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χουμε μπεῖ γιὰ τὰ καλὰ στὴν ἐποχὴ τῶν νεότερων
ἀντιπηκτικῶν (DOACs) καὶ ὅλο καὶ περισσότεροι
ἰατροὶ ἔχουν πιὰ ἐξοικειωθεῖ ἐπαρκῶς μὲ τὴ χρήση
τους. Ἡ χρήση τῶν ἀντιπηκτικῶν αὐτῶν ἔχει μεγάλη
σημασία νὰ γίνεται στοὺς κατάλληλους ἀσθενεῖς μὲ τὶς
σωστὲς ἐνδείξεις καὶ στὶς σωστὲς δόσεις, ὅμως ἐξίσου
μεγάλη σημασία ἔχει καὶ ἡ ἐπαρκὴς γνώση καὶ ἐξοικείωση μὲ τὸ χειρισμό τους σὲ περιπτώσεις αἱμορραγικῶν
ἐπιπλοκῶν ἤ ἐπειγόντων χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων. Δυστυχῶς, δὲν ἔχει ἀνακαλυφθεῖ ἀκόμη τὸ ἀντιπηκτικὸ ἤ
ἀντιαιμοπεταλιακὸ φάρμακο ποὺ θὰ μειώνει τὸν κίνδυνο
φλεβικῆς ἤ ἀρτηριακῆς θρόμβωσης χωρὶς νὰ αὐξάνει
ταυτόχρονα τὸν κίνδυνο αἱμορραγίας. Οἱ αἱμορραγικὲς
ἐπιπλοκὲς ἀποτελοῦν τοὺς «ἀπρόσκλητους ἐπισκέπτες»
στὰ πάρτυ τῆς προστασίας ἀπὸ τὶς θρομβώσεις καὶ
συχνὰ καταστρέφουν ἀνεπανόρθωτα τὶς γιορτές μας.
Ἡ αὔξηση τῆς θνησιμότητας στὶς περιπτώσεις αἱμορραγίας ὀφείλεται σὲ πολλοὺς παράγοντες, ὅπως εἶναι
ἡ περιφερικὴ ὑποάρδευση καὶ ἰσχαιμία, ἡ αὔξηση τῆς
φλεγμονῆς λόγῳ τῆς ἀναιμίας καὶ τῶν μεταγγίσεων
καὶ βασικὰ ἡ διακοπὴ τῶν ἀντιπηκτικῶν, μὲ ἀποτέλεσμα
τὴν αὔξηση τοῦ κινδύνου γιὰ θρομβώσεις μετὰ ἀπὸ
κάθε αἱμορραγία! Ἡ ἀποτελεσματικὴ ἀντιμετώπιση μίας
μείζονος αἱμορραγίας, ἡ διόρθωση τῆς αἰτίας ποὺ τήν
προκάλεσε καὶ ἡ ἔγκαιρη ἐπανέναρξη τῆς ἀντιπηκτικῆς
ἀγωγῆς ἐμφανίζονται λοιπὸν ὡς θεμελιώδους σημασίας
γιὰ τὴν εὐνοϊκὴ ἔκβαση τῶν ἀσθενῶν μας.
Καταρχὴν πρέπει νὰ ἀναφέρουμε τὸν ὁρισμὸ τῆς
μείζονος αἱμορραγίας, ποὺ εἶναι αὐτὴ ποὺ εἶναι ἀπειλητικὴ γιὰ τὴ ζωή, αὐτὴ ποὺ ἀφορᾶ κριτικῆς σημασίας ὄργανα, π.χ. τὸν ἐγκέφαλο, καὶ αὐτὴ ποὺ προκαλεῖ
πτώση τῆς αἱμοσφαιρίνης κατὰ 2 ἤ περισσότερα g/dL
ἤ δημιουργεῖ τὴν ἀνάγκη μετάγγισης πάνω ἀπὸ δυὸ

μονάδων αἵματος. Ἀπὸ τὶς μεγάλες μελέτες μὲ ἀντιπηκτικά σὲ ἀσθενεῖς μὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ καὶ φλεβικὴ
θρομβοεμβολικὴ νόσο, γνωρίζουμε ὅτι ἡ συχνότητά τους
δὲν ξεπερνᾶ τὸ 3% ἀνὰ ἔτος, ἐνῶ ἡ πιὸ ἐπικίνδυνη μείζων
αἱμορραγία, ἡ ἐνδοκράνιος αἱμορραγία, ἐμφανίζεται
μὲ συχνότητα 0,5% στοὺς ἀσθενεῖς ὑπὸ βαρφαρίνη
καὶ μὲ ἐντυπωσιακὰ μικρότερη συχνότητα σὲ αὐτοὺς
ποὺ λαμβάνουν DOACs. Εἶναι ἕνα τεράστιο πλεονέκτημα τῶν νεότερων ἀντιπηκτικῶν ὁ μειωμένος, πάνω
ἀπὸ 50%, κίνδυνος πρόκλησης μίας καταστροφικῆς,
τὶς περισσότερες φορές, ἐνδοκράνιας αἱμορραγίας.
