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Ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ μετὰ τὸ ἐγκεφαλικό:
Ἐδῶ σὲ θέλω γιατρέ μου!!
Γεώργιος Σ. Γκουμᾶς
Ἀν. Διευθυντὴς Καρδιολογικῆς Κλινικῆς, Εὐρωκλινικὴ Ἀθηνῶν

Η

χορήγηση ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς ἀποτελεῖ
συνηθισμένη θεραπευτικὴ πρακτικὴ καὶ
ἀφορᾶ σὲ ἀσθενεῖς ποὺ συνήθως ἔχουν
κολπικὴ μαρμαρυγὴ μὲ ὑψηλὸ κίνδυνο γιὰ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο ἢ συστηματικὴ ἐμβολή.
Δὲν εἶναι σπάνια, ὅμως, ἡ ἐμφάνιση ἐγκεφαλικῆς
αἱμορραγίας (ἐνδοεγκεφαλικῆς, ὑποσκληριδίου
ἢ ὑπαραχνοειδοῦς) εἴτε αὐτόματης εἴτε μετὰ ἀπὸ
τραυματισμὸ τῆς κεφαλῆς. Οἱ ἀσθενεῖς, ποὺ λαμβάνουν κουμαρινικὰ ἀντιπηκτικά, ἔχουν πολὺ μεγαλύτερη πιθανότητα ἐγκεφαλικῆς αἱμορραγίας
ἀπὸ τὸ γενικὸ πληθυσμὸ καὶ ἐπίσης σημαντικὰ
μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου ἢ ἀναπηρίας ὅταν
τὴν ὑποστοῦν. Ἐπιπλέον δὲν εἶναι σπάνια ἡ περίπτωση ἀσθενῶν μὲ κολπικὴ μαρμαρυγή, ποὺ παρουσιάζουν ἰσχαιμικὸ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ, τὸ
ὁποῖο ὅμως στὴ συνέχεια κινδυνεύει νὰ ὑποστεῖ
ἢ ὑφίσταται αἱμορραγικὴ ἐκτροπή. Σὲ ὅλες αὐτὲς
τὶς περιπτώσεις τίθεται τὸ ἐρώτημα γιὰ τὸ χρόνο
ἔναρξης ἐκ νέου τῆς ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς. Κατευθυντήριες ὁδηγίες οὐσιαστικὰ δὲν ὑπάρχουν,
ἀφοῦ λείπουν τὰ στοιχεῖα ἀπὸ μεγάλες μελέτες
πάνω στὸ συγκεκριμένο θέμα.
Ἡ πιὸ συνηθισμένη πρακτικὴ σὲ αὐτὲς τὶς
περιπτώσεις εἶναι ἡ μὴ ἐπανέναρξη τῆς ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς ἀκόμη καὶ σὲ πρόσωπα ὑψηλοῦ
θρομβωτικοῦ κινδύνου. Μὴν ξεχνᾶμε ὅτι, ἄν σὲ
μιὰ τέτοια περίπτωση ὁ ἀσθενὴς δὲν λάβει ἀντιπηκτικὰ καὶ ὑποστεῖ ἰσχαιμικὸ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο, θὰ φταίει ὁ θεὸς καὶ ἡ κακή του

τύχη, ἂν ὅμως ὑποστεῖ νέο αἱμορραγικὸ ἐγκεφαλικὸ μετὰ τὴν ἐκ νέου ἔναρξη τῆς ἀντιπηκτικῆς
ἀγωγῆς, εἶναι παραπάνω ἀπὸ σίγουρο ὅτι θὰ
ἀποδοθοῦν εὐθύνες στὸν ἰατρό! Τὸ παραπάνω
