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H

διαχείριση ἀσθενῶν, ποὺ λαμβάνουν
ἀντιθρομβωτικὴ ἀγωγή, ἀποτελεῖ μεῖζον
θέμα σὲ περιπτώσεις καρδιακῶν ἐπεμβάσεων εἴτε χειρουργικῶν (ἀορτοστεφανιαία παράκαμψη, ἀντικατάσταση βαλβίδας) εἴτε διαδερμικῶν (στεφανιογραφία, τοποθέτηση βηματοδότη/
ἀπινιδωτῆ, διαδερμικὴ στεφανιαία ἐπέμβαση –
PCI). Ἡ συνέχιση τῶν φαρμάκων αὐτῶν περιεγχειρητικὰ σχετίζεται μὲ αὐξημένο αἱμορραγικὸ
κίνδυνο, ἐνῶ ἡ διακοπή τους ἐνέχει τὸν κίνδυνο
γιὰ θρομβοεμβολικὰ ἢ ἰσχαιμικὰ ἐπεισόδια.1
Ὁ αἱμορραγικὸς καὶ θρομβοεμβολικὸς κίνδυνος τοῦ ἀσθενοῦς, ὁ αἱμορραγικὸς κίνδυνος τῆς
ἐπέμβασης, ἀλλὰ καὶ ἡ ἴδια ἡ ἐπεμβατικὴ πράξη
πρέπει νὰ συνυπολογίζονται στὴ λήψη τῆς ἀπόφασης. Τὰ κλινικὰ ἐρωτήματα ποὺ τίθενται εἶναι,
ἂν καὶ πότε θὰ γίνει ἡ διακοπὴ τοῦ φαρμάκου,
πότε ἡ ἐπανέναρξή του καὶ ἐὰν πρέπει νὰ ἐφαρ-