Ὅλοι, ὅσοι τὰ παλαιότερα χρόνια, ἀλλὰ καὶ τώρα,
ἀντιμετωπίζουμε αὐτὴν τὴν ἐπιπλοκὴ στοὺς ἀσθενεῖς
μας ποὺ λαμβάνουν Sintrom, χρησιμοποιοῦμε βιταμίνη
Κ, ἀλλὰ γνωρίζουμε ὅτι ἀπαιτοῦνται πολλὲς ὧρες μέχρι
νὰ ἀποκατασταθεῖ ἡ αἱμόσταση, ἀκόμη κι ὅταν ἡ βιταμίνη Κ χορηγεῖται ἐνδοφλέβια. Ἔτσι, τὰ συμπυκνωμένα
συμπλέγματα προθρομβίνης εἶναι ἐνίοτε ἀπαραίτητα,
ὅταν ἡ γρήγορη καὶ ἀποτελεσματικὴ ἀποκατάσταση
τῆς αἱμόστασης εἶναι κρίσιμη γιὰ τὴ ζωὴ τοῦ ἀσθενοῦς
μας. Ὁ μικρότερος χρόνος ἡμίσειας ζωῆς τῶν νεότερων
ἀντιπηκτικῶν, εἰδικὰ ὅταν ὑπάρχει φυσιολογικὴ νεφρικὴ
λειτουργία, ἐπίσης ἀποτελεῖ σημαντικὸ πλεονέκτημα: δὲν
πρέπει ἄλλωστε στὶς μεγάλες μελέτες νὰ εἶναι τυχαῖο τὸ
εὕρημα τῆς καλύτερης ἔκβασης τῶν ἀσθενῶν μὲ αἱμορραγίες ποὺ ελάμβαναν DOACs, συγκριτικὰ μὲ αὐτοὺς
ποὺ ἐλάμβαναν βαρφαρίνη. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ ἕνα
μειονέκτημα τῶν DOACs εἶναι ἡ μὴ δυνατότητα μέτρησης τῆς ἀντιπηκτικῆς τους δράσης στὴν περίπτωση
μίας μεγάλης αἱμορραγίας, ὅπως μποροῦμε νὰ κάνουμε, ἀντίστοιχα, μὲ τὴ μέτρηση τοῦ INR σὲ αὐτοὺς
ποὺ λαμβάνουν Sintrom. Εἶναι ἀλήθεια, ὅτι οἱ μέθοδοι
μέτρησης τῆς ἀντιπηκτικῆς δράσης τῶν DOACs, δὲν
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εἶναι διαθέσιμες εὐρέως, ὅμως τὴν ἴδια στιγμὴ δὲν πρέπει
νὰ ξεχνᾶμε ὅτι τὰ καλύτερα ἀποτελέσματα τῶν DOACs
στὶς περιπτώσεις μείζονων αἱμορραγιῶν, στὶς μεγάλες
μελέτες, δὲν στηρίχτηκαν οὔτε στὴ μέτρηση τῆς ἀντιπηκτικῆς δράσης οὔτε στὴ χορήγηση εἰδικῶν ἀντιδότων.
Ἄν πρέπει, λοιπόν, ὁπωσδήποτε νὰ μετρήσουμε κάτι,
ἄς μετρήσουμε τὴν κάθαρση κρεατινίνης, ἀφοῦ αὐτὴ ἡ
ἐξέταση θὰ μᾶς δώσει πολύτιμες πληροφορίες τόσο γιὰ
τὴν πιθανὴ ἄθροιση μεγάλης συγκέντρωσης DOAC στὸ
αἷμα ὅσο καὶ γιὰ τὸ ρυθμὸ μείωσης τῆς συγκέντρωσης
αὐτῆς μέσα στὶς ἑπόμενες ὧρες.
