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προεγχειρητικὸς καρδιολογικὸς ἔλεγχος
σε μὴ καρδιακὲς ἐπεμβάσεις ἀποτελεῖ
ἕνα ζήτημα ποὺ ἀπασχολεῖ ὅλους τοὺς
καρδιολόγους. Παρὰ τὸ μεγάλο ἐνδιαφέρον ποὺ
συγκεντρώνει τὸ θέμα αὐτό, δὲν ὑπάρχουν πολλὲς μεγάλες πολυκεντρικὲς μελέτες ποὺ νὰ τὸ διερευνοῦν. Οἱ σημαντικότερες ἀπὸ τὶς ὑπάρχουσες
εἶναι οἱ μελέτες DECREASE1 καὶ POISE.2
Ἡ μελέτη DECREASE -I, -II καὶ –IV ( Dutch
Echocardiographic Cardiac Risk Evaluating
Applying Stress Echo), ποὺ συμπεριέλαβε 3.893
ἀσθενεῖς μέσου καὶ ὑψηλοῦ κινδύνου μεταξὺ τῶν
ἐτῶν 1996 ἕως 2008, ἔδειξε ὅτι 136 (3,5%) ἀπεβίωσαν κατὰ τὴν περιεγχειρητικὴ περίοδο ἢ ἐκδήλωσαν περιεγχειρητικὸ ἔμφραγμα.1
Ἡ μελέτη Perioperative Ischemic Evaluation
(POISE) συμπεριέλαβε 8.351 ἀσθενεῖς μεταξὺ τῶν
ἐτῶν 2002-2007 καὶ ἔδειξε ὅτι ἡ περιεγχειρητικὴ
θνητότητα ἀνῆλθε στὸ 2,7% (26 ἀσθενεῖς), ἀπὸ
τοὺς ὁποίους τὸ 1,6% (133) ὀφειλόταν σὲ καρδιαγγειακὰ αἴτια, ἐνῶ μὴ θανατηφόρο ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου παρατηρήθηκε στὸ 4,4% (367)
τῶν ἀσθενῶν.2
Εἶναι γνωστό, ὅτι ἡ ἱστικὴ βλάβη προκαλεῖ
μιὰ αὐξημένη ἀντίδραση στὸ στρές, μὲ ἀποτέλεσμα ταχυκαρδία καὶ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση καὶ
ἔτσι αὔξηση τῶν μυοκαρδιακῶν ἀναγκῶν σὲ
ὀξυγόνο, πού, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν αὔξηση τῶν
προθρομβωτικῶν παραγόντων, μπορεῖ εὔκολα νὰ
ὁδηγήσει σὲ μυοκαρδιακὴ ἰσχαιμία καὶ καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια (Σχῆμα 1).
Ἡ ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη συγκεκριμένης ἀντιμετώπισης τῶν προεγχειρητικῶν ἀσθενῶν ὁδήγησε
τὴν Εὐρωπαϊκὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία νὰ ἐκδώ-

σει τὸ 2007 κατευθυντήριες ὁδηγίες γιὰ τὴν ἐκτίμηση τοῦ προεγχειρητικοῦ καρδιακοῦ κινδύνου καὶ
τὴν καρδιολογικὴ ἐκτίμηση τῶν ἀσθενῶν ποὺ θὰ
ὑποβληθοῦν σὲ μὴ καρδιακὲς ἐπεμβάσεις.3 Τὸ 2009
οἱ κατευθυντήριες ὁδηγίες ἀνανεώθηκαν,4 ἐνῶ τὸ
2014 ἡ European Society of Cardiology (ESC) καὶ
ἡ European Society of Anaesthesiology (ESA) ἐξέδωσαν νέες κατευθυντήριες ὁδηγίες.5 Πρέπει νὰ
σημειωθεῖ, ὅτι εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ καρδιολόγοι καὶ ἀναισθησιολόγοι κάθισαν στὸ ἴδιο τραπέζι καὶ συμφώνησαν στὰ ἀπαραίτητα καὶ στὰ μὴ
ἀπαραίτητα τοῦ προεγχειρητικοῦ ἐλέγχου.
Σύμφωνα μὲ τὶς νέες κατευθυντήριες ὁδηγίες
ἡ προεγχειρητικὴ ἐκτίμηση συνίσταται στὴν ἐκτίμηση τοῦ χειρουργικοῦ κινδύνου, στὴν ἐκτίμηση
τῆς λειτουργικῆς ἱκανότητας τοῦ ἀσθενοῦς, τὴν
ἐκτίμηση τοῦ γενικοῦ κινδύνου, τὴν ἀξιολόγιση
τῶν βιοδεικτῶν καί, τέλος, τὴν ἀξιολόγηση τῶν
ἐργαστηριακῶν ἐξετάσεων, αἱματηρῶν καὶ ἀναίμακτων.

Χειρουργικὸς κίνδυνος
Στὴν ἀξιολόγηση τοῦ χειρουργικοῦ κινδύνου
ἐπεισέρχονται ποικίλοι παράγοντες, ὅπως ἡ ἐπείγουσα βάση τῆς ἐπέμβασης, ὁ τύπος τῆς ἐπέμβασης, ἡ διάρκειά της, οἱ ἀλλαγὲς τῆς θερμοκρασίας
τοῦ πυρῆνα τοῦ σώματος, ἡ ἀπώλεια αἵματος καὶ
ἡ ἀνακατανομὴ τῶν ὑγρῶν. Βάσει τοῦ χειρουργικοῦ κινδύνου οἱ ἐπεμβάσεις διακρίνονται σὲ χαμηλοῦ, μέσου καὶ ὑψηλοῦ κινδύνου (Πίνακας 1).6
Πρέπει νὰ τονιστεῖ, ὅτι σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν εὐρέως
ἐπικρατοῦσα ἄποψη οἱ λαπαροσκοπικὲς τεχνικὲς δὲν εἶναι ἀκίνδυνες, καθὼς τὸ πνευμοπεριτόναιο ποὺ προκαλεῖται αὐξάνει τὴν ἐνδοκοιλιακὴ
πίεση, μειώνει τὴ φλεβικὴ ἐπαναφορὰ καὶ μπορεῖ
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Σχῆμα 1

νὰ μειώσει τὴν παροχή, ὀδηγώντας στὴν ἐκδήλωση καρδιαγγειακῶν συμβαμάτων.5

Λειτουργικὴ ἱκανότητα
Κάθε ἀσθενὴς μὲ καλὴ λειτουργικὴ ἱκανότητα μπορεῖ νὰ ὑποβληθεῖ σὲ ὁποιαδήποτε χειρουργικὴ ἐπέμβαση χωρὶς καθυστέρηση, ἐνῶ σὲ μέτρια
λειτουργικὴ ἱκανότητα πρέπει νὰ ἐκτιμηθοῦν καὶ
οἱ προδιαθεσικοὶ παράγοντες τοῦ ἀσθενοῦς.5

Συνολικὸς κίνδυνος
Πέρα ἀπὸ τὴν ταξινόμηση τοῦ χειρουργικοῦ
κινδύνου, στὸν γενικὸ κίνδυνο ὑπολογίζονται καὶ
οἱ προδιαθεσικοὶ παράγοντες καθὼς καὶ τὰ συνοδὰ νοσήματα τοῦ ἀσθενοῦς. Ἡ βαθμονόμηση τοῦ
συνολικοῦ κινδύνου γίνεται μὲ τὴ χρήση ἀλγορίθμων, ποὺ εἶναι εὔκολοι, προσιτοὶ καὶ ἀναπαραγώγιμοι.
Ἀρκετοὶ δεῖκτες κινδύνου ἔχουν ἀναπτυχθεῖ
κατὰ τὰ τελευταῖα 30 χρόνια, μὲ βάση τὴν πολυπαραγοντικὴ ἀνάλυση τῶν δεδομένων παρατήρη-

