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Ὑποδοσολόγηση μὲ νεότερα ἀντιπηκτικά.
Ἕνα λάθος ποὺ πρέπει νὰ ἀποφεύγουμε.
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ὐτὴ τὴ χρονιὰ συμπληρώνονται 9 χρόνια
ἀπὸ τὴ δημοσίευση τῆς μελέτης RELY.
Ἡ μελέτη αὐτὴ συνέκρινε τὸ dabigatran,
σὲ δύο δόσεις, ἔναντι τῆς βέλτιστης θεραπείας μὲ
ἀνταγωνιστὲς τῆς βιταμίνης Κ γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ θρομβοεμβολικοῦ κινδύνου σὲ ἀσθενεῖς μὲ
κολπικὴ μαρμαρυγή. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης
αὐτῆς καθὼς καὶ αὐτὰ ἀπὸ τὶς μελέτες ROCKETAF (μὲ rivaroxaban), ARISTOTLE (μὲ apixaban)
καὶ ENGAGE-AF (μὲ edoxaban), ποὺ ἀκολούθησαν, ἔβαλαν στὴ ζωή μας τὰ νεότερα ἀντιπηκτικὰ
καὶ συνέβαλαν ἀποφασιστικὰ στὴν αὔξηση τῶν
ἀσθενῶν μὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ ποὺ ὑποβάλλονται σὲ ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιπηκτικὴ ἀγωγή.
Ἐπειδή, κατὰ τὴ γνώμη τοῦ γράφοντος, καὶ ὄχι
μόνο αὐτοῦ, ἡ εἴσοδος τῶν νεότερων ἀντιπηκτικῶν
στὴ θεραπευτικὴ εἶναι ἰδιαίτερα σημαντική, κυρίως διότι χάρη σὲ αὐτὰ αὐξήθηκε ὁ ἀριθμὸς τῶν
ἀσθενῶν ὑπὸ θεραπεία καὶ τὸ γεγονὸς αὐτὸ εἶναι
πιὸ σημαντικὸ ἀπὸ τὴ βελτίωση τῆς ποιότητας ζωῆς
καὶ τῆς πρόγνωσης ποὺ ἐπιτυγχάνεται ἀπὸ αὐτά,
ἔναντι τῆς ἀγωγῆς μὲ κουμαρινικὰ ἀντιπηκτικά.
Ἀφορμὴ γιὰ τὸ ἄρθρο αὐτό, ποὺ ἀποσκοπεῖ
στὴν ὀρθότερη χρήση τῶν νεότερων ἀντιπηκτικῶν,
εἶναι ἡ ἐπιβεβαιωμένη καί, ἀπὸ πολλὲς καταγραφικὲς μελέτες, πλημμελὴς συμμόρφωση στὶς βασικὲς
ὁδηγίες γιὰ τὴν ὀρθὴ χρήση τῶν ἀντιπηκτικῶν,
μὲ βασικότερο πρόβλημα τὴν κακὴ συμμόρφωση
στὴ χρήση τῶν ἐνδεδειγμένων δοσολογικῶν σχημάτων. Εἶναι γεγονὸς ὅτι οἱ ἐνδείξεις γιὰ τὴ χρήση
τῆς ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς γιὰ τὴν πρόληψη τῶν
θρομβοεμβολικῶν ἐπεισοδίων μὲ τὴν ἀντιπηκτικὴ
ἀγωγὴ προέκυψαν ἀπὸ τὶς προαναφερθεῖσες τυχαιοποιημένες κλινικὲς δοκιμές, δηλαδὴ τὶς μελέτες

