς συνιστῶσες: 1) τὴν ἔναρξη τῆς
ἀγωγῆς, 2) τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ δοσολογικοῦ σχήματος καὶ 3) τὴ διακοπή, ἡ ὁποία σηματοδοτεῖ καὶ
τὸ τέλος τῆς θεραπείας. Ὁ ὅρος “ἐπιμονὴ’’ χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ χαρακτηρίσει τὴν περίοδο ἀπὸ
τὴν ἔναρξη τῆς ἀγωγῆς μέχρι καὶ τὴ διακοπὴ της.10
Ὅσον ἀφορᾶ στὴ μακροχρόνια ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιπηκτικὴ ἀγωγή, ἡ διακοπὴ μπορεῖ νὰ
συμβεῖ εἴτε μετὰ ἀπὸ ἐντολὴ τοῦ ἰατροῦ νὰ σταματήσει τὴ θεραπεία εἴτε, συνηθέστερα, μετὰ ἀπὸ
μονομερῆ ἀπόφαση τοῦ ἀσθενοῦς, χωρὶς τὴν ἐνημέρωση τοῦ θεράποντος ἰατροῦ.
Τὰ νεότερα ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιπηκτικὰ
Ἡ ἔλευση τῶν νεότερων ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιπηκτικῶν ἐπιταχύνθηκε ἀπὸ μιὰ σειρὰ
μειονεκτημάτων, ποὺ χαρακτήριζαν τὴν ἀπὸ τοῦ
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Παράγοντας Κινδύνου
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Συμφορητική ΚΑ/
Δυσλειτουργία ΑΡ κοιλίας

1

Ὑπέρταση

1
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2

Σακχαρώδης Διαβήτης

1

Ἐγκεφαλικό/Παροδικὸ
ἰσχαιμικὸ/Θρομβοεμβολὴ

2

Ἀγγειοπάθεια (Ἔμφραγμα μυοκαρδίου,
περιφερικὴ ἀγγειοπάθεια,
ἀθηρωμάτωση ἀορτῆς)

1

Ἡλικία 65-74

1

Κατηγορία φύλου (Θῆλυ φῦλο)

1

Πίνακας 1. Ἡ κατάταξη CHA2DS2VASc
στόματος ἀγωγὴ μὲ ΑΒΚ. Μειονεκτήματα ὅπως
οἱ πολλὲς ἀλληλεπιδράσεις μὲ φάρμακα ἄλλων
κατηγοριῶν, τὸ μικρὸ εὖρος τῶν θεραπευτικῶν
τιμῶν τοῦ INR ποὺ πρέπει νὰ ἐπιτευχθοῦν, καὶ ὁ
χρόνος ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν ἐπίτευξη τῶν τιμῶν
αὐτῶν. Τὰ νεότερα ἀντιπηκτικά, ποὺ αὐτὴ τὴ
στιγμὴ κυκλοφοροῦν στὴ χώρα μας, εἶναι ἡ νταμπιγκατράνη (ἄμεσος ἀναστολέας τῆς θρομβίνης,
ἐμπορικὴ ὀνομασία Pradaxa©), ἡ ριβαροξαμπάνη
(ἀναστολέας τοῦ παράγοντα Χa, ἐμπορικὴ ὀνομασία Xarelto©) καὶ ἡ ἀπιξαμπάνη (ἀναστολέας
τοῦ παράγοντα Χa, ἐμπορικὴ ὀνομασία Eliquis©).
Ἡ ἔνδειξη χορήγησης τῶν ἐν λόγῳ φαρμάκων
στὴν κολπικὴ μαρμαρυγὴ ἀφορᾶ σὲ ἀσθενεῖς μὲ
βαθμολογία CHA2DS2VASc≥2 (Πίνακας 1). Ἀπόλυτες ἀντενδείξεις χορήγησής τους ἀποτελοῦν ἡ
χρόνια νεφρικὴ νόσος μὲ ρυθμὸ σπειραματικῆς
διήθησης ≥30 ml/min, ἡ παρουσία μέτριας πρὸς
σοβαρῆς στένωσης μιτροειδοῦς καὶ ἡ παρουσία
μηχανικῶν καρδιακῶν βαλβίδων.11 Ἄλλες ἀντενδείξεις στὴ χορήγησή τους ἀποτελοῦν ὁ ἐνεργὸς
καρκίνος, ἡ βαριὰ ἡπατικὴ ἀνεπάρκεια, ἡ ἐγκυμοσύνη κτλ.
Συμμόρφωση ἀσθενῶν καὶ νεότερα ἀντιπηκτικὰ
Ἡ σταθερὴ δοσολογία (χωρὶς τὴν ἀνάγκη
ἐπαναλαμβανόμενου ἐργαστηριακοῦ ἐλέγχου)
χάρη στὴν ἰδιαίτερα προσιτὴ φαρμακοκινητικὴ
καὶ φαρμακοδυναμική τους, καθὼς καὶ οἱ λιγότερες ἀλληλεπιδράσεις μὲ φάρμακα καὶ οὐσίες,