μοστεῖ γεφυρικὴ θεραπεία.2-4
Ἀντιθρομβωτικὴ ἀγωγὴ
Τὰ ἀντιθρομβωτικὰ φάρμακα διακρίνονται
στὰ ἀντιπηκτικὰ καὶ τὰ ἀντιαιμοπεταλιακά. Στὰ
ἀντιπηκτικὰ συγκαταλέγονται ἡ μὴ κλασματοποιημένη ἡπαρίνη (UFH), οἱ LMWHs, οἱ VKAs
(βαρφαρίνη, ἀσενοκουμαρόλη), ἡ μπιβαλιρουδίνη, ἡ φονταπαρινούξη καθὼς καὶ τὰ NOACs (δαμπιγκατράνη, ριβαροξαβάνη, ἀπιξαμπάνη, ἐδοξαμπάνη).5
Στὴν κατηγορία τῶν ἀντιαιμοπεταλιακῶν
φαρμάκων ἀνήκουν ἡ ASA, οἱ ἀνταγωνιστὲς τῶν
ὑποδοχέων P2Y12 τῶν αἱμοπεταλίων (τικλοπιδίνη,
κλοπιδογρέλη, πρασουγρέλη, τικαγρελόρη καὶ τὸ
νεότερο ἐνδοφλέβιο φάρμακο κανγκρελόρη) καὶ
οἱ ἀναστολεῖς τοῦ συμπλέγματος τῆς γλυκοπρωτεΐνης GPIIb/IIIa (τιροφιμπάνη, ἐπτιφιμπατίδη).5,6
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Ἐκτίμηση κινδύνου
Ἡ περιεπεμβατικὴ διαχείριση ἀσθενῶν, ποὺ
λαμβάνουν ἀντιθρομβωτικὴ ἀγωγή, ἐξαρτᾶται
ἀπὸ τὸ συνολικὸ κίνδυνο τῆς ἐπέμβασης, ἀπὸ τὸν
αἱμορραγικὸ κίνδυνο αὐτῆς, καθὼς καὶ ἀπὸ τὸν
θρομβοεμβολικὸ καὶ τὸν αἱμορραγικὸ κίνδυνο
τοῦ ἀσθενοῦς.3,4
Ἡ ἐκτίμηση τοῦ συνολικοῦ κινδύνου μιᾶς χειρουργικῆς ἐπέμβασης περιλαμβάνει τὴν ἐκτίμηση
τοῦ κινδύνου θανάτου ἀπὸ καρδιαγγειακὰ αἴτια
καὶ τοῦ κινδύνου ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου
τὶς πρῶτες 30 ἡμέρες μετὰ τὴν ἐπέμβαση. Οἱ μείζονες ἐπεμβάσεις στὴν ἀορτὴ καθὼς καὶ ἡ ἀορτοστεφανιαία παράκαμψη θεωροῦνται ὑψηλοῦ κινδύνου (>5%). Ἀντιθέτως, χαμηλοῦ κινδύνου (<1%)
ἐπέμβαση εἶναι ἡ PCI.7
Ὡς αἱμορραγικὸς κίνδυνος ὁρίζεται ἡ πιθανότητα αἱμορραγίας τὶς πρῶτες 2 ἡμέρες μετεγχειρητικά. Καρδιακὲς ἐπεμβάσεις ὑψηλοῦ κινδύνου
(2-4%) εἶναι ἡ ἀορτοστεφανιαία παράκαμψη, ἡ
ἀντικατάσταση καρδιακῆς βαλβίδας (εἴτε χειρουργικὰ εἴτε διαδερμικὰ) καθὼς καὶ κάθε ἐπέμβαση διάρκειας μεγαλύτερης τῶν 45 λεπτῶν.
Χαμηλοῦ αἱμορραγικοῦ κινδύνου (<2%) εἶναι ἡ
ἐμφύτευση βηματοδότη/ἀπινιδωτῆ, ἡ ἠλεκτροφυσιολογικὴ μελέτη, ἡ κατάλυση σὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ καὶ ἡ PCI.1,2
Ὁ αἱμορραγικὸς κίνδυνος τοῦ ἀσθενοῦς εἶναι
ὑψηλός, ἐὰν ἀναφέρεται ἐπεισόδιο αἱμορραγίας
τὸ τελευταῖο τρίμηνο, καὶ ἰδιαίτερα σὲ περιπτώσεις ἐφαρμογῆς γεφυρικῆς θεραπείας ἢ παρόμοιας ἐπέμβασης στὸ παρελθόν. Οἱ διαταραχὲς τῶν
αἱμοπεταλίων (ποιοτικὲς καὶ ποσοτικές), συμπεριλαμβανομένων κι ἐκείνων ποὺ ὀφείλονται σὲ
φαρμακευτικὴ ἀγωγή, πρέπει νὰ συνεκτιμῶνται.
Ἕνα ἀπὸ τὰ συστήματα ἐκτίμησης τοῦ αἱμορραγικοῦ κινδύνου, εἰδικὰ γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς μὲ κολπικὴ μαρμαρυγή, εἶναι τὸ HAS-BLED.4