RELY, ROCKET-AF, ARISTOTLE καὶ ENGAGEAF. Ἡ συμφωνία τῶν δεδομένων τῶν μελετῶν
αὐτῶν, τουλάχιστον γιὰ τὴν μὴ κατωτερότητα τῶν
νεότερων ἀντιπηκτικῶν ἔναντι τῶν ἀνταγωνιστῶν
τῆς βιταμίνης Κ, ἦταν τέτοια, ποὺ ἐπέβαλε τὶς ἰσχύουσες ὁμοειδεῖς ἐνδείξεις τουλάχιστον στὴν περίπτωση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς.
Τὸ μεγάλο ἐρώτημα, ποὺ ἀκολουθεῖ γενικότερα τὴν εὐρεία ἐφαρμογὴ νέων φαρμακευτικῶν
θεραπειῶν, εἶναι ἄν τὰ ἀποτελέσματα τῶν μεγάλων τυχαιοποιημένων ἐγκριτικῶν μελετῶν ἐπιβεβαιώνονται στὴν κλινικὴ πράξη. Τὸ ἐρώτημα αὐτὸ
τέθηκε ἐπιτακτικὰ κατὰ τὶς δύο προηγούμενες δεκαετίες ἀπὸ τοὺς δημόσιους ἀσφαλιστικοὺς ὀργανισμούς, τὶς ἀσφαλιστικὲς ἑταιρεῖες ἀλλὰ καὶ τὶς
ὀργανώσεις ἀσθενῶν καὶ ὁδήγησε στὴν υἱοθέτηση
τῶν ὀργανωμένων καταγραφικῶν μελετῶν πεδίου
(surveys καὶ registries), ποὺ επιβλέπονται ἀπὸ τὸν
FDA καὶ τὸν EMA καὶ ἀκολουθοῦν τὴν εὐρεία
χρήση τῶν νέων φαρμάκων. Στὴν περίπτωση τῶν
νεότερων ἀντιπηκτικῶν, τὰ δεδομένα τῶν μελετῶν
αὐτῶν καὶ τοῦ πλήθους τῶν «ἀνεξάρτητων» λοιπῶν καταγραφικῶν μελετῶν, ποὺ ἀκολούθησαν
ἦσαν ἀμφίσημα. Ἀπὸ τὴ μία πλευρὰ ἔδειξαν ὅτι
τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐγκριτικῶν μελετῶν ἀναπαράγονται στὸν πραγματικὸ κόσμο, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν
ἄλλη πλευρὰ ἀνέδειξαν τὰ σημαντικὰ προβλήματα
ἀπὸ τὴν μὴ βέλτιστη χρήση τους. Σήμερα θὰ κάνουμε μία σύντομη ἀναφορὰ στὸ συχνότερο ἀπὸ αὐτὰ
τὰ προβλήματα.
Ὑποδοσολόγηση
Μολονότι ὑπάρχουν δυσαρμονίες μεταξὺ κατευθυντήριων ὁδηγιῶν, ἀποφάσεων ΕΜΑ καὶ
φύλλων ὁδηγιῶν τῶν φαρμάκων, οἱ προϋποθέσεις
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χορήγησης τῶν μειωμένων δόσεων τῶν νεότερων
ἀπὸ τοῦ στόματος ἀντιπηκτικῶν (dabigatran 110
mg, rivaroxaban 15 mg καὶ apixaban 2,5 mg), ὅταν
χορηγοῦνται γιὰ τὴν πρόληψη τοῦ θρομβοεμβολικοῦ κινδύνου σὲ ἀσθενεῖς μὲ κολπικὴ μαρμαρυγή,
εἶναι οἱ ἀναφερόμενες στὸν πίνακα ποὺ ἀκολουθεῖ:

Dabigatran 110 mg
(δὶς ἡμερησίως)
Rivaroxaban 15mg
(ἅπαξ ἡμερησίως)

Apixaban 2,5 mg
(δὶς ἡμερησίως)

1. Διότι ἡ χρησιμοποίηση χαμηλῶν δόσεων
ἀφαιρεῖ τὸ θεραπευτικὸ πλεονέκτημα τῶν NOACS,
ὄχι μόνο σὲ σχέση μὲ τοὺς ἀνταγωνιστὲς τῆς βιταμίνης Κ ἀλλὰ καὶ σὲ σχέση μὲ τὰ ἀντιαιμοπεταλιακά.
2. Διότι δὲν ἔχει νόημα νὰ βάζουμε τοὺς ἀσθενεῖς μας καὶ τὸ Ἐθνικὸ Σύστημα Ὑγείας νὰ πληρώ-

1. Ἡλικία ≥ 80 ἔτη
2. Συγχορήγηση βεραπαμίλης
3. Τεκμηριωμένα ὑψηλὸς αἱμορραγικὸς κίνδυνος (π.χ. HAS-BLED ≥ 3)
Ἀσθενεῖς μὲ κάθαρση κρεατινίνης < 49 ml/min
Ἀσθενεῖς μὲ τουλάχιστον 2 ἐκ τῶν 3 κάτωθι χαρακτηριστικῶν:
1. Ἡλικία ≥ 80 ἔτη
2. Κρεατινίνη ≥ 1.5 mg/dl
3. Σωματικὸ βάρος ≤ 60 kg