εἶναι τὰ δύο χαρακτηριστικὰ τῶν νεότερων ἀπὸ
τοῦ στόματος ἀντιπηκτικῶν, ποὺ θὰ μποροῦσαν
νὰ δικαιολογήσουν μιὰ αὐξημένη συμμόρφωση
τῶν ἀσθενῶν μὲ αὐτά, σὲ σχέση μὲ τοὺς ΑΒΚ.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ὑπάρχει τὸ ἀντίθετο ἐπιχείρημα,
πὼς δηλαδὴ μὲ τοὺς ΑΒΚ, ἡ ἀνάγκη αὐτὴ καθ’
ἐαυτὴ τακτικοῦ προσδιορισμοῦ τοῦ INR εἶναι ὁ
παράγων ποὺ βελτιώνει καὶ τὴ συμμόρφωση τῶν
ἀσθενῶν μὲ τὴν ἀντιπηκτική τους ἀγωγή. Ποιὰ
εἶναι ὅμως ἡ ἀλήθεια;
Ἀνεφέρθη καὶ νωρίτερα πὼς ἀπὸ διάφορες
μελέτες ἀπὸ τὸ 1997 ἕως τὸ 2010, ἡ μὴ συμμόρφωση τῶν ἀσθενῶν ποὺ ἐλάμβαναν ΑΒΚ ὡς χρόνια
ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ κυμαίνεται ἀπὸ 22-58%,4-9 ποσοστὰ διόλου ἱκανοποιητικά. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, εἶναι
πολὺ λίγες οἱ μελέτες καὶ τὰ δεδομένα μὲ τὰ νεότερα ἀντιπηκτικά, εἰδικὰ ὅσον ἀφορᾶ στὴ μακροχρόνια παρακολούθηση τῶν ἀσθενῶν αὐτῶν, σὲ
πραγματικὲς συνθῆκες. Φαίνεται ὅμως πὼς τὰ τελευταῖα χρόνια οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν ἐναρμονιστεῖ
σὲ μεγάλο ποσοστὸ μὲ τὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες γιὰ τὴν ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ
στὴν κολπικὴ μαρμαρυγή, σύμφωνα μὲ τὴ μελέτη
PREFER in AF.13 Ἡ ἐν λόγῳ μελέτη ἀποτελεῖ μία
πανευρωπαϊκή, πολυκεντρικὴ μελέτη (461 κέντρα,
7 χῶρες) μὲ 7.243 ἀσθενεῖς, ἡλικίας 71.5±11 ἐτῶν,
τὸ ἀποτέλεσμα τῆς ὁποίας ἦταν πὼς ἄνω τοῦ 80%
τῶν ἀσθενῶν ποὺ χρήζουν ἀντιπηκτικῆς θεραπείας, τὴν λαμβάνουν εἴτε μὲ τὴ μορφὴ τῶν νεότερων
ἀντιπηκτικῶν εἴτε μὲ ΑΒΚ.13
Μιὰ μετα-ανάλυση 18 τυχαιοποιημένων μελετῶν συμπεριέλαβε συνολικὰ 101.801 ἀσθενεῖς,
οἱ ὁποῖοι ἐλάμβαναν εἴτε κάποιο ἀπὸ τὰ νεότερα ἀντιπηκτικὰ (ἀπιξαμπάνη, νταμπιγκατράνη
ἢ ριβαροξαμπάνη) εἴτε ΑΒΚ (βαρφαρίνη) καὶ
ἀσπιρίνη. Τὸ ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς μετα-ανάλυσης ἔδειξε ὅτι δὲν ὑπῆρχε στατιστικὰ σημαντικὴ
διαφορὰ στὸ βαθμὸ διακοπῆς ἢ μὴ συμμόρφωσης
τῶν ἀσθενῶν εἴτε ἐλάμβαναν ΑΒΚ εἴτε τὰ νεότερα ἀντιπηκτικά, ὡς ἀντιπηκτικὴ θεραπεία πρόληψης θρομβοεμβολικῶν ἐπεισοδίων λόγῳ κολπικῆς
μαρμαρυγῆς.12 Εἶναι ἑπομένως βελτιωμένη ἡ συμμόρφωση μὲ τὰ νεότερα ἀντιπηκτικὰ ἢ μήπως ὄχι;
Τὸ ἐρώτημα παραμένει καὶ γίνεται ὁλοένα καὶ
πιὸ φλέγον, καθὼς αὐξάνεται τὸ ποσοστὸ τῶν
ἀσθενῶν οἱ ὁποῖοι λαμβάνουν τὰ νεότερα ἀντιπηκτικὰ ἔναντι τῶν ΑΒΚ, χρόνο μὲ τὸ χρόνο. Μιὰ