Ὁ θρομβοεμβολικὸς κίνδυνος τοῦ ἀσθενοῦς
εἶναι τὸ ἐκτιμώμενο ρίσκο τῆς ἐτήσιας θρόμβωσης. Θεωρεῖται ὑψηλὸς (>10%) σὲ προσθετικὴ μηχανικὴ μιτροειδῆ βαλβίδα ἢ σὲ ἀσθενῆ μὲ κολπικὴ
μαρμαρυγὴ καὶ ἀναφερόμενο ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο τὸ τελευταῖο τρίμηνο. Ἀντίθετα,
ἀναφερόμενη φλεβοθρόμβωση πρὶν τοὺς τελευταίους 12 μῆνες ἢ δίφυλλη ἀορτικὴ βαλβίδα χωρὶς
συνοδὸ κολπικὴ μαρμαρυγὴ εἶναι χαμηλοῦ θρομ-
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βοεμβολικοῦ κινδύνου (<5%).1
Ἡ χορήγηση ἀντιθρομβωτικῆς ἀγωγῆς πρὶν
τὴ PCI, ἂν καὶ μειώνει τὸν κίνδυνο ἰσχαιμικῶν
ἐπεισοδίων, ὡστόσο αὐξάνει τὸν κίνδυνο αἱμορραγίας καὶ μάλιστα γραμμικὰ σὲ σχέση μὲ τὸ
χρόνο. Σὲ μία πρόσφατη μελέτη, ποὺ δημοσιεύτηκε τὸ 2016, ἀναφέρεται ὅτι τὸ ποσοστὸ θνησιμότητας ἀσθενῶν μὲ ἐπεισόδιο αἱμορραγίας
πρὶν τὴν PCI ἦταν σαφῶς μεγαλύτερο τὸν ἀμέσως
ἑπόμενο χρόνο, συγκριτικὰ μὲ ἐκείνους ποὺ δὲν
αἱμορράγησαν πρὸ τῆς συγκεκριμένης καρδιακῆς
ἐπέμβασης.8
Γεφυρικὴ θεραπεία
Σὲ κάθε ἐπεμβατικὴ πράξη ξεχωριστὰ πρέπει
νὰ σταθμίζεται ὁ κίνδυνος αἱμορραγίας σὲ σχέση
μὲ τὸ ὄφελος τῆς συνέχισης τῶν ἀντιθρομβωτικῶν
φαρμάκων. Σὲ γενικὲς γραμμὲς τὸ φάρμακο πρέπει νὰ διακόπτεται, ὅταν ὁ αἱμορραγικὸς κίνδυνος εἶναι ὑψηλός. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, σὲ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ θρομβοεμβολικοῦ κινδύνου, ὅταν
διακοποῦν τὰ φάρμακα, ἐπιβάλλεται γεφυρικὴ
θεραπεία.3
Ὁρισμός. Ὡς γεφυρικὴ θεραπεία ὁρίζεται
ἡ παρεντερικὴ χορήγηση ἑνὸς βραχείας δράσης
ἀντιθρομβωτικοῦ φαρμάκου (LMWH, UFH, ἀναστολεῖς τῆς γλυκοπρωτεΐνης GPIIb/IIIa, κανγκρελόρη) κατὰ τὸ χρονικὸ διάστημα διακοπῆς τῆς
ἀντιθρομβωτικῆς ἀγωγῆς. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς LMWH,
ποὺ χορηγοῦνται ὑποδορίως, τὰ ὑπόλοιπα φάρμακα δίνονται ἐνδοφλέβια.9,10
Στόχος εἶναι νὰ ἐλαχιστοποιηθεῖ ὁ χρόνος ποὺ
οἱ ἀσθενεῖς παραμένουν χωρὶς ἀγωγή, μειώνοντας
ἔτσι τὸν κίνδυνο θρομβοεμβολῆς. Μετεγχειρητικά, μιὰ μικρὴ καθυστέρηση στὴν ἐπανέναρξη τῆς
ἀντιθρομβωτικῆς ἀγωγῆς εἶναι προτιμότερη ἀπὸ
τὴν πρόωρη ἔναρξη τῆς γεφυρικῆς θεραπείας, γεγονὸς ποὺ μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ αἱμορραγία, ἡ
ὁποία τελικὰ θὰ ἐπιμηκύνει τὸ χρονικὸ διάστημα
χωρὶς ἀγωγὴ καὶ ἔτσι θὰ αὐξηθεῖ ὁ θρομβοεμβολικὸς κίνδυνος.1,4,11
Πότε ἀπαιτεῖται γεφυρικὴ θεραπεία. Ἡ