Νὰ σημειωθεῖ ὅτι στὴ μελέτη RELY ὁ σχεδιασμὸς δὲν ἐπέτρεπε ἐπιλογὴ δόσεως, ὁπότε δὲν
γνωρίζουμε μὲ ἀκρίβεια ποιό θὰ ἦταν τὸ ἀναμενόμενο ποσοστὸ ὀρθῆς χρήσης τῆς χαμηλῆς δόσης.
Πιθανότατα βρίσκεται γύρω στὸ 30%, σύμφωνα
μὲ ἐπιδημιολογικὰ δεδομένα ἄλλων μελετῶν γιὰ
τὴ σύνθεση τοῦ πληθυσμοῦ τῶν ἀσθενῶν ποὺ λαμβάνουν dabigatran. Στὴ μελέτη ROCKET-AF τὸ
18% τῶν ἀσθενῶν ἔλαβε τὴ μειωμένη δόση τῶν
15 mg (1.426 ἔναντι 5.619 ἀσθενῶν) καὶ στὴ μελέτη ARISTOTLE μόνο τὸ 4,7% τῶν ἀσθενῶν ἔλαβε
τὴ μειωμένη δόση τῶν 2,5mg (428 ἔναντι 8.692
ἀσθενῶν). Ἡ μελέτη τῶν Fay καὶ συνεργατῶν, ποὺ
εἶχε παρουσιαστεῖ στὸ ESC τὸ 2016, εἶχε δείξει ὅτι
οἱ χαμηλὲς δόσεις τῶν dabigatran, rivaroxaban καὶ
apixaban ἀντιπροσώπευαν ποσοστὸ 56%, 22% καὶ
36% στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο, 60%, 36% καὶ 48%
στὴ Γερμανία καὶ 65%, 37% καὶ 44% στὴ Γαλλία.
Ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ παραπάνω δεδομένα, στὶς
χῶρες αὐτὲς τὸ apixaban στὴ χαμηλὴ δόση συνταγογραφεῖται ὡς καὶ 10 φορὲς περισσότερο ἀπὸ ὅτι
χρησιμοποιήθηκε στὴν ἐγκριτική του μελέτη. Στὴ
χώρα μας, μολονότι δὲν ἔχουν ἀνακοινωθεῖ συγκεκριμένα στοιχεῖα ἀπὸ τὸν ΕΟΠΥΥ, μποροῦμε νὰ
δοῦμε ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ IMS, ὅτι τὸ φαινόμενο
λαμβάνει ἀκόμα μεγαλύτερες διαστάσεις.
Γιατί μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ ἐπιλογὴ σωστῆς δόσης;
Ἄς ἀναλύσουμε λίγο τὸ προφανές, παραθέτοντας τοὺς λόγους τῆς ἀποφυγῆς τῆς ἀναίτιας ὑποδοσολόγησης.