ἀναδρομικὴ μελέτη παρατήρησης τῆς χορήγησης
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τῶν νεότερων ἀντιπηκτικῶν στὴν Ὀλλανδία ἀπὸ
τὸ 2008 ἕως τὸ 2013 ἐπισημαίνει πὼς ἡ συμμόρφωση τῶν ἀσθενῶν, ποὺ τὰ λαμβάνουν, παραμένει
σὲ ἀναντιστοιχία μὲ τὴν παρατηρούμενη ποσοστιαία αὔξηση τῆς χορήγησής τους.14
Δυστυχῶς, οἱ μελέτες παρατήρησης σὲ πραγματικὲς συνθῆκες εἶναι περιορισμένες τόσο χρονικά, ἀφοῦ στὶς περισσότερες τῶν περιπτώσεων
ἀφοροῦν διάστημα ἑνὸς ἕως 2 ἐτῶν, ὅσο καὶ φαρμακευτικά, καθὼς συνήθως περιλαμβάνουν τὴ
χορήγηση ἑνὸς μόνο νεότερου ἀντιπηκτικοῦ. Γιὰ
παράδειγμα, μία μελέτη στὴ Δανία συμπεριέλαβε 2.960 ἀσθενεῖς στὸν πρῶτο χρόνο χορήγησης
νταμπιγκατράνης, μετὰ τὴ διάγνωση τῆς μὴ βαλβιδικῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς, σύμφωνα μὲ τὶς
συνταγογραφήσεις καὶ προμήθειες τοῦ ἐν λόγῳ
φαρμάκου ἀπὸ τοὺς ἀσθενεῖς.15 Ἀνεδείχθη πὼς
πάνω ἀπὸ τὸ 75% τῶν ἀσθενῶν εἶχε συμμόρφωση>80% στὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγή μὲ νταμπιγκατράνη στὸ χρόνο. Μάλιστα, τὴν καλύτερη συμμόρφωση τὴν ἐπέδειξαν ἀσθενεῖς μὲ βαθμολογία
CHA2DS2VASc≥2, πιθανῶς λόγῳ τῆς πιὸ συχνῆς
ἐπαφῆς τους μὲ τὸ σύστημα ὑγείας τῆς Δανίας.15
Ἕτερη ἀνάλυση βάσης δεδομένων ἀσφαλειῶν
ὑγείας στὴν Ἀμερικὴ γιὰ τὸ ἔτος 2014, σὲ ἀσθενεῖς ποὺ ἐλάμβαναν κάποιο ἀπὸ τὰ τρία νεότερα
ἀντιπηκτικά, ἀνέδειξε μεγαλύτερη συμμόρφωση
τῶν ἀσθενῶν μὲ τὴν ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ μὲ ριβαροξαμπάνη, σὲ στατιστικὰ σημαντικὸ βαθμὸ
(p<0.001), σὲ σχέση μὲ τὴν ἀπιξαμπάνη καὶ τὴν
νταμπιγκατράνη.16 Περιορισμοὶ τῆς συγκεκριμένης μελέτης ἀποτελοῦν ἐνδεχόμενες ἀνακρίβειες
στὰ δεδομένα ποὺ ἀναλύθηκαν, καθὼς καὶ ἡ ἀβεβαιότητα ὅτι οἱ ἀσθενεῖς ποὺ συμπεριελήφθησαν
ἔλαβαν ὅλα τὰ χορηγούμενα χάπια. Ἡ ἀνωτερότητα τῆς ριβαροξαμπάνης ἔναντι τῆς βαρφαρίνης
(ΑΒΚ) στὴν ἐπιμονὴ τῶν ἀσθενῶν μὲ τὴν ἀντιπηκτική τους θεραπεία ἔχει, ἐπίσης, ἀποδειχτεῖ σὲ
δύο ἄλλες μελέτες δεδομένων παρατήρησης ἀπὸ
τὸν πραγματικὸ κόσμο.17-18
Μεγάλη ἀναδρομικὴ μελέτη, μὲ στοιχεῖα
ἀπὸ βάσεις δεδομένων ἀσφαλειῶν ὑγείας 64.661
ἀσθενῶν στὴν Ἀμερική, συνέκρινε τὴ συμμόρφωση τῶν νεότερων ἀντιπηκτικῶν σὲ σχέση μὲ τοὺς
ΑΒΚ, ἀπὸ τὸν 11/2010 ἕως τὸν 12/2014, μὲ μέση
διάρκεια παρακολούθησης τὰ 1,1 ἔτη. Ἀποδείχθηκε πὼς ἡ συμμόρφωση τῶν ἀσθενῶν μὲ κολπικὴ
μαρμαρυγὴ στὰ ἀντιπηκτικὰ ἦταν γενικῶς κάτω