γεγονός, μαζὶ μὲ τὴν ἔλλειψη οὐσιαστικὰ στοιχείων ἀπὸ μεγάλες προοπτικὲς μελέτες καὶ τὴν κακὴ
ἐνημέρωση τῶν ἰατρῶν, εἶναι οἱ βασικὲς αἰτίες τῆς
κακῆς αὐτῆς θεραπευτικῆς πρακτικῆς. Στὶς ὁδηγίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ὀργάνωσης γιὰ τὰ Ἐγκεφαλικὰ τοῦ 20141 ἀναφέρεται ὅτι στὴν ὀξεῖα φάση
τοῦ αἱμορραγικοῦ ΑΕΕ, λόγῳ ἔλλειψης στοιχείων
ἀπὸ τυχαιοποιημένες μελέτες, δὲν μποροῦν νὰ γίνουν ἰσχυρὲς συστάσεις γιὰ τὸ πῶς, πότε καὶ γιὰ
ποιὸν ἀπαιτεῖται ἡ διόρθωση τοῦ μηχανισμοῦ
πήξης, ποὺ ἔχει ἐπηρεαστεῖ ἀπὸ τὴν προηγηθεῖσα
ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ μὲ σκοπὸ τὸν περιορισμὸ τῆς
συνεχιζόμενης αἱμορραγίας καὶ τὴ βελτίωση τῆς
τελικῆς κλινικῆς εἰκόνας. Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο, ἐπίσης ἀναφέρουν ὅτι δὲν μποροῦν νὰ κάνουν συστάσεις γιὰ τὸ ἂν καὶ πότε θὰ ἀρχίσει ἐκ νέου ἡ
ἀντιπηκτικὴ ἀγωγή.
Στὸ πρόσφατο, ἀφιερωμένο στὰ ἐγκεφαλικά
διεθνὲς συνέδριο, ποὺ ἔγινε στὸ Χιοῦστον, ἀνακοινώθηκαν τὰ ἀποτελέσματα μετα-ανάλυσης,
ποὺ ἔδειξε ὅτι ἡ ἐκ νέου ἔναρξη τῆς ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀσθενεῖς, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ἂν ἡ αἱμορραγία ἦταν λοβώδης ἢ ὄχι,
συνδυάστηκε μὲ μειωμένη θνησιμότητα, βελτίωση
τοῦ λειτουργικοῦ ἀποτελέσματος καὶ μειωμένο
κίνδυνο γιὰ ἰσχαιμικὸ ΑΕΕ. Ἀντίστοιχο ἀποτέλε-

136

σμα εἶχε δημοσιευτεῖ καὶ τὸ 2015 στὸ Circulation2,
ὅπου ἡ ἐπεξεργασία στοιχείων ἀπὸ τρία Δανέζικα registries ἔδειξε ὅτι ἡ ἐπανέναρξη ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς μείωσε σημαντικά τὰ ἰσχαιμικὰ ΑΕΕ
καὶ τὴν ὁλικὴ θνησιμότητα συγκριτικὰ μὲ τὴν
ἔναρξη ἀντιαιμοπεταλιακῆς ἀγωγῆς ἢ καθόλου
ἀγωγῆς. Τὰ ἀποτελέσματα αὐτὰ διαψεύδουν τὴν
μέχρι τώρα κοινὴ πρακτικὴ καὶ ἐπιβεβαιώνουν
τὴν ἀνάγκη γιὰ κλινικὲς μελέτες προοπτικῆς παρακολούθησης μετὰ ἀπὸ ἐπανέναρξη τῆς ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς σὲ ἀσθενεῖς μετὰ ἀπὸ ἐγκεφαλικὴ
αἱμορραγία.