Πῶς, ὅμως, πρέπει νὰ χειριζόμαστε μία μείζονα
αἱμορραγία ὑπὸ DOACs καὶ πότε εἶναι σωστὸ νὰ ἐξετάσουμε τὴν πιθανότητα χορήγησης ἀντιδότου; Σὲ κάθε
περίπτωση θὰ πρέπει νὰ σταματήσουμε τὴ χορήγηση
τοῦ ἀντιπηκτικοῦ φαρμάκου καὶ νὰ ἐνημερώσουμε
γιὰ αὐτὸ τὸν ἀσθενῆ καὶ τοὺς συγγενεῖς τους γιὰ νὰ
ἀποφύγουμε τὴν πιθανότητα συνέχισης τῆς ἀγωγῆς
χωρὶς νὰ τό γνωρίζουμε. Στὴ συνέχεια, ἄν ἡ αἱμορραγία
συνεχίζεται, θὰ πρέπει νὰ κάνουμε ὅτι μποροῦμε γιὰ νὰ
τήν σταματήσουμε, γιὰ παράδειγμα, ἄν ἀφορᾶ ἕνα
σημεῖο ποὺ μπορεῖ νὰ συμπιεστεῖ, θὰ πρέπει νὰ ἀσκήσουμε ἐκεῖ πίεση. Ἄν ὁ ἀσθενὴς χρειάζεται νὰ ὑποβληθεῖ
σὲ κάποια ἐνδοσκοπικὴ διερεύνηση, προκειμένου νὰ
ἐντοπιστεῖ ἡ αἰτία καὶ νὰ ἀντιμετωπιστεῖ, θὰ πρέπει νὰ
ἐνεργοποιήσουμε ἄμεσα τὶς ἀπαραίτητες διαδικασίες. Ἡ
ἐπαρκὴς ὑποστήριξη τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης ἔχει μεγάλη
σημασία καὶ μπορεῖ νὰ ξεκινήσει μὲ χορήγηση ὑγρῶν
καὶ νὰ συνεχιστεῖ, ἄν χρειάζεται, μὲ προϊόντα αἵματος.
Ἄν ἡ αἱμορραγία εἶναι ἀπειλητικὴ γιὰ τὴ ζωὴ ἤ ἀφορᾶ
κριτικὸ σημεῖο ἤ δὲν ἔχει καταστεῖ ἐφικτὸς ὁ ἔλεγχός
της, τότε θὰ πρέπει νὰ χορηγηθεῖ ἀντίδοτο στὴ δράση
τῶν DOACs, ἄν αὐτὸ εἶναι διαθέσιμο. Ἡ idarucizumab
(Praxbind) εἶναι ἕνα μονοκλωνικὸ ἀντίσωμα, ποὺ δεσμεύει τὸ dabigatran καὶ σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα
ἐξαφανίζει τὴ δράση του. Χορηγεῖται σὲ δυὸ δόσεις τῶν
2,5 g μὲ διαφορὰ 15 λεπτῶν. Στὴν περίπτωση ποὺ δὲν
εἶναι διαθέσιμο, χορηγοῦνται συμπυκνωμένα συμπλέγματα προθρομβίνης 4 παραγόντων (4F-PCC Beriplex)
σὲ δόση 50 units/kg. Tὸ 4F-PCC μπορεῖ νὰ χορηγηθεῖ
ὡς ἀντίδοτο καὶ στὴν περίπτωση ποὺ ὁ ἀσθενὴς λαμβάνει rivaroxaban ἤ apixaban. Γιὰ τοὺς ἀναστολεῖς τοῦ
παράγοντα Χ ὑπάρχει ἐπίσης ἀντίδοτο, τὸ Andenaxet
Alfa, τὸ ὁποῖο ἔχει ἄδεια κυκλοφορίας στὶς Ἡνωμένες
Πολιτεῖες ἀλλὰ ὄχι καὶ στὴν Εὐρώπη. Τέλος, δὲν θὰ πρέπει
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νὰ ξεχνᾶμε ὅτι, ἄν ἡ λήψη τῆς τελευταίας δόσης DOAC
ἔχει γίνει τὶς προηγούμενες 2 μὲ 4 ὧρες, ἔχει νόημα ἡ
χορήγηση ἐνεργοῦ ἄνθρακα μὲ σκοπὸ τὴν ἀναστολὴ
τῆς ἀπορρόφησής του.