13

τοῦ ἀποδεκτοῦ, ἐνῶ φάνηκε μετρίως βελτιωμένη
στοὺς ἀσθενεῖς ποὺ ἐλάμβαναν νεότερα ἀντιπηκτικὰ σὲ σχέση μὲ τοὺς ἀσθενεῖς ποὺ ἐλάμβαναν
ΑΒΚ.19 Οἱ συγγραφεῖς τῆς μελέτης τονίζουν τὴ
σημασία τῆς συμμόρφωσης σὲ ἀσθενεῖς μὲ βαθμολογία CHA2DS2VASc≥2 καὶ προτείνουν ἐντατικότερη παρακολούθηση τῶν ἀσθενῶν αὐτῆς τῆς
κατηγορίας ὡς ἕνα κίνητρο γιὰ τὴ μὴ διακοπὴ τῆς
ἀντιπηκτικῆς τους θεραπείας.19
Παράγοντες ποὺ ἐπηρεάζουν τὴ συμμόρφωση
Ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς παράγοντες συμμόρφωσης στὴ χορήγηση τῶν νεότερων ἀντιπηκτικῶν, ἐνδεχομένως, εἶναι καὶ τὸ δοσολογικὸ
σχῆμα. Γιὰ παράδειγμα, ἡ ριβαροξαμπάνη χορηγεῖται μία φορὰ ἡμερησίως, ἐνῶ ἡ ἀπιξαμπάνη
καὶ ἡ νταμπιγκατράνη δύο φορὲς ἡμερησίως. Μία
ἄμεση ὑπόθεση, ποὺ μπορεῖ νὰ κάνει κάποιος,
εἶναι ὅτι ἡ χορήγηση ριβαροξαμπάνης ἐνδεχομένως ἐπιτυγχάνει σημαντικότερα ποσοστὰ συμμόρφωσης, λόγῳ τοῦ ὅτι χορηγεῖται μία φορὰ
ἡμερησίως, ὑπόθεση ποὺ ἔχει ὑποστηριχθεῖ καὶ
ἀπὸ προαναφερθεῖσα μελέτη.16 Φαίνεται ὅμως ὅτι
ἡ ἐν λόγῳ ὑπόθεση δὲν εἶναι ἀπόλυτα ἀσφαλής,
σύμφωνα μὲ τὰ ἀποτελέσματα μιᾶς μικρῆς, ἀλλὰ
πιὸ πρόσφατης ἀναδρομικῆς μελέτης, ἡ ὁποία
συνέκρινε τὴ χορήγηση ἀπιξαμπάνης ἔναντι ριβαροξαμπάνης σὲ πραγματικὸ χρόνο, μὲ δεδομένα
ἀπὸ μιὰ καλὰ ὀργανωμένη νοσηλευτικὴ μονάδα
στὴν ἔναρξη ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς σὲ ἀσθενεῖς
μὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ στὴ Σουηδία. Ἡ περίοδος
παρακολούθησης καὶ ἐδῶ ἦταν 12 μῆνες καὶ τὸ
ἀποτέλεσμα τῆς μελέτης (123 ἀσθενεῖς σὲ ἀπιξαμπάνη καὶ 227 ἀσθενεῖς σὲ ριβαροξαμπάνη) ἔδειξε παρόμοια ποσοστὰ ὑψηλῆς συμμόρφωσης στὴ
θεραπεία τόσο στὴν ὁμάδα τῆς ἀπιξαμπάνης (χορήγηση δὶς ἡμερησίως) ὅσο καὶ στὴν ὁμάδα τῆς