ἐφαρμογὴ τῆς γεφυρικῆς θεραπείας ἐνδείκνυται
σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἀτομικὸ ἀναμνηστικὸ ἀγγειακοῦ
ἐγκεφαλικοῦ ἢ παροδικοῦ ἰσχαιμικοῦ ἐπεισοδίου, φλεβοθρόμβωσης ἢ τοποθέτησης ἐνδοστεφανιαίας πρόθεσης (stent) τὸ τελευταῖο τρίμηνο. Σὲ
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σοβαρὴ θρομβοφιλία (ἀντισώματα ἔναντι καρδιολιπίνης, ἀντιπηκτικὸ τοῦ λύκου, ἀνεπάρκεια
πρωτεΐνης C ἢ S), σὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ μὲ πολὺ
ὑψηλὸ κίνδυνο ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου καὶ σὲ ἐπιπρόσθετη μηχανικὴ ἀορτικὴ/μιτροειδῆ βαλβίδα ἀκολουθεῖται ἡ ἴδια τακτικὴ.3
Ὡστόσο, δὲν φαίνεται νὰ ἔχει ὄφελος σὲ δίφυλλη προσθετικὴ ἀορτικὴ βαλβίδα χωρὶς κολπικὴ μαρμαρυγὴ καὶ ἄλλους παράγοντες κινδύνου
γιὰ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο, ὅπως καὶ σὲ
φλεβοθρόμβωση πρὶν τὸ τελευταῖο ἔτος.3
Στὴ μελέτη BRUISE CONTROL, ποὺ δημοσιεύτηκε τὸ 2013, ἐπιλέχτηκαν 600 ἀσθενεῖς μὲ
ἐκτιμώμενο ἐτήσιο θρομβοεμβολικὸ κίνδυνο ἄνω
τοῦ 5%, οἱ ὁποῖοι ὑποβλήθηκαν σὲ ἐπέμβαση τοποθέτησης βηματοδότη ἢ ἀπινιδωτῆ. Σὲ ἐκείνους
ποὺ δὲν διεκόπη ἡ βαρφαρίνη περιεπεμβατικά,
ἐμφάνισαν σὲ μικρότερο ποσοστὸ αἱμάτωμα στὴ
θήκη τῆς συσκευῆς σὲ σχέση μὲ ἐκείνους ποὺ τοὺς
χορηγήθηκε γεφυρικὴ θεραπεία.12
Στὴ μελέτη BRIDGE, ποὺ δημοσιεύτηκε τὸ
2015, ἀσθενεῖς μὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ ὑπὸ ἀγωγὴ
μὲ βαρφαρίνη διέκοψαν τὴν ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ
περιεπεμβατικὰ καὶ ἔγινε γέφυρα μὲ LMWH (δαλτεπαρίνη) ἢ εἰκονικὸ φάρμακο. Ἡ ἐπίπτωση τῶν
ἀρτηριακῶν θρομβοεμβολικῶν ἐπεισοδίων, 30
ἡμέρες μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς μελέτης, ἦταν
σχεδὸν παρόμοια καὶ στὶς δύο ὁμάδες ἀσθενῶν.
Ἡ συχνότητα ἐμφάνισης μείζονος αἱμορραγίας
ἦταν ὑψηλότερη σὲ αὐτοὺς ποὺ ἔλαβαν δαλτεπαρίνη ἔναντι αὐτῶν ποὺ τοὺς χορηγήθηκε τὸ εἰκονικὸ φάρμακο (3,2% ἔναντι 1,3%).11
Ἡ μελέτη PERIOP-2 εἶναι σὲ ἐξέλιξη καὶ ἐρευνᾶ τὴν ἀσφάλεια τῆς γεφύρωσης μετεγχειρητικὰ
μὲ LMWH ἔναντι τοῦ εἰκονικοῦ φαρμάκου σὲ
ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ θρομβοεμβολικοῦ κινδύνου, ποὺ
διέκοψαν τὴ βαρφαρίνη περιεπεμβατικὰ.13
Διαχείριση ἀντιπηκτικῶν
VKAs. Ὁ θρομβοεμβολικὸς κίνδυνος τοῦ
ἀσθενοῦς θὰ παίξει καθοριστικὸ ρόλο στὴ λήψη
τῆς ἀπόφασης σχετικὰ μὲ τὴν περιεπεμβατικὴ