σης, τὰ ὁποῖα ἀντιπροσωπεύουν τὴ σχέση μεταξὺ
τῶν κλινικῶν χαρακτηριστικῶν καὶ τῆς περιεγχειρητικῆς καρδιαγγειακῆς θνησιμότητας καὶ νοσηρότητας. Οἱ δεῖκτες ἀναπτύχθηκαν ἀπὸ τοὺς
Goldman et al. (1977),7 Detsky et al. (1986)8 καὶ
Lee et al. (1999)9. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ δεῖκτες κινδύνου,
ὡστόσο, ἀναπτύχθηκαν χρόνια πρὶν καὶ ἔκτοτε
ἔχουν σημειωθεῖ πολλὲς ἀλλαγὲς τόσο στὴ θεραπεία τῆς στεφανιαίας νόσου (ΣΝ) ὅσο καὶ στὴν
ἀναισθησιολογική, λειτουργικὴ καὶ περιεγχειρητικὴ ἐκτίμηση τῶν ἀσθενῶν, ποὺ θὰ ὑποβληθοῦν
σὲ μὴ καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση. Ἕνα νέο μοντέλο πρόβλεψης ἀναπτύχθηκε πρόσφατα γιὰ τὴν
ἀξιολόγηση τοῦ κινδύνου διεγχειρητικοῦ / μετεγχειρητικοῦ ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου ἢ τῆς
καρδιακῆς ἀνακοπῆς, χρησιμοποιώντας τὴ βάση
δεδομένων τοῦ American College of Surgeons
National Surgical Quality Improvement Program
(NSQIP).10 Αὐτὸ τὸ μοντέλο, NSQIP MICA, βασίστηκε στὸ σύνολο δεδομένων τοῦ 2007 καὶ σὲ
ἀσθενεῖς ἀπὸ 180 νοσοκομεῖα καὶ ἐπικυρώθηκε μὲ
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Πίνακας 1: Ἐκτιμώμενος κίνδυνος* σύμφωνα μὲ τὸ εἴδος τῆς χειρουργικῆς ἤ μὴ ἐπέμβασης
(2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery)2
Χαμηλοῦ κινδύνου: <1%

Μέσου κινδύνου: 1-5%

Ὑψηλοῦ κινδύνου: >5%

Ἐπιφανειακὲς ἐπεμβάσεις
Μαστὸς - Ὁδοντιατρικές
Θυρεοειδεκτομές
Ὁφθαλμολογικές
Ἐπανορθωτικές
Ἐνδαρτηρεκτομὲς ἢ
ἐνδαγγειακὲς ἐπεμβάσεις
καρωτίδας
σὲ ἀσυμπτωματικούς ἀσθενεῖς
Μικρὲς γυναικολογικές
Μικρὲς ὀρθοπαιδικές
Μικρὲς οὐρολογικές
(διουρηθρικὴ προστατεκτομή)

Σπληνεκτομή, ἀποκατάσταση
διαφραγματοκήλης,
χολοκυστεκτομή
Ἐνδαρτηρεκτομὲς ἢ ἐνδαγγειακὲς
ἐπεμβάσεις καρωτίδας
σὲ συμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς
Ἀγγειοπλαστικὴ περιφερικῶν
ἀρτηριῶν
Ἐνδαγγειακὴ ἀποκατάσταση
ἀνευρύσματος ἀορτῆς
Ἐπεμβάσεις κεφαλῆς
καὶ τραχήλου
Μείζονες νευροχειρουργικὲς
ἤ ὀρθοπαιδικὲς ἐπεμβάσεις
Μείζονες οὐρολογικὲς
ἢ γυναικολογικές
Μεταμόσχευση νεφροῦ
Μικρές ἐνδοθωρακικές

Μείζονες ἐπεμβάσεις στὴν ἀορτή
καὶ τὰ ἀγγεῖα
Ἀνοικτή ἐπαναγγείωση ἄκρου
ἢ ἀκρωτηριασμὸς ἢ ἐμβολεκτομή
Γαστρικὴ χειρουργική
Ἡπατεκτομή, ἐπεμβάσεις
στὰ χοληφόρα
Οἰσοφαγεκτομή
Διάτρηση ἐντέρου
Ἐπινεφριδεκτομή
Ὁλική κυστεκτομή
Πνευμονεκτομή
Μεταμόσχευση πνευμόνων
ἢ ἤπατος

*Ἡ ἐκτίμηση τοῦ κινδύνου μιᾶς χειρουργικῆς ἐπέμβασης περιλαμβάνει μιὰ εὐρεῖα προσέγγιση τοῦ κινδύνου θανάτου ἀπὸ
καρδιαγγειακὰ αἴτια καὶ τοῦ κινδύνου ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου τὶς πρῶτες 30 ἡμέρες μετὰ τὴν ἐπέμβαση, λαμβάνοντας
ὑπόψιν μόνο τὴν συγκεκριμένη χειρουργικὴ ἐπέμβαση, χωρὶς τὶς συνυπάρχουσες παθολογικὲς νόσους τοῦ ἀσθενοῦς.

τὸ σύνολο τῶν δεδομένων τοῦ 2008. Τὸ μοντέλο
αὐτὸ παρουσιάζεται ὡς ἕνας διαδραστικὸς ὑπολογισμὸς κινδύνου (http://riskcalculator.facs.org/
RiskCalculator/PatientInfo.jsp), ἔτσι ὥστε ὁ κίνδυνος νὰ μπορεῖ νὰ ὑπολογιστεῖ μὲ ἁπλὸ καὶ ἀκριβῆ
τρόπο. Ἡ ἐκτίμηση τοῦ κινδύνου ἔχει καλύτερες
ἐπιδόσεις ἀπὸ τὸν δείκτη κινδύνου Lee, μὲ κάποια
μείωση στὴν ἀπόδοση σὲ ἀγγειοχειρουργικοὺς
ἀσθενεῖς, ἂν καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ ἦταν ἀνώτερος.
Ὡστόσο, ὁρισμένες περιεγχειρητικὲς καρδιακὲς
ἐπιπλοκές, ποὺ παρουσιάζουν ἐνδιαφέρον γιὰ
τοὺς κλινικοὺς ἰατρούς, ὅπως τὸ πνευμονικὸ οἴδημα καὶ ὁ πλήρης κολκποκοιλιακὸς ἀποκλεισμός,
δὲν ὑπολογίσθηκαν στὸ μοντέλο NSQIP, ἐπειδὴ
αὐτὲς οἱ μεταβλητὲς δὲν περιελήφθησαν στὴ βάση
δεδομένων NSQIP.10

Βιοδεῖκτες
Ἀξιολογοῦνται προεγχειρητικὰ γιὰ τὸν
ἀποκλεισμὸ ἰσχαιμίας ἢ ἐπιδείνωσης καρδιακῆς ἀνεπάρκειας. Ἡ ἀνάπτυξη νέων βιοδεικτῶν,

συμπεριλαμβανομένης τῆς τροπονίνης ὑψηλῆς
εὐαισθησίας, μᾶλλον θὰ βοηθήσει στὴν ἀξιολόγηση τῆς μυοκαρδιακῆς βλάβης καὶ εἶναι λογικὸ
νὰ ἐκτιμᾶται τόσο πρὶν ὅσο καὶ 48-72 ὧρες μετὰ
ἀπὸ σημαντικὴ χειρουργικὴ ἐπέμβαση. Θὰ πρέπει,
βέβαια, νὰ τονισθεῖ, ὅτι ἡ αὔξηση τῆς τροπονίνης
μπορεῖ νὰ παρατηρηθεῖ σὲ πολλὲς ἄλλες καταστάσεις καὶ γι᾽ αὐτὸ ἡ διάγνωση τῆς ἐμφράγματος τοῦ
μυοκαρδίου χωρὶς ἀνάσπαση τοῦ ST διαστήματος δὲν πρέπει ποτὲ νὰ γίνεται ἀποκλειστικὰ καὶ
μόνο βάσει τῶν βιοδεικτῶν.5

Ἀναίμακτος ἐργαστηριακὸς ἔλεγχος
ΗΚΓράφημα: Πρέπει νὰ γίνεται σὲ ἀσθενεῖς
ποὺ πρόκειται νὰ ὑποβληθοῦν σὲ μετρίου ἢ ὑψηλοῦ κινδύνου ἐπεμβάσεις καὶ ἔχουν προδιαθεσικοὺς παράγοντες γιὰ στεφανιαία νόσο.5
Ὑπερηχοκαρδιογράφημα: Δὲν πρέπει νὰ
γίνεται σὲ ἀσυμπτωματικοὺς ἀσθενεῖς, ἀλλὰ σὲ
αὐτοὺς ποὺ χρειαζόμαστε πληροφορίες γιὰ τὴ
λειτουργικότητα τῆς ἀριστερῆς κοιλίας. Δὲν πρέ-

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

πει νὰ γίνεται ποτὲ σὰν προεγχειρητικὸς ἔλεγχος
ρουτίνας.
Δοκιμασία κόπωσης: Συνιστᾶται σὲ ἀσθενεῖς
μὲ μέτρια ἢ ἄγνωστη λειτουργικὴ ἱκανότητα, ποὺ
ἔχουν παράγοντες κινδύνου γιὰ στεφανιαία νόσο
καὶ πρόκειται νὰ ὑποβληθοῦν σὲ ὑψηλοῦ κινδύνου χειρουργεῖο.
Καρδιοναπνευστικὴ κόπωση: Ἔχει νόημα
μόνο σὲ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ σὲ
καμιὰ περίπτωση δὲν μπορεῖ νὰ ὑποκαταστήσει
τὴ δοκιμασία κόπωσης

Ἐπεμβατικὸς ἔλεγχος
Στεφανιογραφία: Συνιστᾶται σὲ κάθε ἀσθενῆ
ποὺ ἐκδήλωσε ὀξὺ στεφανιαῖο σύνδρομο προεγχειρητικά.