νουν NOACs καὶ νὰ ἀγοράζουν ἀσπιρίνη.
3. Διότι, δυστυχῶς, στὴν πράξη ἡ χρησιμοποίηση χαμηλῶν δόσεων ἀποτελεῖ παράθυρο κακῆς
διάγνωσης ἤ ἀσαφοῦς εἰκόνας τῶν θεραπόντων
γιὰ τὸν θρομβοεμβολικὸ ἤ καὶ τὸν αἱμορραγικὸ
κίνδυνο τῶν ἀσθενῶν τους. Μὲ ἁπλᾶ λόγια. Δὲν
εἶναι δυνατόν, ὅταν δὲν εἴμαστε σίγουροι εἴτε γιὰ
τὴ διάγνωση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγὴ εἴτε γιὰ τὴν
ἐπιλογὴ τῆς δόσης, νὰ ἐπιλέγουμε τὴ χαμηλὴ δόση
μὲ τὸ σκεπτικὸ τῆς μεγαλύτερης «ἀσφάλειας». Δὲν
ὑπάρχει ἀσφάλεια ἐντὸς τῶν εὐδιάκριτων ὁρίων
τοῦ ἰατρικοῦ σφάλματος.
4. Διότι ἡ ἰατρική, ἠθικὴ καὶ νομική μας εὐθύνη εἶναι μεγάλη, ὅταν ἐπιλέξουμε λάθος δόση καὶ
συμβεῖ κάποιο θρομβοεμβολικὸ ἤ αἱμορραγικὸ
συμβάν. Ἀντιθέτως, ἡ ἐκδήλωση ἑνὸς αἱμορραγικοῦ συμβάντος, ἄν ἔχουμε τηρήσει τὴν ὀρθὴ πρακτικὴ κι ἔχουμε ἀκολουθήσει τὸ φύλλο ὁδηγιῶν
τοῦ φαρμάκου καὶ τὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες, δὲν
μᾶς καθιστᾶ νομικὰ καὶ ἠθικὰ ὑπεύθυνους γιὰ τὶς
συνέπειές του. Ἡ ὀρθὴ ἰατρικὴ ἀποτελεῖ ἀσπίδα
ποὺ χάνουμε μὲ τὴν ἐπιλογὴ λανθασμένου δοσολογικοῦ σχήματος.
Βέβαια, εἶναι γεγονός, ὅτι ὑπάρχουν περιπτώσεις ἀσθενῶν ποὺ πρέπει νὰ προχωρήσουμε σὲ ἐπιλογὴ μειωμένης δόσης. Τέτοιες περιπτώσεις, ὅπως
εἶναι ἡ ἐκδήλωση ἐπανειλημμένων αἱμορραγικῶν
συμβάντων ὑπὸ τὴν κανονικὴ δόση, ἀποτελοῦν
προφανῶς ἕνα πολὺ μικρὸ ποσοστὸ τῶν περιπτώ-
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σεων χρήσης τῶν NOACs στὴν κλινικὴ πράξη καὶ
δὲν δικαιολογοῦν τὴν πραγματικότητα ποὺ βιώνουμε στὴ χώρα μας, ὅπου τὸ συχνότερα συνταγογραφούμενο νεότερο ἀντιπηκτικό γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ θρομβοεμβολικοῦ κινδύνου στὴν
κολπικὴ μαρμαρυγή, εἶναι τὸ apixaban τῶν 2,5 mg.
Πάντως, ὀφείλουμε νὰ σημειώσουμε, ὅτι ἡ
ὑποδοσολόγηση δὲν ἀφορᾶ μόνο στὰ NOACs,
ἀλλὰ εἶναι ἕνα φαινόμενο ποὺ ἀπαντᾶ σὲ ὅλες τὶς
θεραπεῖες. Θυμηθεῖτε ὅτι γιὰ δεκαετίες χρησιμοποιοῦμε χαμηλὲς δόσεις στατινῶν, ἐνίοτε προτείνοντας τὴν παρ’ ἡμέρα χορήγησή τους. Μάλιστα,
πολλοὶ ἀσθενεῖς πηγαίνουν ἕνα βῆμα πιὸ πέρα καὶ
κόβουν στὰ δύο τὰ μὴ διχοτομούμενα δισκία τῆς
παρ’ ἡμέρα ἀγωγῆς τους. Τραγελαφικὰ φαινόμενα
δηλαδή. Ὑπάρχουν ἀκόμα δεδομένα, ποὺ δείχνουν
ὅτι στὴ χώρα μας χρησιμοποιοῦμε ἰδιαίτερα χαμη-

λὲς δόσεις β-αποκλειστῶν ἀλλὰ καὶ φαρμάκων τοῦ
ἄξονα ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης, ἰδίᾳ
σὲ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Τὸ δόγμα
ὀλίγον ἀπὸ ὅλα ἀλλὰ τίποτα σωστὰ ὑπάρχει καὶ
στὴ θεραπευτικὴ τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας.
Ἡ ἐπιφυλακτικότητα εἶναι στὴν ἀνθρώπινη
φύση ἀλλὰ καὶ ἡ αὐθαιρεσία ἐπίσης. Ἀντιπηκτικὴ
ἀγωγὴ χωρὶς φόβο αἱμορραγικῶν ἐπιπλοκῶν δὲν
ὑπάρχει. Ἡ ἀδόκιμη υἱοθέτηση χαμηλῶν δόσεων
δὲν προσθέτει ἀσφάλεια. Ἁπλᾶ ἀναιρεῖ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῆς ἀντιθρομβωτικῆς ἀγωγῆς. Ἄς
μὴν ἐπαναλαμβάνουμε λοιπὸν καὶ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς τὰ λάθη ποὺ κάναμε ἀλλοῦ.
Ὅπως εἶπε καὶ ὁ Μένανδρος ὁ Κηφισσιεύς,
«Τὸ δὶς ἐξαμαρτεῖν τ’ αὐτὸν οὐκ ἀνδρὸς σοφοῦ».

Μένανδρος
Ὁ Μένανδρος (Ἀθήνα, 342-292 π.Χ.), ἀρχαῖος Ἕλληνας συγγραφέας, ἐκπρόσωπος τῆς Νέας
Κωμωδίας. Στὴν ἐποχή του θεωρεῖται ὅτι ἔχει πιὰ παρέλθει ὁ «χρυσὸς αἰῶνας» τοῦ ἀρχαιοελληνικοῦ δράματος, ὅπως σήμερα φαίνεται νὰ παρέρχεται ἡ ἐποχὴ ποὺ ὁ ἰατρὸς εἶχε ἀποφασιστικὸ ρόλο στὴν ἐπιλογὴ τῆς κατάλληλης θεραπείας γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς του. Ἀλλὰ καὶ ἡ ἐποχὴ
ποὺ ὁ ἀσθενὴς διάλεγε τὸν γιατρό του.