ρύθμιση τῆς ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς καὶ τὴν ἀνάγκη γεφυρικῆς θεραπείας. Ὁ αἱμορραγικὸς κίνδυνος τῆς ἐπέμβασης καὶ τοῦ ἀσθενοῦς θὰ καθορίσει
τὸ πότε θὰ ἀρχίσει καὶ πάλι ἡ ἀντιθρομβωτικὴ
ἀγωγή.1
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Σὲ ὑψηλοῦ θρομβοεμβολικοῦ κινδύνου ἀσθενεῖς γίνεται διακοπὴ τοῦ ἀντιπηκτικοῦ 3-5 ἡμέρες πρίν, ἀναλόγως τοῦ τύπου τοῦ φαρμάκου καὶ
τῆς τιμῆς τοῦ INR καὶ ἐφαρμογὴ γεφυρικῆς θεραπείας. Πιὸ συγκεκριμένα, ἀγωγὴ μὲ LMWH ξεκινᾶ περίπου 3 ἡμέρες πρὶν τὴν ἐπέμβαση, ὅταν τὸ
INR εἶναι κάτω ἀπὸ τὰ θεραπευτικὰ ἐπίπεδα, μὲ
τὴν τελευταία δόση νὰ δίνεται 24 ὧρες πρίν. Ἐὰν
γίνει γεφύρωση μὲ UFH, συνεχίζεται ἡ ἐνδοφλέβια
ἔγχυση ἕως 4-6 ὧρες πρὶν ἀπὸ τὴν προγραμματισμένη ἐπέμβαση. Δὲν παραλείπεται ὁ ἔλεγχος τοῦ
INR, τὸ ὁποῖο τὸ πρωὶ τῆς ἐπέμβασης πρέπει νὰ
εἶναι χαμηλότερο ἀπὸ 1.5, διαφορετικὰ συστήνεται ἡ χορήγηση ἀπὸ τοῦ στόματος βιταμίνης Κ.1,4
Μετεγχειρητικά, ἐφαρμόζεται γεφυρικὴ θεραπεία, μὲ τοὺς VKAs νὰ ἐπαναχορηγοῦνται
μαζὶ μὲ τὶς LMWH ἐντὸς 24 ὡρῶν σὲ χαμηλοῦ
αἱμορραγικοῦ κινδύνου ἐπεμβάσεις καὶ ἐφ’ ὅσον
ἔχει ἐπιτευχθεῖ ἐπαρκὴς αἱμόσταση. Σὲ ἀντίθετη περίπτωση, ἡ γεφυρικὴ θεραπεία ξεκινᾶ στὶς
48-72 ὧρες. Σὲ κάθε περίπτωση, ἡ ὑποδόρια ἡπαρίνη διακόπτεται, ὅταν τὸ INR εἶναι μεγαλύτερο
τοῦ 2 καὶ γίνεται ρύθμιση τῆς δόσης τοῦ ἀντιπηκτικοῦ.1,3,4
Σὲ χαμηλοῦ αἱμορραγικοῦ κινδύνου ἐπεμβάσεις, ποὺ διενεργοῦνται σὲ χαμηλοῦ αἱμορραγικοῦ κινδύνου ἀσθενεῖς, δὲν εἶναι ἀπαραίτητη ἡ
διακοπὴ τοῦ ἀντιπηκτικοῦ. Ὡστόσο στὴν κλινικὴ
πράξη δὲν τηρεῖται πάντοτε αὐτὴ ἡ παραδοχή.
Στὸν Πίνακα δίνεται συνοπτικὰ ἕνας ἀλγόριθμος
τῆς περιεπεμβατικῆς διαχείρισης ἀσθενῶν ὑπὸ
ἀγωγὴ μὲ VKAs.
NOACs. Ἡ συγκεκριμένη κατηγορία φαρμάκων ἔχει μικρὸ χρόνο ἡμίσειας ζωῆς, ταχεῖα
ἔναρξη δράσης καὶ προβλέψιμη φαρμακοκινητική. Ἐπιβάλλεται πάντοτε νὰ ὑπολογίζεται ἡ κάθαρση τῆς κρεατινίνης (GFR), εἰδικὰ γιὰ τὴ δαμπιγκατράνη ποὺ ἀποβάλλεται κατὰ 80% μέσῳ
τῆς νεφρικῆς ὁδοῦ. Σὲ GFR κάτω τοῦ 30ml/min
ἀντενδείκνυται ἡ χορήγησή της, ἐνῶ ἡ ριβαροξαβάνη καὶ ἡ ἀπιξαμπάνη ἀντενδείκνυνται σὲ GFR
χαμηλότερο ἀπὸ 15ml/min.14
Σὲ ἀσθενεῖς ποὺ πρόκειται νὰ ὑποβληθοῦν
σὲ προγραμματισμένη καρδιακὴ ἐπέμβαση συνιστᾶται ἡ διακοπὴ τῶν NOACs 24-48 ὧρες πρίν. Σὲ
διαδερμικὲς καρδιακὲς ἐπεμβάσεις προτιμᾶται ἡ
κερκιδικὴ προσπέλαση, ἐὰν εἶναι ἐφικτό, ἐπειδὴ
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Πίνακας. Περιεπεμβατικὴ διαχείριση ἀσθενοῦς ὑπὸ ἀγωγὴ μὲ VKAs