Στρατηγικὴ μείωσης τοῦ κινδύνου
Φαρμακευτικὲς οὐσίες
Τὰ φαρμακευτικὰ σκευάσματα ποὺ λαμβάνουν οἱ ἀσθενεῖς, ποὺ πρόκειται νὰ ὑποβληθοῦν
σὲ χειρουργικὴ ἐπέμβαση, συνήθως δὲν διακόπτονται, ἐκτὸς ἂν πρόκειται γιὰ ἀντιπηκτικὰ ἢ αἱμοπεταλιακὰ φάρμακα.
Β- ἀναστολεῖς: Μέχρι τὸ 2013 ἡ ἐπιστημονικὴ
κοινότητα ὑποστήριζε, ὅτι οἱ β ἀναστολεῖς πρέπει νὰ χορηγοῦνται σὲ ὅλους τοὺς ἀσθενεῖς ποὺ
θὰ ὑποβληθοῦν σὲ ὑψηλοῦ κινδύνου χειρουργικὴ
ἐπέμβαση, καθὼς καὶ σ᾽ αὐτοὺς μὲ γνωστὴ στεφανιαία νόσο ἢ ἰσχαιμία.4 Τὸ 2013 παρουσιάσθηκε
μιὰ μετα-ανάλυση, στὴν ὁποία ἡ περιεγχειρητικὴ
χορήγηση β-ἀναστολέα συσχετίστηκε μὲ στατιστικὰ σημαντικὴ 27% (95% CΙ 1-60) αὔξηση τῆς
θνησιμότητας (ἐννέα μελέτες, 10.529 ἀσθενεῖς). Τὰ
δεδομένα αὐτὰ ὁδήγησαν τὴν ESC νὰ προτείνει
τὴ συνέχιση τῶν β-ἀναστολέων μόνο στοὺς ἀσθενεῖς ποὺ ἤδη ἐλάμβαναν τὴν ἀγωγὴ αὐτὴ καὶ νὰ
μὴν προτρέπει στὴν περιεγχειρητικὴ ἔναρξή τους.5
Συνολικὰ ὀκτὼ μετα-αναλύσεις ἔχουν πραγματοποιηθεῖ, καὶ δημοσιεύθηκαν γιὰ τοὺς β-ἀποκλειστές, συνολικοῦ πλήθους, ἀντίστοιχα, 10. 529, 12. 928,
586, 866, 632, 2.437, 2.057, καὶ 12.306 ἀσθενῶν.11-16
Τέσσερις μετα-αναλύσεις ἔδειξαν σημαντικὴ μείωση στὴν περιεγχειρητικὴ ἰσχαιμία τοῦ μυοκαρδίου καὶ τοῦ ἐμφράγματος τοῦ μυοκαρδίου σὲ
ἀσθενεῖς ποὺ λαμβάνουν β-ἀναστολεῖς,13,14,16,18
ἰδιαίτερα στοὺς ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ κινδύνου. Δύο
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μετα-αναλύσεις δὲν ἔδειξαν σημαντικὴ μείωση
στὸ περιεγχειρητικὸ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου
ἢ στὴν καρδιακὴ θνησιμότητα σὲ ἀσθενεῖς ποὺ
λαμβάνουν β-ἀναστολέα.11-14 Αὐτὲς οἱ μετα-αναλύσεις (ἐκτὸς ἀπὸ τὶς δύο πιὸ πρόσφατες)9,10 ἔχουν
ἐπικριθεῖ λόγῳ τῆς ἑτερογένειας τῶν συμπεριλαμβανόμενων μελετῶν καὶ τοῦ εἴδους τῆς χειρουργικῆς ἐπέμβασης, τῆς ὕπαρξης τῶν μελετῶν τῆς
οἰκογένειας DECREASE, τὴν ἀσάφεια σχετικὰ μὲ
τὰ προφὶλ τοῦ καρδιακοῦ κινδύνου τῶν ἀσθενῶν
καὶ τὴ μεταβλητότητα στὸ χρόνο χορήγησης καὶ
τῆς δόσης τοῦ β-ἀναστολέα.19 Ἡ πρόσφατη μελέτη
POISE20 εἶχε τὸ μεγαλύτερο βάρος ἀπὸ ὅλες αὐτὲς
τὶς ἀναλύσεις. Στὴν POISE, ὅλα τὰ αἴτια θνησιμότητας αὐξήθηκαν κατὰ 33%, σὲ ἀσθενεῖς ποὺ
λαμβάνουν β-ἀποκλειστές, ὁ περιεγχειρητικὸς
θάνατος, σὲ ἀσθενεῖς ποὺ λαμβάνουν metoprolol
succinate, συνδέθηκε μὲ περιεγχειρητικὴ ὑπόταση, βραδυκαρδία, καὶ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο. Τὸ
ἱστορικὸ ἀγγειακῆς νόσου συσχετίστηκε μὲ αὐξημένο κίνδυνο ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου. Ἡ ὑπόταση συσχετίσθηκε μὲ ὑψηλὴ δόση μετοπρολόλης
χωρὶς τιτλοποίηση τῆς δόσης. Στὴ μετα-ανάλυση,
ποὺ ἡ περιεγχειρητικὴ χορήγηση β-ἀναστολέα συσχετίστηκε μὲ στατιστικὰ σημαντικὴ 27% αὔξηση τῆς θνησιμότητας, ἀποκλείσθηκαν οἱ μελέτες
DECREASE.9
Στατίνες: Πρέπει νὰ χορηγοῦνται σὲ ὅλους
τοὺς ἀσθενεῖς ποὺ θὰ ὑποβληθοῦν σὲ ὑψηλοῦ κινδύνου χειρουργικὴ ἐπέμβαση.5
Νιτρώδη: Εἶναι δυνατὸ νὰ προκαλέσουν σοβαρὴ αἱμοδυναμικὴ ἐπιβάρυνση, καθὼς μειώνουν
τὸ προφόρτιο καὶ ἔτσι προκαλοῦν ταχυκαρδία
καὶ ὑπόταση.5
Α ΜΕΑ: Πρέπει νὰ χορηγοῦνται στοὺς ἀσθενεῖς μὲ δυσλειτουργία τῆς ἀριστερῆς κοιλίας,
ἀλλά, ἂν χορηγεῖται γιὰ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση,
εἶναι καλὸ νὰ μὴν λαμβάνεται ἡ πρὸ τοῦ χειρουργείου δόση, καθὼς μπορεῖ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὰ
φάρμακα τῆς ἀναισθησίας νὰ προκαλέσει ἐξεσημασμένη ὑπόταση.5
Ἀναστολεῖς ἀσβεστίου: Δὲν διακόπτεται ἡ
χορήγησή τους, ἰδιαίτερα ἂν ὑπάρχει ὑποψία στηθάγχης Prinzmental.5
Διουρητικά: Χρειάζεται προσοχὴ στὶς ἠλεκτρολυτικὲς διαταραχές. Εἶναι ἀπαραίτητα στοὺς
ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.5
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Πρωτόκολλο θεραπείας γεφύρωσης ἀντιαιμοπεταλιακῶν μὲ GPI
(Capodanno D et al)3