ριβαροξαμπάνης (μία φορὰ ἡμερησίως).20 Ἕνα
ἄλλο ἐπιχείρημα, ποὺ συχνὰ χρησιμοποιεῖται
ὑπὲρ τῆς δὶς ἡμερησίως χορήγησης, εἶναι ὅτι ἡ μὴ
λήψη μίας ἐκ τῶν δύο ἡμερήσιων δόσεων ἔχει ὡς
ἀποτέλεσμα μικρότερη διακύμανση τῆς συγκέντρωσης τοῦ ἀντιπηκτικοῦ στὸ αἷμα, σὲ σχέση μὲ
τὴ μὴ λήψη τῆς μονῆς ἡμερήσιας δόσης, διατηρώντας ἔτσι τὸ ἀντιπηκτικὸ ἀποτέλεσμα τοῦ φαρμάκου γιὰ μεγαλύτερο χρονικὸ διάστημα μέσα στὸ
θεραπευτικὸ εὖρος.21
Ἄλλοι παράγοντες, ποὺ μπορεῖ νὰ παίζουν
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Εἰκόνα 1. Πρότυπο προσωποποιημένης κάρτας ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς μὲ νεότερα ἀντιπηκτικά, ὅπως ἔχει προταθεῖ
ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία Καρδιακοῦ Ρυθμοῦ (European Heart Rhythm Association).
ρόλο στὴ μὴ συμμόρφωση τῶν ἀσθενῶν μὲ τὴν ἀντιπηκτική τους ἀγωγή, μπορεῖ νὰ περιλαμβάνουν τὸ
μορφωτικὸ ἐπίπεδο, τὸ κάπνισμα, ἡ ἐργασιακὴ
κατάσταση, ἡ ἀναπηρία, τὸ χαμηλὸ διανοητικὸ
ἐπίπεδο, προηγούμενη θεραπεία μὲ βαρφαρίνη, ἡ
ἔνδειξη γιὰ θρομβοπροφύλαξη κ.ἄ., ὅπως ἔχουν
τεκμηριωθεῖ καὶ ἀπὸ τὴ μελέτη IN-RANGE γιὰ
τὴ συμμόρφωση στὴ βαρφαρίνη.22 Ἡ ἐνημέρωση
τοῦ ἀσθενοῦς καὶ ἡ σχέση ἐμπιστοσύνης μὲ τὸν
ἰατρό του εἶναι, ἐπίσης, ζωτικῆς σημασίας, ἐνῶ
καὶ ἡ οἰκονομικὴ κρίση στὴν Ἑλλάδα, τὰ τελευταῖα χρόνια, μὲ τὸν δραστικὸ περιορισμὸ τοῦ εἰσοδήματος τοῦ μέσου Ἕλληνα πολίτη, εἶναι πολὺ
σημαντικὸς παράγων μὴ συμμόρφωσης, καθὼς τὰ
νεότερα ἀντιπηκτικὰ κοστίζουν πολὺ περισσότερο ἀπὸ τοὺς ΑΒΚ. Ἡ παρακολούθηση ἐκπαιδευτικῶν προγραμμάτων ἐνημέρωσης ἀπὸ τοὺς ἀσθενεῖς φαίνεται πὼς ἔχει οὐδέτερη ἐπίδραση στὴ
συμμόρφωσή τους στὴ θεραπεία (AEGEAN trial).