ΗΜΕΡΑ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

-5 ἢ -6

Διακοπὴ VKAs

-3

Ἔναρξη LMWH

-1

Τελευταία δόση LMWH

HMΕΡΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

0

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

+1

Ἔναρξη VKAs - Ἔναρξη LMWH σὲ χαμηλὸ αἱμορραγικὸ κίνδυνο

+2 ἢ +3

Ἔναρξη LMWH σὲ ὑψηλὸ αἱμορραγικὸ κίνδυνο

+4

Ἔλεγχος INR - διακοπή LMWH ἂν INR >1.9

+7 ἕως +10

Τακτικὸς ἔλεγχος INR – ρύθμιση δόσης VKAs

συνδέεται μὲ χαμηλότερο ποσοστὸ αἱμορραγικῶν
ἐπιπλοκῶν. Μετεγχειρητικά, καὶ ἐφόσον ἔχει ἐπιτευχθεῖ ἐπαρκὴς αἱμόσταση, ἐπαναχορηγοῦνται
ἐντὸς 24 ὡρῶν σὲ χαμηλοῦ αἱμορραγικοῦ κινδύνου ἐπεμβάσεις, ἐνῶ σὲ ὑψηλοῦ κινδύνου ἐντὸς
2-3 ἡμερῶν.1,4,14
Δὲν ὑπάρχει ἐπίσημα γεφυρικὴ θεραπεία γιὰ
τὰ NOACs. Συζητεῖται μόνο σὲ περιπτώσεις ὑψηλοῦ θρομβοεμβολικοῦ καὶ αἱμορραγικοῦ κινδύνου, καθὼς καὶ σὲ ἀσθενεῖς ποὺ δὲν δύνανται νὰ
λάβουν ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιπηκτικὴ ἀγωγή,
μετεγχειρητικά.1
Διαχείριση ἀντιαιμοπεταλιακῶν
Ἀσπιρίνη. Ἐὰν ἑξαιρεθοῦν οἱ ὑψηλοῦ αἱμορραγικοῦ κινδύνου ἐπεμβάσεις, ἡ περιεγχειρητικὴ χορήγησή της φαίνεται ὅτι δὲν συνδέεται μὲ
σοβαρὰ ἐπεισόδια αἱμορραγίας ἢ μὲ αὐξημένη
θνησιμότητα. Ἑπομένως, δύναται νὰ δοθεῖ κατὰ
τὴ διάρκεια μεγάλων ἐπεμβάσεων καρδιᾶς καὶ
ἀγγείων. Διαφορετικά, διακόπτεται 7-10 ἡμέρες
πρίν.3,10
Ἀνταγωνιστὲς P2Y12. Σὲ ἀπὸ τοῦ στόματος
λήψη ἀναστολέα τῶν ὑποδοχέων P2Y12 τῶν αἱμοπεταλίων ἐπιβάλλεται διακοπὴ τοῦ φαρμάκου
καὶ ἐφαρμογὴ γεφυρικῆς θεραπείας προεγχειρητικὰ καὶ μετεγχειρητικά, μὲ τὰ ἀντιαιμοπεταλιακὰ
νὰ ἐπαναχορηγοῦνται ἐντὸς τῶν πρώτων 48 ὡρῶν
μετὰ τὴν ἐπέμβαση. Ὡστόσο, ἡ προσέγγιση τοῦ
ἀσθενοῦς περιπλέκεται σὲ λήψη διπλῆς ἀντιαιμοπεταλιακῆς ἀγωγῆς (DAPT). Μετὰ ἀπὸ πρόσφατη
PCI, ἡ καρδιακὴ ἐπέμβαση πρέπει νὰ πραγματοποιεῖται τουλάχιστον μετὰ τὶς 4 ἑβδομάδες σὲ το-