Πίνακας 2

Ἀγωνιστὲς τῶν Α2 ὑποδοχέων (κεντρικῶς
δρῶντα ἀντιυπερτασικά): Χρειάζεται προσοχὴ
κατὰ τὴ διακοπή τους, καθὼς μπορεῖ νὰ προκληθεῖ σοβαρὴ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση, ποὺ μπορεῖ νὰ
ὁδηγήσει ἀκόμη καὶ στὸ θάνατο.5
Ἀντιαιμοπεταλιακά: Συνήθως ἀπαιτεῖται
διακοπὴ τῆς χορήγησής τους λόγῳ αὐξημένου
αἱμορραγικοῦ κινδύνου. Ὑπάρχουν διαφορὲς
στὶς ἀπαιτούμενες ἡμέρες διακοπῆς κάθε οὐσίας
γιὰ τὴν ἀσφαλῆ διενέργεια τῆς χειρουργικῆς ἐπέμβασης.
Ἀσπιρίνη: Πρέπει νὰ γίνεται προσπάθεια διατήρησης τῆς ἀγωγῆς μὲ ἀσπιρίνη. Ἀπαιτεῖται διακοπὴ 7-10 ἡμέρες γιὰ πλήρη ἀποκατάσταση τῆς
λειτουργίας τῶν αἱμοπεταλίων.21
Τικλοπιδίνη: Ἀπαιτεῖ διακοπὴ 10-14 ἡμέρες.5
Κλοπιδογρέλη: Ἀπαιτεῖ διακοπὴ 3-5 ἡμέρες.22
Πρασουγρέλη: Ἀπαιτεῖ διακοπὴ 7-10 ἡμέρες.5
Τικαγκλερόρη: Ἀπαιτεῖ διακοπὴ 72 ὧρες.23
Τριφλουσάλη: Ἀπαιτεῖ διακοπὴ 7 ἡμέρες.24
Διπυριδαμόλη: Ἀπαιτεῖ διακοπὴ 7 ἡμέρες.24

Περιεγχειρητικὴ ἀντιμετώπιση ἀσθενῶν ποὺ
λαμβάνουν ἀντιαιμοπεταλιακὰ φάρμακα
Συνιστᾶται ἡ χορήγηση διπλῆς ἀντιαιμοπεταλιακῆς ἀγωγῆς γιὰ τουλάχιστον 1 μῆνα μετὰ
τὴν ἐμφύτευση BMS σὲ σταθερὴ ΣΝ,25 γιὰ 6 μῆνες
μετὰ τὴν ἐμφύτευση νέας γενιᾶς DES25 καὶ μέχρι 1
ἔτους σὲ ἀσθενεῖς μετὰ ἀπὸ ACS, ἀνεξαρτήτως τῆς
στρατηγικῆς ἐπαναγγείωσης. Εἶναι σημαντικὸ ὅτι
διακοπὴ τουλάχιστον 1 (γιὰ BMS) ἕως 3 (νέας γενιᾶς DES) μῆνες θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἀποδεκτή,
ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴν σοβαρότητα τῆς ΣΝ, σὲ περιπτώσεις ὅπου ἡ χειρουργικὴ ἐπέμβαση δὲν μπορεῖ νὰ καθυστερήσει γιὰ μεγαλύτερο χρονικὸ διάστημα, ὡστόσο τέτοιες χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις
θὰ πρέπει νὰ διενεργοῦνται σὲ νοσοκομεῖα, ὅπου
τὸ αἱμοδυναμικὸ ἐργαστήριο εἶναι διαθέσιμο 24
ὧρες τὸ 24ωρο / 30 ἡμέρες τὸ μῆνα, ἔτσι ὥστε νὰ
εἶναι ἐφικτὴ ἡ ἄμεση ἀντιμετώπιση περιεγχειρητικῶν ἀθηροθρομβωτικῶν ἐπεισοδίων.5 Σὲ αὐτὲς
τὶς περιπτώσεις θὰ πρέπει νὰ διακοπεῖ τὸ δεύτερο ἀντιαιμοπεταλιακὸ καὶ νὰ χορηγηθοῦν ἀνταγωνιστὲς τῶν ὑποδοχέων GPIIb/IIIa. Πίνακας 2.6
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Πίνακας 3: Ἀναλυτικό πρωτόκολλο διαχείρισης ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς. (AC. Spyropoulos et al)7
Ἡμέρα		

Παρέμβαση
Προεγχειρητική Παρέμβαση

-7 ἔως -10
-7
-5 ἤ -6
-3
-1

Ἀξιολόγηση τῆς ἀνάγκης καὶ προεγχειρητικὴ θεραπεία γεφύρωσης καὶ τοῦ αἱμορραγικοῦ
κινδύνου τῆς ἐπέμβασης ὡς ὑψηλοῦ ἢ χαμηλοῦ, ἔλεγχος ἐργαστηριακῶν ἐξετάσεων ἀναφορᾶς
(Hgb, ἀριθμός αἱμοπεταλίων, κρεατινίνη, INR)
Διακοπή ἀσπιρίνης (ἢ ὁποιουδήποτε ἄλλου ἀντιαιμοπεταλιακοῦ)
Διακοπὴ τῆς βαρφαρίνης
Ἔναρξη LMWH σὲ θεραπευτικὴ ἢ ἐνδιάμεση δόση*
Τελευταία χορήγηση LMWH προεγχειρητικὰ καὶ ὄχι νωρίτερα ἀπό 24 ὧρες ἀπὸ τὴν ἔναρξη
τῆς ἐπέμβασης στὴ μισὴ τῆς συνολικῆς ἡμερήσιας δόσης, ἔλεγχος INR πρὶν τὴν ἐπέμβαση,
προχωρῆστε μὲ τὴν ἐπέμβαση ἄν INR <1,5, ἄν INR >1,5 σκεφτεῖτε τὴ διόρθωση μὲ ἀπὸ
τοῦ στόματος χορήγηση χαμηλῆς δόσης βιταμίνης Κ (1-2,5mg)
Ἡμέρα ἐγχειρητικῆς παρέμβασης

0 ἤ +1

Ἐπανέναρξη βαρφαρίνης στὴ δόση συντήρησης τὸ ἴδιο ἀπόγευμα ἤ τὸ πρωί μετὰ τὴν ἐπέμβαση
Μετεγχειρητική Παρέμβαση

+1

+2 ἤ +3
+4
+7 ἕως +10

Χαμηλὸς αἱμορραγικὸς κίνδυνος: ἔναρξη LMWH στὴν προκαθορισμένη δόση, ἐπανέναρξη
βαρφαρίνης
Ὑψηλὸς αἱμορραγικὸς κίνδυνος: ὄχι χορήγηση θεραπευτικῆς LMWH, ἐάν δὲν ὑπάρχει
αἱμορραγία χορήγηση προφυλακτικῆς LMWH καὶ ἐπανέναρξη βαρφαρίνης
Χαμηλὸς αἱμορραγικὸς κίνδυνος: συνέχιση χορήγησης LMWH
Ὑψηλὸς αἱμορραγικὸς κίνδυνος: ἐπανέναρξη LMWH στὴν προκαθορισμένη δόση
Χαμηλὸς αἱμορραγικὸς κίνδυνος: ἔλεγχος INR (διακοπὴ LMWH ἄν INR >1,9)
Ὑψηλὸς αἱμορραγικὸς κίνδυνος: ἔλεγχος INR (διακοπὴ LMWH ἄν INR >1,9)
Χαμηλὸς αἱμορραγικὸς κίνδυνος: ἔλεγχος INR
Ὑψηλὸς αἱμορραγικὸς κίνδυνος: ἔλεγχος INR

*LMWH σκευάσματα: ἐνοξαπαρίνη 1,5mg/kg ἡμερησίως ἢ 1mg/kg δύο φορὲς τὴν ἡμέρα ὑποδόρια, δαλτεπαρίνη 200IU/kg
ἡμερησίως ἢ 100IU/kg δύο φορὲς τὴν ἡμέρα ὑποδόρια καὶ τινζαπαρίνη 175IU/kg μία φορὰ τὴν ἡμέρα ὑποδόρια.
Ἐνδιάμεσες δόσεις LMWH (ναδροπαρίνη 2850-5700 IU δύο φορὲς τὴν ἡμέρα ὑποδόρια, ἐνοξαπαρίνη 40mg δύο φορὲς τὴν
ἡμέρα ὑποδόρια) ἔχουν μελετηθεί λιγότερο.
**Δόσεις φόρτισης (2 φορὲς τὴν ἡμέρα τὴ δόση συντήρησης) ἔχουν ἐπίσης χρησιμοποιηθεῖ.
Hgd: αἱμοσφαιρίνη.

Ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ χρονικὸ διάστημα μεταξὺ
ἐμφύτευσης DES καὶ τῆς χειρουργικῆς ἐπέμβασης,
θὰ πρέπει νὰ συνεχιστεῖ μονὴ ἀντιαιμοπεταλιακὴ
ἀγωγὴ (κατὰ προτίμηση μὲ ἀσπιρίνη). Σὲ ἀσθενεῖς
ποὺ χρειάζονται χειρουργικὴ ἐπέμβαση μέσα σὲ
λίγες ἡμέρες, οἱ τρέχουσες εὐρωπαϊκὲς κατευθυντήριες ὁδηγίες προτείνουν διακοπὴ τῆς κλοπιδογρέλης καὶ τικαγρελόρης γιὰ πέντε ἡμέρες καὶ
τῆς πρασουγρέλης γιὰ ἑπτὰ ἡμέρες πρὶν ἀπὸ τὴ
χειρουργικὴ ἐπέμβαση, ἐκτὸς ἂν ὑπάρχει ὑψηλὸς
κίνδυνος θρόμβωσης. Ἡ χρήση ἡπαρίνης χαμηλοῦ

μοριακοῦ βάρους (LMWH) γιὰ τὴ γεφύρωση σὲ
αὐτοὺς τοὺς ἀσθενεῖς θὰ πρέπει νὰ ἀποφεύγεται.
Ἡ διπλῆ ἀντιαιμοπεταλιακὴ ἀγωγὴ θὰ πρέπει νὰ
ἀρχίσει τὸ συντομότερο δυνατὸ μετὰ τὴν ἐπέμβαση καί, ἂν εἶναι δυνατόν, ἐντὸς 48 ὡρῶν.5

Ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ
Βαρφαρίνη
Ἀπαιτεῖται διακοπή της, καθὼς οἱ ἀσθενεῖς
αὐτοὶ παρουσιάζουν αὐξημένο κίνδυνο περιεγχειρητικῆς αἱμορραγίας, ἐὰν τὸ INR εἶναι μεγαλύ-
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Πίνακας 4: Ταξινόμηση χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων σύμφωνα μὲ τὸν κἰνδυνο
περιεγχειρητικῆς αἱμορραγίας
Ἐπεμβάσεις ποὺ ΔΕΝ ἀπαιτοῦν τὴ διακοπὴ ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς
Ὁδοντιατρική
Ἐξαγωγὴ ἑνὸς ἔως τριῶν δοντιῶν
Περιοδοντικὴ ἐπέμβαση
Τομὴ ἀποστήματος
Τοποθέτηση ἐμφυτευμάτων
Ὁφθαλμολογία
Ἐγχείρηση γιὰ καταρράκτη ἢ γλαύκωμα
Ἐνδοσκόπηση χωρὶς χειρουργικὴ ἐπέμβαση
Ἐπιφανειακὲς ἐπεμβάσεις (π.χ. τομὴ ἀποστήματος, μικρὲς δερματολογικὲς ἐκτομές)
Ἐπεμβάσεις μὲ ΜΙΚΡΟ κίνδυνο αἱμορραγίας
Ἐνδοσκόπηση μὲ βιοψία
Βιοψία προστάτη ἤ οὑροδόχου κύστης
Ἡλεκτροφυσιολογικὴ μελέτη, διακαθετηριακὴ κατάλυση (στὶς δεξιὲς καρδιακὲς κοιλότητες)
γιὰ ὑπερκοιλιακὴ ταχυκαρδία
Μὴ στεφανιαία ἀγγειογραφία (γιὰ στεφανιογραφία καὶ PCI βλέπε κεφάλαιο 2.6)
Βηματοδότης ἢ ἐμφύτευση ἀπινιδωτῆ (ἐκτὸς ἐὰν ὑπάρχει δύσκολη ἀνατομία, π.χ. συγγενὴς καρδιοπάθεια)
Παρεμβάσεις μὲ ΜΕΙΖΟΝΑ κίνδυνο αἱμορραγίας
Διακαθετηριακὴ κατάλυση στὶς ἀριστερὲς καρδιακὲς κοιλότητες
Ραχιαία ἤ ἐπισκληρίδιος ἀναισθησία, ὁσφυϊκὴ διαγνωστικὴ παρακέντηση
Χειρουργικὴ ἐπέμβαση στὸν θώρακα
Χειρουργικὴ ἐπέμβαση στὴν κοιλιακὴ χώρα
Μείζων ὀρθοπαιδικὴ χειρουργικὴ ἐπέμβαση
Βιοψία ἥπατος
Διουρηθρικὴ προστατεκτομή
Βιοψία νεφροῦ
Ἐξωσωματικὴ λιθοτριψία μὲ κρουστικὸ κῦμα (ESWL)
Προσαρμοσμένος ἀπό τὶς ἐπικαιροποιημένες (2015) Πρακτικὲς Ὁδηγίες τῆς Εὑρωπαϊκῆς Ἕνωσης Καρδιακοῦ Ρυθμοῦ
(European Heart Rhythm Association - EHRA) τῆς Εὑρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας.6
ESWL = extracorporeal short wave lithotripsy.

τερο τοῦ 1,5. Συστήνεται ἡ διακοπὴ τῆς βαρφαρίνης 3–5 ἡμέρες πρὶν τὸ χειρουργεῖο μὲ καθημερινὲς
μετρήσεις, ἕως ὅτου τὸ INR κατέλθει σὲ ἐπίπεδα
μικρότερα τοῦ 1,5.4 Ἀσθενεῖς μὲ ὑψηλὸ θρομβοεμβολικὸ κίνδυνο χρειάζονται κάλυψη μὲ ἡπαρίνη
χαμηλοῦ μοριακοῦ βάρους (Πίνακας 3).6
Παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ διακοπὴ τῶν κουμαρινικῶν ἀντιπηκτικῶν εἶναι ἀπαραίτητη στὴν
προεγχειρητικὴ περίοδο, ἡ ἐπιλογὴ τῶν ἀσθενῶν,

οἱ ὁποῖοι χρήζουν παρεντερικῆς θεραπείας «γεφύρωσης» (bridging) μὲ μικροῦ μοριακοῦ βάρους
ἡπαρίνη, δὲν εἶναι σαφῶς καθορισμένη. Γίνεται
ὅλο καὶ πιὸ ξεκάθαρο, ὅτι ἡ χρήση τῆς θεραπείας γεφύρωσης θὰ πρέπει νὰ προέρχεται ἀπὸ μία
κλινικὴ ἐκτίμηση ἀφενὸς τοῦ κινδύνου θρομβοεμβολικῶν ἐπεισοδίων καὶ ἀφετέρου τοῦ κινδύνου
αἱμορραγίας. Στὰ πλαίσια αὐτά, τὸ American
College of Chest Pysicians (ACCP) ταξινομεῖ τοὺς
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Πίνακας 5. HAS-BLED score γιὰ ἐκτίμηση τοῦ αἱμορραγικοῦ κινδύνου σὲ ἀσθενεῖς μὲ κολπικὴ
μαρμαρυγή, ποὺ λαμβάνουν χρόνια ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιπηκτικὴ ἀγωγή.
Ἀρχικὸ γράμμα

Κλινικὸ χαρακτηριστικό

Βαθμοί

H
Ὑπέρταση (Hypertension)
A
Παθολογικὴ (Abnormal) νεφρικὴ ἢ/καὶ ἡπατικὴ λειτουργία
S
Ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο (Stroke) στὸ ἱστορικό
B
Αἱμορραγία (Bleeding) στὸ ἱστορικό
L
Ἀσταθὲς (Labile) INR
E
Ἡλικιωμένοι (Elderly) ἄνω τῶν 65 ἐτῶν
D
Φάρμακα (Drugs) ἤ/καὶ ἀλκοόλ
			

1
1ἢ2
1
1
1
1
1ἢ2
Μέγιστο: 9 βαθμοί

Ὅπως συμπεριλήφθηκε στὶς Κατευθυντήριες Ὁδηγίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας γιὰ τὴ διαχείριση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς.32
Ὑπέρταση ὁρίζεται ὡς συστολικὴ ἀρτηριακὴ πίεση >160 mmHg. Παθολογικὴ νεφρικὴ λειτουργία ὁρίζεται, ἂν ὑφίσταται
θεραπεία αἱμοκάθαρσης ἢ νεφρικὴ μεταμόσχευση ἢ κρεατινίνη ὀροῦ ≥200 mmol/L. Παθολογικὴ ἡπατικὴ λειτουργία ὁρίζεται
ὡς χρόνια ἡπατοπάθεια (π.χ. κίρρωση) ἢ βιοχημικὲς ἐνδείξεις σοβαρῆς ἡπατικῆς δυσλειτουργίας (π.χ. χολερυθρίνη >2 φορὲς
τὸ ἀνώτατο φυσιολογικὸ ὅριο, σὲ συνδυασμὸ μὲ ἐπίπεδα εἴτε ἀσπαρτικῆς ἀμινοτρανσφεράσης εἴτε ἀλανινικῆς ἀμινοτρανσφεράσης εἴτε ἀλκαλικῆς φωσφατάσης >3 φορὲς τὸ ἀνώτατο φυσιολογικὸ ὅριο κλπ). Αἱμορραγία ἀναφέρεται σὲ ἱστορικὸ
αἱμορραγίας ἢ κληρονομικὴ/ἐπίκτητη προδιάθεση πρὸς αἱμορραγία. Ἀσταθὲς INR ἀναφέρεται σὲ ἀσταθῆ/ὑψηλὰ ἐπίπεδα
INR ἢ ἀνεπαρκῆ χρόνο στὸ θεραπευτικὸ εὖρος (time in therapeutic range, π.χ. <60%). Φάρμακα ἢ ἀλκοὸλ ἀναφέρονται στὴν
ταυτόχρονη λήψη φαρμάκων ὅπως τὰ ἀντιαιμοπεταλιακά, μὴ στεροειδῆ ἀντιφλεγμονώδη, κατάχρηση ἀλκοολούχων ποτῶν
κλπ.