Ἀσφαλῶς, ἡ ἐκτίμηση τοῦ θρομβωτικοῦ κινδύνου μὲ τὸ CHA2DS2-VASc Score καὶ ἡ ἐκτίμηση τοῦ αἱμορραγικοῦ κινδύνου μὲ τὸ HASBLED
Score μπορεῖ νὰ ἀποτελέσουν χρήσιμα ἐργαλεῖα
γιὰ τὴ λήψη μιᾶς ἀπόφασης. Ἂν τὸ πρῶτο ὑπερέχει σαφῶς ἔναντι τοῦ δεύτερου, ἡ ἀπόφαση γιὰ
ἐπανέναρξη τῆς ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς μπορεῖ νὰ
γίνει μὲ μεγαλύτερη εὐκολία. Τὸ πρόβλημα στὶς
περισσότερες περιπτώσεις εἶναι ὅτι οἱ ἀσθενεῖς
ποὺ ἔχουν ὑψηλὸ θρομβωτικὸ κίνδυνο ἔχουν καὶ
ἀντίστοιχα ὑψηλὸ αἱμορραγικὸ κίνδυνο. Σὲ μελέτη3 τράπεζας δεδομένων ἀσθενῶν μὲ κολπικὴ
μαρμαρυγὴ καὶ ἱστορικὸ ἐνδοκράνιας αἱμορραγίας, ποὺ δημοσιεύτηκε τὸ 2016, διαπιστώθηκε ὅτι
ὁ κίνδυνος νέας αἱμορραγίας αὐξήθηκε ἀπὸ 4,2%
στοὺς ἀσθενεῖς ποὺ δὲν ἔλαβαν ἀντιπηκτικὰ σὲ
5,3% καὶ 5,9% στοὺς ἀσθενεῖς ποὺ ἔλαβαν ἀντιαιμοπεταλιακὰ καὶ ἀντιπηκτικά ἀντίστοιχα. Ἀπὸ
τὴν ἄλλη μεριά, ὁ κίνδυνος γιὰ ἰσχαιμικὸ ΑΕΕ
μειώθηκε ἀπὸ 5,8% στοὺς ἀσθενεῖς ποὺ δὲν ἔλαβαν ἀντιπηκτικὰ σὲ 5,2% καὶ 3,4% στοὺς ἀσθενεῖς
ποὺ ἔλαβαν ἀντιαιμοπεταλιακὰ καὶ ἀντιπηκτικὰ
ἀντίστοιχα. Μέσα ἀπὸ τὴ σύγκριση τῶν στοιχείων γιὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀσθενῶν, ποὺ θὰ ἔπρεπε
νὰ λάβουν μιὰ ἀγωγὴ γιὰ νὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ τὴν
πρόληψη ἑνὸς ἰσχαιμικοῦ ΑΕΕ καὶ τὸν ἀριθμὸ
αὐτῶν, ποὺ μὲ τὴν ἴδια ἀγωγὴ θὰ ὑφίσταντο τὴ
βλάβη ἑνὸς αἱμορραγικοῦ ΑΕΕ, βγῆκε τὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ ἔναρξη ἐκ νέου ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς θὰ ἔπρεπε νὰ γίνει μόνο σὲ αὐτοὺς ποὺ εἶχαν
CHA2DS2-VASc Score πάνω ἀπὸ 6, δηλαδὴ πολὺ
μεγάλο θρομβωτικὸ κίνδυνο.