ποθέτηση ἁπλοῦ stent (BMS) καὶ τοὺς 6 μῆνες σὲ
σταθερὴ στεφανιαία νόσο ἢ τοὺς 12 μῆνες μετὰ
ἀπὸ ὀξὺ στεφανιαῖο σύνδρομο καὶ τοποθέτηση
φαρμακευτικὰ ἐπικαλυμμένου stent (DES). Τὰ
προαναφερθέντα χρονικὰ διαστήματα εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἐπιθηλιοποίηση τοῦ stent, καθὼς
πρόωρη διακοπὴ τῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς συνδέεται μὲ ὑψηλὸ κίνδυνο θρόμβωσης.3,9,10
Σὲ ὑψηλοῦ αἱμορραγικοῦ κινδύνου ἐπεμβάσεις διακόπτεται ἡ DAPT. Σὲ χαμηλοῦ αἱμορραγικοῦ κινδύνου, ποὺ πραγματοποιοῦνται μετὰ τὴ
συμπλήρωση τῶν παραπάνω χρονικῶν διαστημάτων, διακόπτεται μόνο ὁ ἀνταγωνιστὴς τῶν ὑποδοχέων P2Y12 τῶν αἱμοπεταλίων, διαφορετικὰ ἡ
ἐπέμβαση γίνεται ὑπὸ DAPT.3,9
Ἡ κλοπιδογρέλη καὶ ἡ τικαγρελόρη χορηγοῦνται ἕως καὶ 5 ἡμέρες πρὶν τὴν καρδιακὴ ἐπέμβαση, ἐνῶ ἡ πρασουγρέλη ἕως καὶ 7 ἡμέρες πρίν.
Γιὰ ἀσθενεῖς πολύ ὐψηλού θρομβωτικού κινδύνου μπορεί νὰ χορηγηθεί γεφυρική θεραπεία μὲ
βραχείας δράσης ἀνταγωνιστές γλυκοπρωτεΐνης
GPIIb/IIIa καὶ ὁ ἀναστρέψιμος ἀναστολέας P2Y12,
ἡ κανγκρελόρη.9,10 Ἡ χορήγηση LMWH σὲ αὐτή
τὴ κατηγορία ἀσθενῶν, ὠς θεραπεία γεφύρωσης,
πρέπει νὰ ἀποφεύγεται.
Ὅσον ἀφορᾶ στὴ γεφυρικὴ θεραπεία μὲ ἡπαρίνη, ἰσχύει ὅ,τι καὶ στὰ ἀντιπηκτικά. Ὡστόσο, ἡ
ἡπαρίνη δὲν ὑποκαθιστᾶ τὰ ἀντιαιμοπεταλιακά,
ἐπειδὴ ἔχει μικρὴ ἐπίδραση στὰ αἱμοπετάλια, μὲ
ἀποτέλεσμα νὰ μὴν προλαμβάνει ἐπαρκῶς τὸν
θρομβοεμβολικὸ κίνδυνο.9
Ἐναλλακτικά, τὰ ἐνδοφλεβίως χορηγούμενα
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ἀντιαιμοπεταλιακὰ φάρμακα εἶναι μία ἀσφαλὴς
ἐπιλογὴ σὲ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ θρομβοεμβολικοῦ
κινδύνου. Οἱ ἀναστολεῖς τῆς γλυκοπρωτεΐνης
GPIIb/IIIa ἀρχίζουν νὰ χορηγοῦνται 72 ὧρες
πρὶν τὴν καρδιακὴ ἐπέμβαση καὶ διακόπτονται
4-6 ὧρες πρίν. Οἱ συνήθεις δόσεις ἔγχυσης εἶναι
0.1mg/kg/h γιὰ τὴν τιροφιμπάνη καὶ 2mg/kg/h γιὰ
τὴν ἐπτιφιμπατίδη σὲ GFR μεγαλύτερο τοῦ 50mg/
ml, ἐνῶ σὲ χαμηλότερο GFR εἶναι 0.05mg/kg/h καὶ
1mg/kg/h, ἀντίστοιχα. Ἡ κανγκρελόρη ἔχει πολὺ
μικρὸ χρόνο ἡμίσειας ζωῆς, δίνεται μέσα σὲ 72
ὧρες ἀπὸ τὴ διακοπὴ τοῦ ἀντιαιμοπεταλιακοῦ
φαρμάκου καὶ συνεχίζεται ἕως καὶ 1-6 ὧρες πρὶν
τὴν ἐπέμβαση, μὲ ρυθμὸ ἔγχυσης 0.75mg/kg/h.10
Μετεγχειρητικά, τὰ ἀντιαιμοπεταλιακὰ φάρμακα ἐπαναχορηγοῦνται ἐντὸς 48 ὡρῶν. Προτιμᾶται ἡ χορήγηση τῆς κλοπιδογρέλης ἔναντι τῆς
πρασουγρέλης καὶ τῆς τικαγρελόρης, δεδομένου