Αὐτὸ βέβαια ποὺ δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε, ὅταν χορηγοῦμε σὲ ἀσθενεῖς ἀντιπηκτικὰ φάρμακα, εἶναι ὅτι
ἡ καλύτερη ἀντιμετώπιση μίας σοβαρῆς αἱμορραγίας
εἶναι ἡ πρόληψή της. Ἔτσι, τόσο τὴν πρώτη φορὰ ποὺ
συνταγογραφοῦμε τὸ ἀντιπηκτικό, ὅσο καὶ κάθε φορὰ
ποὺ ξαναβλέπουμε τὸν ἀσθενή μας, πρέπει νὰ τρέχουμε
στὸ μυαλό μας μία λίστα πραγμάτων, ποὺ πρέπει νὰ
τσεκάρουμε καὶ νὰ τροποποιοῦμε, ἄν εἶναι ἀπαραίτητο. Ἡ
παράλληλη χορήγηση ἀντιαιμοπεταλιακῶν φαρμάκων
πρέπει νὰ γίνεται μόνο ὅταν εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητη,
ὅπως, γιὰ παράδειγμα μετὰ ἀπὸ ἀγγειοπλαστικὴ καὶ
βέβαια γιὰ τὸν ἐλάχιστο δυνατὸ χρόνο. Εἰδικὰ στοὺς
ἡλικιωμένους ποὺ λαμβάνουν ἀντιπηκτικά, ἡ χορήγηση
μὴ στεροειδῶν ἀντιφλεγμονωδῶν φαρμάκων πρέπει
νὰ θεωρεῖται ἀπαγορευμένη, ἀφοῦ αὐξάνεται πολὺ
ὁ κίνδυνος αἱμορραγίας ἀπὸ τὸ ἀνώτερο πεπτικό. Σὲ
σοβαρὴ ἀνάγκη πρέπει νὰ ἐξετάζονται ἐναλλακτικὲς λύσεις ὅπως, γιὰ παράδειγμα, ἡ παρακεταμόλη μόνη της
ἤ σὲ συνδυασμὸ μὲ κωδεΐνη. Οἱ ἡλικιωμένοι ἀσθενεῖς
κινδυνεύουν μὲ πτώσεις καὶ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ ἀποτελεῖ
ἀνασταλτικὸ παράγοντα γιὰ τὴ χορήγηση ἀντιπηκτικῆς
ἀγωγῆς. Πρέπει, ὅμως, νὰ ἀποτελεῖ ἀφορμή, ὥστε νὰ
λαμβάνουν τὶς ἀπαραίτητες συμβουλὲς: νὰ ἀπομακρύνουν ὅλα τὰ μικρὰ χαλάκια ἀπὸ τὸ σπίτι, νὰ φοροῦν τὰ
σωστὰ παπούτσια, νὰ ἔχουν ἐπαρκῆ φωτισμὸ τὸ βράδυ, ὅταν σηκώνονται γιὰ νὰ πᾶνε στὴν τουαλέτα. Πολὺ
μεγάλη σημασία ἔχει ἡ καλὴ ρύθμιση τῆς ἀρτηριακῆς
πίεσης, ἀφοῦ οἱ αὐξημένες τιμὲς αὐξάνουν τὸν κίνδυνο
αἱμορραγικοῦ ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου. Τὰ
DOACs δὲν ἔχουν τὸν μεγάλο ἀριθμὸ ἀλληλεπιδράσεων
μὲ ἄλλα φάρμακα ποὺ ἔχουν τὰ κουμαρινικά, ὅμως θὰ
πρέπει καὶ μὲ αὐτὰ νὰ ἔχουμε τὸ νοῦ μας καὶ ὅταν χρειάζεται νὰ προσαρμόζουμε ἀντίστοιχα τὶς δόσεις. Τέλος,
ἔχει μεγάλη σημασία ἡ προσεκτικὴ παρακολούθηση
τῆς νεφρικῆς λειτουργίας ἀφοῦ, ὅπως ὅλοι γνωρίζουν,
τὰ DOACs ἀποβάλλονται λιγότερο ἤ περισσότερο ἀπὸ
τὰ νεφρά. Ἡ κάθαρση κρεατινίνης πρέπει νὰ ἐλέγχεται
κάθε ἕξι μῆνες, ἀλλὰ καὶ σὲ κάθε περίπτωση ποὺ ὑποπτευόμαστε ὀξεῖα ἐπιδείνωση τῆς νεφρικῆς λειτουργίας,
ὅπως, γιὰ παράδειγμα, σὲ μία συστηματικὴ λοίμωξη ἤ
μία ὀξεῖα ἐπιδείνωση χρόνιας καρδιακῆς ἀνεπάρκειας. z