Γενικά, ἔναρξη ἢ ἐπανέναρξη ἀντιπηκτικῆς
ἀγωγῆς σὲ ἀσθενεῖς μὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ καὶ ἐνδοκράνια αἱμορραγία μπορεῖ νὰ γίνει εὐκολότερα, ὅταν ἡ πηγὴ τῆς αἱμορραγίας μπορεῖ νὰ ἀντι-
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μετωπιστεῖ, ὅταν πρόκειται γιὰ μικρὴ αἱμορραγία
στὰ βασικὰ γάγγλια, σὲ ὑποσκληρίδιο αἱμάτωμα
ποὺ ἔχει ἀντιμετωπιστεῖ χειρουργικά, σὲ ὑπαραχνοειδῆ αἱμορραγία, ὅπου τὸ ἀνεύρυσμα ποὺ
τὴν προκάλεσε διορθώθηκε μὲ κλὶπ ἢ ἐμβολισμὸ
καὶ βέβαια σὲ τραυματικὴ ἐνδοκράνια αἱμορραγία, ποὺ ἔχει μικρὲς πιθανότητες νὰ ξαναγίνει. Σὲ
αὐτὲς τὶς περιπτώσεις ἡ ἔναρξη μπορεῖ νὰ γίνει σὲ
4 μὲ 8 ἑβδομάδες, ἐκτὸς ἂν πρόκειται γιὰ ἀσθενῆ
μὲ πολὺ ὑψηλὸ θρομβοεμβολικὸ κίνδυνο ὁπότε 7
μὲ 10 ἡμέρες ἀναμονὴ ἴσως εἶναι ἐπαρκής. Ἀντίθετα, καλὸ θὰ ἦταν νὰ σκεφτεῖ κανεὶς δεύτερη φορά,
πρὶν ξεκινήσει ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ σὲ ἀσθενεῖς μὲ
λοβώδη αἱμορραγία, μὲ σοβαρὴ νόσο μικρῶν ἀγγείων, μὲ spot sign στὴν ἀξονικὴ τομογραφία καὶ
αὐξημένο ἀριθμὸ μικροαιμορραγιῶν στὴ μαγνητικὴ τομογραφία, ἀρρύθμιστη ἀρτηριακὴ ὑπέρταση, καὶ ὑποσκληρίδιο αἱμάτωμα σὲ ἀσθενῆ μὲ
χρόνιο ἀλκοολισμό. Ἡ ἐντόπιση τῆς αἱμορραγίας
φαίνεται νὰ συσχετίζεται μὲ τὴν ὑποκείμενη αἰτία
καὶ κατ’ ἐπέκταση μὲ τὴν πιθανότητα ὑποτροπῆς:
οἱ λοβώδεις αἱμορραγίες, ποὺ συνήθως ὁφείλονται
σὲ ἐγκεφαλική ἀμυλοειδικὴ ἀγγειοπάθεια, εἶναι
δυὸ φορές πιθανότερο νὰ ὑποτροπιάσουν ἀπὸ τὶς
ἐν τῷ βάθει αἱμορραγίες (στὰ βασικὰ γάγγλια καὶ
στὴν περιοχὴ τοῦ στελέχους), ποὺ σχετίζονται περισσότερο μὲ ὑπερτασικὴ ἐγκεφαλοπάθεια.
Συνδυάζοντας τὰ παραπάνω στοιχεῖα, τὸ
θρομβωτικὸ καὶ τὸν αἱμορραγικὸ κίνδυνο ὁ ἰατρὸς μπορεῖ νὰ πάρει τὴν τελική του ἀπόφαση γιὰ
τὴν ἐπανέναρξη ἢ ὄχι τῆς ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς.
Στὴν περίπτωση θετικῆς ἀπόφασης, θὰ πρέπει νὰ
κάνει ὅτι μπορεῖ προκειμένου νὰ μειωθεῖ ὁ κίνδυνος ὑποτροπῆς τῆς ἐγκεφαλικῆς αἱμορραγίας.
Αὐτὸ περιλαμβάνει τὴν πολὺ καλὴ ρύθμιση τῆς
ἀρτηριακῆς πίεσης στὶς ἐλάχιστες τιμὲς ποὺ ἀντέχει ὁ ἀσθενής, χωρὶς νὰ γίνεται συμπτωματικὸς
(ἀδυναμία, ὀρθοστατικὴ ὑπόταση), καὶ τὴν καλὴ
ρύθμιση τοῦ INR σὲ τιμὲς γύρω στὸ 2,0-2,5. Βέβαια, εἶναι σαφὲς ἀπὸ ὅλες τὶς τελευταῖες μελέτες
μὲ τὰ νεότερα ἀντιπηκτικά, ὅτι αὐτὰ προκαλοῦν
σὲ ἐντυπωσιακὰ μικρότερη συχνότητα ἐγκεφαλικὲς αἱμορραγίες, ὁπότε θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ
πρώτη μας ἐπιλογὴ στὶς περιπτώσεις ἐπανέναρξης
τῆς ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς, ἐκτὸς ἂν ὑπάρχει σοβαρὸς λόγος γιὰ τὴ μὴ χρήση τους, ὅπως γιὰ παράδειγμα σοβαροῦ βαθμοῦ νεφρικὴ ἀνεπάρκεια.