ἀσθενεῖς μὲ μηχανικὲς βαλβῖδες, κολπικὴ μαρμαρυγὴ καὶ θρομβοεμβολικὴ νόσο σὲ τρεῖς κατηγορίες ἀνάλογα μὲ τὸν κίνδυνο ἀρτηριακοῦ ἢ
φλεβικοῦ θρομβοεμβολικοῦ ἐπεισοδίου.26 Συγκεκριμένα, θεωρεῖται ὅτι ἔχουν ΥΨΗΛΟ κίνδυνο
4–10% καὶ ἑπομένως χρήζουν θεραπείας γεφύρωσης οἱ ἀσθενεῖς μέ:
• Κολπικὴ μαρμαρυγὴ καὶ CHADS2 score 5 ἢ 6
• Μηχανικὴ προσθετικὴ βαλβίδα ἢ πρόσφατα
(ἐντὸς τῶν τελευταίων 3 μηνῶν) εἰσαχθεῖσα βιολογικὴ βαλβίδα
• Πρόσφατη ἐπιδιόρθωση μιτροειδοῦς βαλβίδας (ἐντὸς 3 μηνῶν)
• Πρόσφατο ἀρτηριακὸ (ΤΙΑ, ΑΕΕ) ἢ φλεβικὸ θρομβοεμβολικὸ (φλεβικὴ θρόμβωση, πνευμονικὴ ἐμβολὴ) ἐπεισόδιο (ἐντὸς 3 μηνῶν)
• Βαριὲς θρομβοφιλίες (ἐδῶ μποροῦν νὰ συμ
περιληφθοῦν τὸ ἀντιφωσφολιπιδικὸ σύνδρομο,
κληρονομικὴ ἔλλειψη πρωτεΐνης C, πρωτεΐνης S ἢ
ἀντιθρομβίνης, ὅπως καὶ συνδυασμοὶ κληρονομικῶν ἑτεροζυγωτικῶν θρομβοφιλιῶν)
Παράλληλα, ἡ ἐκτίμηση τοῦ κινδύνου περιεγχειρητικῆς αἱμορραγίας βασίζεται ἀφενὸς 1) στὴν
ταξινόμηση τῆς ἑκάστοτε χειρουργικῆς ἐπέμβασης

ὡς πρὸς τὸν κίνδυνο αἱμορραγίας ποὺ αὐτὴ ἐνέχει
καὶ 2) στὸν «ἰδιοσυστατικὸ» ἢ «ἰδιοσυγκρατικὸ»
κίνδυνο αἱμορραγίας τοῦ ἴδιου τοῦ ἀσθενῆ (ἀνεξαρτήτως χειρουργείου), ποὺ βασίζεται στὴν ἡλικία, τὴ συννοσηρότητα καὶ ἐν γένει τὸ ἱστορικό
του.
Ὁ Πίνακας 4 δίνει ὁρισμένα παραδείγματα
ἐπεμβάσεων, χωρίζοντάς τις σὲ κατηγορίες μείζονος καὶ ἐλάσσονος αἱμορραγικοῦ κινδύνου. Στὸν
Πίνακα 5 συνοψίσθηκε ἤδη ἡ βαθμονομημένη
κλίμακα HAS-BLED ὡς παράδειγμα ἐκτίμησης
τοῦ ἰδιοσυγκρατικοῦ αἱμοραγικοῦ κινδύνου ὑπὸ
ἀντιπηκτικὴ ἀγωγή, σὲ ἀσθενεῖς μὲ κολπικὴ μαρμαρυγή.

Ἄμεσοι ἀνταγωνιστὲς τῆς θρομβίνης ἢ τοῦ
παράγοντα Χa26
Οἱ χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις ἢ τεχνικές, ποὺ
παρουσιάζουν κίνδυνο αἱμορραγίας, ἀπαιτοῦν
τὴν διακοπὴ τῶν νεότερων ἀπὸ τοῦ στόματος
ἀντιπηκτικῶν. Ὁ χρόνος διακοπῆς τοῦ ἀντιπηκτικοῦ μπορεῖ νὰ καθοριστεῖ μὲ σαφήνεια, λόγῳ τοῦ
σαφοῦς χρόνου κάθαρσης τῆς συγκεκριμένης κατηγορίας φαρμάκων, λαμβάνοντας ὑπόψη τόσο
τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ τοῦ ἀσθενοῦς (νε-
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Πίνακας 6. Καθορισμὸς τελευταίας λήψης νέων ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιπηκτικῶν πρὶν ἀπὸ προγραμματισμένη χειρουργικὴ ἐπέμβαση μὲ βάση τὸν κίνδυνο περιεγχειρητικῆς αἱμορραγίας (βλ. καὶ Πίνακα 4).
Δαβιγατράνη		
			
Χαμηλὸς
Ὑψηλὸς
κίνδυνος
κίνδυνος
CrCl ≥ 80 mL/min
≥24 ὧρες
CrCl 50–80 mL/min*
≥36 ὧρες
CrCl 30–50 mL/min*
≥48 ὧρες
CrCl 15-30 mL/min*
Δὲν ἐνδείκνυται
CrCl <15 mL/min		

Ἀπιξαμπάνη-ἐντοξαμπάνηριβαροξαμπάνη
Χαμηλὸς
Ὑψηλὸς
κίνδυνος
κίνδυνος

≥48 ὧρες
≥24 ὧρες
≥72 ὧρες
≥24 ὧρες
≥96 ὧρες
≥24 ὧρες
Δὲν ἐνδείκνυται
≥36 ὧρες
Καμιά ἐπίσημη ἔνδειξη γιὰ χρήση

≥48 ὧρες
≥48 ὧρες
≥48 ὧρες
≥48 ὧρες

Προσαρμοσμένος ἀπὸ τὶς ἐπικαιροποιημένες (2015) Πρακτικὲς Ὁδηγίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης Καρδιακοῦ Ρυθμοῦ
(European Heart Rhythm Association - EHRA) τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας.6

φρικὴ λειτουργία, ἡλικία, ἱστορικὸ αἱμορραγίας
καὶ τὴ συνοδὸ φαρμακευτικὴ ἀγωγή), καθὼς καὶ
τὸν χειρουργικὸ κίνδυνο αἱμορραγίας. Συνεπῶς,
ἡ διακοπὴ τῶν νέων ἀντιπηκτικῶν, μὲ βάση τὴν
νεφρικὴ λειτουργία καὶ τὸν χειρουργικὸ κίνδυνο
αἱμορραγίας, μπορεῖ νὰ καθοριστεῖ, ὅπως φαίνεται, στὸν Πίνακα 6.
Εἶναι ἐμφανές, ὅτι ὁ σωστὸς καθορισμὸς τῆς
προεγχειρητικῆς διακοπῆς τῆς ἀγωγῆς μὲ νέα ἀπὸ
τοῦ στόματος ἀντιπηκτικὰ παρακάμπτει τὴν ἀνάγκη γιὰ θεραπεία γεφύρωσης μὲ μικροῦ μοριακοῦ
βάρους ἢ μὴ κλασματοποιημένη ἡπαρίνη. Στὸ σημεῖο αὐτὸ πρέπει νὰ σημειώσουμε, ὅτι ἡ χρήση
ἐπισκληρίδιας ἀναισθησίας θεωρεῖται πράξη μὲ
ΥΨΗΛΟ κίνδυνο αἱμορραγίας καὶ ἑπομένως ἡ διάρκεια διακοπῆς τοῦ NOAC πρέπει νὰ ἐπιμηκύνεται ἀνάλογα.
Τονίζεται καὶ πάλι, ὅτι ἀντενδείκνυται ἡ
«προληπτικὴ» χορήγηση παραγόντων ἀναστροφῆς τῶν νέων ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιπηκτικῶν,
εἰδικότερα δὲ τῆς ἤδη ἐγκεκριμένης ἰδαρουσιζουμάμπης, πρὶν ἀπὸ προγραμματισμένο χειρουργεῖο, καθότι ἡ ἐπέμβαση μπορεῖ νὰ καθυστερήσει
ἀρκετά ὥστε νὰ ἐπιτραπεῖ ἡ κάθαρση τῶν φαρμάκων αὐτῶν, ποὺ χαρακτηρίζονται ἀπὸ βραχὺ
χρόνο ἡμίσειας ζωῆς.