ὅτι τὰ τελευταῖα συνδέονται μὲ ὑψηλὸ ποσοστὸ
αἱμορραγικῶν ἐπιπλοκῶν τὴν πρώιμη μετεγχειρητικὴ περίοδο. Ἐὰν δὲν εἶναι δυνατὴ ἡ ἀπὸ τοῦ
στόματος χορήγηση τῆς κλοπιδογρέλης τὸ πρῶτο
24ωρο, ἐφαρμόζεται γεφυρικὴ θεραπεία μὲ ἐνδοφλέβια ἀντιαιμοπεταλιακά.10
Σὲ περίπτωση διακοπῆς τῶν ἀντιαιμοπεταλιακῶν φαρμάκων, καλὸ θὰ εἶναι, ἡ ἐπέμβαση νὰ
πραγματοποιεῖται σὲ νοσοκομεῖο ποὺ ἔχει αἱμοδυναμικὸ ἐργαστήριο.
Ἐπείγουσες καρδιακὲς ἐπεμβάσεις σὲ ἀσθενεῖς
ὑπὸ ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ
Σὲ ἀσθενεῖς, ποὺ πρέπει νὰ ὑποβληθοῦν σὲ
ἐπείγουσα καρδιακὴ ἐπέμβαση καὶ εἶναι ὑπὸ
ἀγωγὴ μὲ VKAs, χορηγεῖται ἐνδοφλεβίως βιταμίνη K, καὶ ἐὰν ἀπαιτεῖται γρήγορη ἀναστροφὴ τῆς
δράσης τῶν ἀντιπηκτικῶν, δίνεται φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα (FFP).15
Σὲ λήψη ΝOACs καὶ ἐπείγουσες ἐπεμβάσεις
ὑψηλοῦ αἱμορραγικοῦ κινδύνου δύναται νὰ δοθοῦν συμπυκνωμένα συμπληρώματα προθρομβίνης (PCCs). Ἐνεργὸς ἄνθρακας ἐνδείκνυται σὲ
πρόσφατη λήψη δαμπιγκατράνης. Τὰ ἀντίδοτα
τῶν NOACs εἶναι σὲ ἐρευνητικὸ στάδιο καὶ ἀναμένεται νὰ κυκλοφορήσουν. Ἀπὸ τὸ 2015 ἔχει
δοθεῖ στὴν κυκλοφορία ἡ ἰδαρουσιζουμάμπη ὡς
ἀντίδοτο τῆς δαμπιγκατράνης, ἐνῶ σὲ ἐρευνητικὸ στάδιο εἶναι ἀκόμη τὸ andexanet alpha καὶ τὸ
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ciraparantag γιὰ τὴν ἀναστροφὴ τῆς δράσης τῆς
ριβαροξαβάνης καὶ τῆς ἀπιξαμπάνης.14,16
Τέλος, μετάγγιση αἱμοπεταλίων μπορεῖ νὰ
γίνει σὲ ἀσθενεῖς ὑπὸ ἀγωγὴ μὲ ἀντιαιμοπεταλικὰ
φάρμακα, ποὺ πρέπει νὰ ὑποβληθοῦν σὲ ἐπείγουσα καρδιακὴ ἐπέμβαση.9
Συμπεράσματα
Ἡ προσεκτικὴ ἐκτίμηση τοῦ συνολικοῦ κινδύνου τῆς ἐπέμβασης, τοῦ αἱμορραγικοῦ κινδύνου
αὐτῆς καὶ τοῦ θρομβοεμβολικοῦ κινδύνου τοῦ
ἀσθενοῦς θὰ συνυπολογιστοῦν στὴ λήψη τῆς ἀπόφασης σχετικὰ μὲ τὴν περιεπεμβατικὴ ρύθμιση τῆς
ἀντιθρομβωτικῆς ἀγωγῆς.
Ἀσθενεῖς, ποὺ θὰ ὑποβληθοῦν σὲ καρδιακὴ
ἐπέμβαση χαμηλοῦ αἱμορραγικοῦ κινδύνου, μποροῦν νὰ συνεχίσουν τὴν ἀντιθρομβωτικὴ ἀγωγή,
εἰδικὰ ἐὰν εἶναι ὑψηλοῦ κινδύνου γιὰ θρομβοεμβολικὸ ἐπεισόδιο. Ἀντίθετα, σὲ ὑψηλοῦ αἱμορραγικοῦ κινδύνου ἐπέμβαση μπορεῖ μὲ ἀσφάλεια νὰ
διακοπεῖ προσωρινὰ ἡ ἀντιθρομβωτικὴ ἀγωγή, ἡ
ὁποία ἀκολουθεῖται ἀπὸ γεφυρικὴ θεραπεία μὲ
ἡπαρίνη ἢ ἐνδοφλέβια ἀντιαιμοπεταλιακά. Μετεγχειρητικά, ὁ χρόνος ἐπανέναρξης τῆς ἀγωγῆς
καθορίζεται ἀπὸ τὸν αἱμορραγικὸ κίνδυνο τῆς
ἐπέμβασης.
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