Τέλος, ἡ συμπλήρωση μιᾶς εἰδικῆς κάρτας ἀντιπηκτικῆς θεραπείας γιὰ κάθε ἀσθενῆ (Εἰκόνα 1),
ὅπως ἔχει προταθεῖ ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἑταιρεία
Καρδιακοῦ Ρυθμοῦ ἀπὸ τὸ 2013, μπορεῖ, ἐπίσης,
νὰ ἐπηρεάσει θετικὰ τὴ συμμόρφωση τοῦ ἀσθενῆ
μὲ τὴν ἀντιπηκτική του θεραπεία.23
Συμπέρασμα
Τὰ νεότερα ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιπηκτικὰ
ἦρθαν γιὰ νὰ καλύψουν ἕνα μεγάλο κενὸ στὴν
ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ τῆς μὴ βαλβιδικῆς αἰτιολογίας κολπικὴ μαρμαρυγή, ὅπως εἶχε προκύψει
ἀπὸ τὴ μονομερῆ χορήγηση τῶν ΑΒΚ ἐπὶ σειρᾶς
ἐτῶν. Ἡ συμμόρφωση τῶν ἀσθενῶν σὲ αὐτὰ τὰ
φάρμακα φαίνεται ὅτι εἶναι καλύτερη ἀπὸ αὐτὴν
μὲ τοὺς ΑΒΚ, ἀλλὰ ὄχι αὐτὴ ποὺ θὰ θέλαμε. Δὲν
ὑπάρχουν μέχρι στιγμῆς μακροχρόνιες μελέτες
συμμόρφωσης τῶν ἀσθενῶν μὲ τὴ θεραπεία σὲ
πραγματικὸ χρόνο, ποὺ νὰ περιλαμβάνει τὸ σύ-
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νολο τῶν νεότερων ἀντιπηκτικῶν σὲ σχέση μὲ
τοὺς ΑΒΚ. Βασικὸ ρόλο στὴ συμμόρφωση παίζει
ἡ οὐσιαστικὴ σχέση ἐμπιστοσύνης μεταξὺ ἰατροῦ
καὶ ἀσθενῆ, διάφοροι κοινωνικο-οικονομικοὶ παράγοντες καὶ ἡ τακτικὴ ἰατρικὴ παρακολούθηση
καὶ ἐπανεξέταση.
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