Ἐπανέναρξη ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς μετὰ ἀπὸ
χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις26
Ἀνταγωνιστὲς βιταμίνης Κ. Ἡ ἔναρξη τῶν
ἀνταγωνιστῶν τῆς βιταμίνης Κ γίνεται 24-48 ὧρες

μετὰ τὴ χειρουργικὴ ἐπέμβαση καὶ μὲ τὴν προ
ϋπόθεση ὅτι ἔχει ἐπιτευχθεῖ ἐπαρκὴς αἱμόσταση.
Στὶς περιπτώσεις χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων μὲ
μείζονα κίνδυνο αἱμορραγίας, καὶ σὲ συνδυασμὸ
μὲ μεγάλα διαστήματα ἀκινητοποίησης τοῦ ἀσθενοῦς, προτείνεται τόσο ἡ χρήση μηχανικῶν μέσων
ἀποφυγῆς τῆς ἐν τῷ βάθει φλεβοθρόμβωσης ὅσο
καὶ ἡ μικροῦ μοριακοῦ βάρους ἡπαρίνη, ἡ ὁποία
μπορεῖ νὰ χορηγηθεῖ, δεδομένης ἐπαρκοῦς αἱμόστασης, ἀπὸ τὴν πρώτη μετεγχειρητικὴ ἡμέρα καὶ
ἕως ὅτου τὸ INR φτάσει σὲ θεραπευτικὲς τιμές.27
Νέα ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιπηκτικά. Γιὰ τὶς
περισσότερες χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις, ἡ ἐπανέναρξη τῶν νέων ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιπηκτικῶν
μπορεῖ νὰ γίνει ἐντὸς 24 (σὲ περίπτωση μικροῦ
αἱμορραγικοῦ κινδύνου) μὲ 48 (σὲ μεγάλο κίνδυνο) ὡρῶν μετὰ τὴν ἐπέμβαση, ἐνῶ πρέπει νὰ τονισθεῖ καὶ πάλι, ὅτι ἡ μέγιστη ἀντιπηκτική τους
δράση ἐμφανίζεται (σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ κουμαρινικὰ) ἤδη ἐντὸς 2 ὡρῶν ἀπὸ τὴν χορήγησή τους.
Δεδομένων τῶν φαρμακοκινητικῶν ἰδιοτήτων τῶν ἄμεσων ἀπὸ τοῦ στόματος ἀνταγωνιστῶν τῆς θρομβίνης ἢ τοῦ παράγοντα Χ, «γεφύρωση» μὲ μικροῦ μοριακοῦ βάρους ἡπαρίνη, κατὰ
τὶς πρῶτες μετεγχειρητικὲς ἡμέρες, δὲν ἔχει γενικὰ
οὔτε νόημα οὔτε ἔνδειξη. Εἶναι, ὅμως, μία ἐναλλακτικὴ λύση σὲ ἐπιλεγμένες περιπτώσεις, ὅταν γιὰ
παράδειγμα δὲν εἶναι δυνατὴ ἢ δὲν ἐπιτρέπεται ἡ
ἀπὸ τοῦ στόματος σίτιση στὴν ἀρχικὴ μετεγχειρητικὴ περίοδο ἢ ἂν ἐμφανισθεῖ προσωρινὰ κάποια
ἄλλη ἀντένδειξη (π.χ. νεφρικὴ ἀνεπάρκεια) στὰ
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φάρμακα αὐτά. Ἐπίσης, γιὰ τὴ ριβαροξαμπάνη
πρέπει νὰ ληφθεῖ ὑπόψη ὅτι, ἂν ὁ ἀσθενὴς μετεγχειρητικὰ δὲν λαμβάνει ἀπὸ τοῦ στόματος τροφή,
εἶναι δυνατὸν νὰ μειωθεῖ ἡ βιοδιαθεσιμότητα τοῦ
φαρμάκου. Ἡ μετάβαση ἀπὸ τὴν μικροῦ μοριακοῦ βάρους ἡπαρίνη στὰ νέα ἀντιπηκτικὰ μπορεῖ
νὰ γίνει ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ εὔκολα καὶ ἄμεσα, μὲ
τὴ χορήγηση τοῦ νέου ἀντιπηκτικοῦ τὴ χρονικὴ
στιγμὴ (±2 ὧρες) στὴν ὁποία θὰ ἔπρεπε νὰ χορηγηθεῖ ἡ ἑπόμενη ὑποδόρια δόση τῆς ἡπαρίνης.27,28

Ἐπαναιμάτωση
Προφυλακτικὴ ἐπαναγγείωση δὲν πρέπει νὰ
γίνεται ποτέ, ἂν ὅμως εἶναι ἀπαραίτητη, θὰ πρέπει νὰ ἐπιλέγεται ἁπλῆ ἀγγειοπλαστικὴ μὲ μπαλόνι ἢ ἡ τοποθέτηση γυμνοῦ στέντ, γιὰ μὴν ἀργήσει
ἡ προγραμματισμένη ἐπέμβαση. Τὸ ἀπαιτούμενο
διάστημα, ποὺ μπορεῖ νὰ γίνει ἡ ἐπέμβαση μετὰ
τὴν ἁπλῆ ἀγγειοπλαστικὴ μὲ μπαλόνι, εἶναι 14
ἡμέρες, μετὰ τὴν τοποθέτηση γυμνοῦ στὲντ εἶναι 3
μῆνες, ἐνῶ μετὰ τὴν τοποθέτηση DES, 3-12 μῆνες.5
Ὁ καρδιολόγος πρέπει νὰ ἀξιολογήσει,
πέραν τῆς στεφανιαίας νόσου καὶ τῆς καρδιακῆς
ἀνεπάρκειας, καὶ ἄλλες καρδιαγγειακὲς καταστάσεις.
Σὲ ἀθενεῖς μὲ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση ἐπιτρέπουμε τὴ χορήγηση τῶν ἀντιυπερτασικῶν φαρμάκων, ἀποφεύγοντας τὰ διουρητικὰ, καὶ συστήνουμε νὰ μὴν λαμβάνουν ΑΜΕΑ ἢ σαρτάνες τὸ
πρωὶ τῆς χειρουργικῆς ἐπέμβασης.5
Σὲ ἀσθενεῖς μὲ βαλβιδοπάθειες προσέχουμε
κυρίως τὴ στένωση τῆς μιτροειδοῦς καὶ τῆς ἀορτῆς καὶ ὄχι τὶς ἀνεπάρκειές τους. Σὲ ἀσθενεῖς μὲ μὴ
σημαντικὴ στένωση μιτροειδοῦς (στόμιο >1,5 cm2)
καὶ πνευμονικὴ ὑπέρταση >50 mmHg πρέπει νὰ
ἀποφεύγουμε τὴν ταχυκαρδία καὶ τὴν κολπικὴ
μαρμαρυγή, ἐνῶ οἱ ἀσθενεῖς μὲ σοβαρὴ στένωση
μιτροειδοῦς καὶ πνευμονικὴ ὑπέρταση, ἀκόμα καὶ
ἂν εἶναι ἀσυμπτωματικοί, πρέπει νὰ ὑποβάλλονται σὲ διαδερμικὴ βαλβιδοπλαστικὴ ἢ ἐπισκευὴ
τῆς βαλβίδας, ἰδιαίτερα ἂν πρόκειται νὰ ὑποβληθοῦν σὲ ὑψηλοῦ κινδύνου χειρουργικὴ ἐπέμβαση.
Σὲ ἀσθενεῖς μὲ συμπτωματικὴ στένωση ἀορτῆς ἡ
ἀντικατάσταση τῆς βαλβίδας πρέπει νὰ γίνεται
πρὶν τὸ προγραμματισμένο χειρουργεῖο καί, ἂν
ὑπάρχουν σοβαρὰ συνυπάρχοντα νοσήματα, νὰ
γίνεται διαδερμικὴ ἀντικατάσταση τῆς βαλβίδας