Στὴν περίπτωση ποὺ ὁ θεράπων ἰατρὸς ἀποφασί-
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σει νὰ μὴν χορηγήσει ἐκ νέου ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ,
θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ ἐπιδιώξει τὴ βέλτιστη ρύθμιση τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης, ἐνῶ θὰ μπορεῖ καὶ νὰ
ἐξετάσει τὸ ἐνδεχόμενο ἐμφύτευσης μιᾶς συσκευῆς ἀποκλεισμοῦ τοῦ ὠτίου τοῦ ἀριστεροῦ κόλπου
(γιὰ παράδειγμα τὴ συσκευὴ Watchman). Ἂν καὶ
σὲ κάποιες μελέτες οἱ συσκευὲς αὐτὲς ἔχουν δείξει μὴ κατωτερότητα, σὲ σύγκριση μὲ τὴν ἀντιπηκτικὴ ἀγωγή, ὡστόσο ὑπάρχουν ἐπιφυλάξεις γιὰ
τὴ μακροχρόνια ἀποτελεσματικότητά τους στὴν
πρόληψη τῶν ἰσχαιμικῶν ἐπεισοδίων, ἀλλὰ καὶ
γιὰ τὸ θέμα τῶν περιεπεμβατικῶν ἐπιπλοκῶν, εἰδικὰ σὲ κέντρα μὲ μικρὴ ἐμπειρία.
Τέλος, δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι καὶ τὰ ἰσχαιμικὰ ΑΕΕ ἔχουν κίνδυνο αἱμορραγικῆς ἐξαλλαγῆς, εἰδικὰ ὅταν εἶναι πολὺ σοβαρὰ καὶ βιαζόμαστε νὰ ἀρχίσουμε ἀντιπηκτικὴ ἀγωγή. Αὐτὸ εἶναι
ἕνα ἄλλο λάθος, ποὺ συχνὰ κάνουμε ὅταν θεραπεύουμε ἕναν ἀσθενῆ μὲ κολπικὴ μαρμαρυγή, ποὺ
ἔχει ὑποστεῖ πρόσφατο ἰσχαιμικὸ ΑΕΕ καὶ τὸ βασικό μας ἄγχος εἶναι νὰ μὴν πάθει ἀκόμη ἕνα μὲ
περαιτέρω ἐπιβάρυνση τῆς κλινικῆς του εἰκόνας.
Στὶς περιπτώσεις αὐτές, ὅμως, πρέπει νὰ εἴμαστε
συνετοὶ καὶ ἡ ἔναρξη τῆς ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς νὰ
καθυστερεῖ γιὰ λίγο, ἀνάλογα μὲ τὴ σοβαρότητα

τοῦ ΑΕΕ. Μόνο στὴν περίπτωση τοῦ παροδικοῦ
ΑΕΕ ἡ ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ πρέπει νὰ ἀρχίζει
ἄμεσα, μόλις ἀποκλειστεῖ ἡ παρουσία ἐγκεφαλικῆς αἱμορραγίας. Στὰ ὑπόλοιπα ἰσχαιμικὰ ΑΕΕ
ἰσχύει ὁ πρακτικὸς κανόνας 3-6-12. Δηλαδή, ὅταν
τὸ ΑΕΕ εἶναι ἤπιο, ἡ ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ ἀρχίζει
3 ἡμέρες μετά, ὅταν εἶναι μέτριας σοβαρότητας 6
ἡμέρες μετὰ καὶ στὰ σοβαρὰ ΑΕΕ ἀφήνουμε νὰ
περάσουν 12 ἡμέρες καὶ μετὰ χορηγοῦμε ἀντιπηκτικά. Σὲ κάθε περίπτωση δὲν ἀπαιτεῖται γεφύρωση μὲ ἡπαρίνη χαμηλοῦ μοριακοῦ βάρους.
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