(TAVI) ἢ ἔστω βαλβιδοπλαστικὴ αὐτῆς.5 Σὲ ἀσθενεῖς μὲ σοβαρὴ στένωση ἀορτῆς, ποὺ εἶναι ὑψηλoῦ
κινδύνου ἢ ἔχουν ἀντένδειξη γιὰ ἀντικατάσταση
τῆς ἀορτικῆς βαλβίδας, ἡ βαλβιδοπλαστικὴ μὲ
μπαλόνι ἤ, κατὰ προτίμηση, ἡ διακαθετηριακὴ
ἐμφύτευση ἀορτικῆς βαλβίδας (TAVI) ἀποτελεῖ
μιὰ λογικὴ θεραπευτικὴ ἐπιλογὴ πρὶν τὴ μὴ καρδιακὴ ἐπέμβαση.29 Στὴν ἐπιλογὴ μεταξὺ βαλβιδοπλαστικῆς καὶ TAVI πρέπει λαμβάνεται ὑπόψιν ἡ
ἐπίπτωση τῆς μὴ καρδιακῆς νόσου γιὰ τὸ προσδόκιμο ζωῆς καὶ ὁ βαθμὸς τοῦ ἐπείγοντος τῆς μὴ
καρδιοχειρουργικῆς ἐπέμβασης.
Σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἀρρυθμίες, μᾶς ἀπασχολοῦν
κυρίως αὐτὲς ποὺ προκαλοῦν αἱμοδυναμικὴ ἐπιβάρυνση, ἐνῶ σὲ ἀσθενεῖς μὲ μόνιμο βηματοδότη
πρέπει νὰ τίθεται ἡ διπολικὴ διαθερμία, ἔτσι νὰ
μὴν ἐπηρεάζεται ἡ μπαταρία του.5
Μεγάλη σημασία δίνουμε ἐπίσης στὴ νεφρικὴ ἀνεπάρκεια καθὼς καὶ στὴν πνευμονικὴ νόσο,
ὥστε ὁ ἀσθενὴς νὰ φτάσει στὸ χειρουργεῖο μὲ ὅσο
τὸ δυνατὸν λιγότερα προβλήματα.5
Βιβλιογραφία
1. Don Poldermans, Ph.D., Eric Boersma et al for the Dutch
Echocardiographic Cardiac Risk Evaluation Applying Stress
Echocardiography Study Group. The Effect of Bisoprolol on
Perioperative Mortality and Myocardial Infarction in HighRisk Patients Undergoing Vascular Surgery. N Engl J Med
1999;341:1789–1794.
2. POISE Study Group. Effects. of extended-release metoprolol
succinate in patients undergoing non-cardiac surgery (POISE
trial): a randomised controlled trial Lancet 2008;371:1839–
1847.
3. American College of Cardiology/American Heart Associatio
n perioperative assessment guidelines for noncardiac surgery
reduces cardiologic resource utilization preserving a favourable
clinical outcome J Cardiovasc Med (Hagerstown). 2007
Nov;8(11):882-8.
4. Guidelines for pre-operative cardiac risk assessment and
perioperative cardiac management in non-cardiac surgery.
European Heart Journal (2009) 30, 2769–2812.
5. 2014 ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery:
cardiovascular assessment and management. European Heart
Journal, doi:10.1093/eurheartj/ehu282.
6. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ http://anaesthesiology.
gr/media/File/pdf/GL20160210_PERIEGXEIRITIKI_
D I A X E I R I S I _ A S T H E N O N _ P OY _ L A M B A N OY N _
ANTITHROMBOTIKOYS.pdf

356

7. Goldman L, Caldera DL, Nussbaum SR, Southwick FS,
Krogstad D, Murray B et al. Multifactorial index of cardiac
risk in noncardiac surgical procedures. N Engl J Med
1977;297:845–850.
8. Detsky AS, Abrams HB, Forbath N, Scott JG, Hilliard
JR. Cardiac assessment forpatients undergoing noncardiac
surgery. A multifactorial clinical risk index. Arch Intern Med
1986;146:2131–2134.
9. Lee TH, Marcantonio ER, Mangione CM, Thomas EJ,
Polanczyk Α, Cook EF et al. Derivation and prospective
validation of a simple index for prediction of cardiac riskof
major noncardiac surgery. Circulation 1999;100:1043–1049.
10. http:. //www.surgicalriskcalculator Com / miorcardiacarrest
11. Bouri S, Shun-Shin MJ, Cole GD, Mayet J, Francis DP.
Meta-analysis of secure randomized controlled trials of
beta-blockade to prevent peri-operative death in noncardiac
surgery. Heart 2014;100:456–464.
12. Angeli F, Verdecchia P, Karthikeyan G, Mazzotta G, Gentile
G, Reboldi G. b-Blockers reduce mortality in patients
undergoing high-risk non-cardiac surgery. Am J Cardiovasc
Drugs 2010;10:247–259.
13. Devereaux PJ, Beattie WS, Choi PT, Badner NH, Guyatt GH,
Villar JC et al. How strong is the evidence for the use of perioperative beta blockers in non-cardiac surgery. Systematic
review and meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ
(Clinical research ed) 2005;331:313–321.
14. McGory ML, Maggard MA, KoCY. A meta-analysis of perioperative beta blockade: what is the actual risk reduction?
Surgery 2005;138:171–179.
15. Stevens RD, Burri H, Tramer MR. Pharmacologic myocardial
protection in patients undergoing noncardiac surgery: a
quantitative systematic review. Anesth analg 2003; 97:623–
633.
16. Wiesbauer F, Schlager O, Domanovits H, Wildner B, Maurer
G, Muellner M et al. Peri-operative beta-blockers for preventing
surgery-related mortality and morbidity: a systematic review
and meta-analysis. Anesth analg 2007;104:27–41.
17. Auerbach AD, Goldman L. b-Blockers and reduction of
cardiac events in noncardiac surgery: scientific review. JAMA
2002;287:1435–1444.
18. Bangalore S,Wetterslev J, Pranesh S, Sawhney S, Gluud C,
Messerli FH. Peri-operative beta blockers in patients having
non-cardiac surgery: a meta-analysis. Lancet 2008;372:1962–
1976.
19. Leibowitz AB. Can meta-analysis of the current literature
help determine if peri-operative beta-blockers improve
outcome of high-risk patients undergoing noncardiacsurgery?
J Cardiothorac Vasc Anesth 2010;24:217–218.
20. Devereaux PJ, Yang H, Yusuf S, Guyatt G, Leslie K, Villar JC et
al. Effects of extendedrelease metoprolol succinate in patients
undergoing non-cardiac surgery (POISE trial): a randomised
controlled trial. Lancet 2008;371:1839–1847.
21. Cattaneo et al. Aspirin and clopidogrel: efficacy, safety, and
the issue of drug resistance. Atheroscler Thromb Vasc Biol
2004;24:1980-87

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

22. Dan M. Roden and C. Michael Stein. Clopidogrel and the
Concept of High- Risk Pharmacokinetics.
23. Shawn Anderson. Efficacy and safety of ticagrelor: A reversible
P2Y12 receptor antagonist. The Annals of Pharmacotherapy
2010; 44: 524-537.
24. Ralph Sacco, Hans-hristoph Diener. Aspirin and extendedrealease dipyridamole versus clopidogrel for recurrent stroke.
N Engl J Med 2008; 359:1238-1251.
25. WijnsW, Kolh P, Danchin N, Di Mario C, FalkV, FolliguetTet
al. Guidelines on myocardial revascularization: The Task Force
on Myocardial Revascularization of the European Society of
Cardiology (ESC) and the European Association for CardioThoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J 2010; 31: 2501–2555.
26. Douketis JD, Spyropoulos AC, Spencer Α, Mayr M, Jaffer
AK, Eckman MH, et al. Perioperative management of
antithrombotic therapy: Antithrombotic Therapy and
Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College of Chest
Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest.
2012;141(2 Suppl):e326S-50S.
27. De Caterina R, Husted S,Wallentin L, Andreotti F, Arnesen H,
Bachmann F et al. New oral anticoagulants in atrial fibrillation
and acute coronary syndromes: ESC Working Group on
Thrombosis-Task Force on Anticoagulants in Heart Disease
position paper. J Am Coll Cardiol 2012;59:1413–1425.
28. Heidbuchel H, Verhamme P, Alings M, Antz M, HackeW,
Oldgren J et al. European Heart Rhythm Association Practical
Guide on the use of new oral anticoagulants in patients with
non-valvular atrial fibrillation. Europace 2013;15:625–651.
29. Vahanian A, Alfieri O, Andreotti F, Antunes MJ, BaronEsquivias G, BaumgartnerH et al. Guidelines on the
management of valvular heart disease (version 2012): The Joint
Task Force on the Management of Valvular Heart Disease of
the European Society of Cardiology (ESC) and the European
Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart
J 2012;33:2451–2496.

