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ύμφωνα μὲ μία πρόσφατη μετα-ανάλυση 15
τυχαιοποιημένων μελετῶν, ποὺ ἀφοροῦσαν
στὴν πρωτογενῆ πρόληψη, ἡ ἀσπιρίνη μειώνει τὰ μὴ θανατηφόρα ἰσχαιμικὰ ἐπεισόδια, ἀλλὰ
αὐξάνει σημαντικὰ τὰ μὴ θανατηφόρα αἱμορραγικὰ
συμβάντα. Οἱ ἐρευνητὲς συνέκριναν περίπου 83.000
ἀνθρώπους ποὺ ἐλάμβαναν ἀσπιρίνη, μὲ μία ὀμάδα
ἐλἐγχου (control ) 82.000 ποὺ δὲν ἐλάμβαναν, καὶ
βρῆκαν ὅτι δὲν ὑπῆρχε διαφορὰ στὰ ποσοστὰ τόσο
τῶν καρδιαγγειακῶν ὅσο καὶ τῶν μὴ καρδιαγγειακῶν
θανάτων, ἀλλὰ ὅτι ἡ ἀσπιρίνη σχετιζόταν μὲ χαμηλότερο κίνδυνο μὴ θανατηφόρων ἐμφραγμάτων
τοῦ μυοκαρδίου καὶ παροδικῶν ἰσχαιμικῶν ἀγγειακῶν ἐγκεφαλικῶν. Ἀντίθετα, ἡ ἀσπιρίνη, εἰδικὰ σὲ
ὑψηλὲς δόσεις, συνδέθηκε μὲ αὔξηση τοῦ κινδύνου
τῆς ἐνδοκράνιας αἱμορραγίας κατὰ 32%, καθὼς
καὶ μὲ σχετικὴ αὔξηση τῶν αἱμορραγιῶν ἀπὸ τὸ
γαστρεντερικὸ κατὰ 50%. Συμπέραναν, λοιπόν, ὅτι
ἡ χρήση τῆς ἀσπιρίνης στὴν πρωτογενῆ πρόληψη
πρέπει νὰ περιορίζεται στοὺς ἀσθενεῖς ποὺ εἶναι
ὑψηλοῦ κινδύνου γιὰ τὴν ἐκδήλωση καρδιαγγειακοῦ συμβάματος.
Παρόλο ποὺ ὁ ρόλος τῆς ἀσπιρίνης στὴ δευτερογενῆ πρόληψη εἶναι καλὰ τεκμηριωμένος, τὰ ἀποτελέσματα τῶν μελετῶν στὴν πρωτογενῆ πρόληψη
διαφέρουν σημαντικά, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑπάρχουν
καὶ σημαντικὲς διαφορὲς στὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες
τῶν διαφόρων ἐπιστημονικῶν ἑταιρειῶν.
Οἱ ἀναλυτὲς ἀναφέρουν, πὼς ἡ συγκεκριμένη
μετα-ανάλυση, ἡ ὁποία συμπεριέλαβε καὶ τὶς πρόσφατες μελέτες ASPREE, ASCEND καὶ ARRIVE, εἶναι

ἡ μεγαλύτερη καὶ πιὸ πρόσφατη ὅσον ἀφορᾶ στὰ
μακροχρόνια ἀποτελέσματα τῆς χρήσης τῆς ἀσπιρίνης στὴν πρωτογενῆ πρόληψη τῶν καρδιαγγειακῶν
συμβαμάτων.
Ὁ μέσος ὅρος ἡλικίας καὶ γιὰ τὶς δύο ὁμάδες
ἦταν τὰ 62 ἔτη, ἐνῶ ὑπῆρχε ἐξισορρόπηση ὅσον
ἀφορᾶ στοὺς παράγοντες κινδύνου. Τὰ πρωτεύοντα
καταληκτικὰ σημεῖα ἦταν ὁ θάνατος ἀπὸ κάθε αἴτο,
ὁ καρδιαγγειακὸς θάνατος, τὸ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ
ἐπεισόδιο, μόνιμο ἤ παροδικό, καὶ ἄλλα μείζονα καρδιαγγειακὰ συμβάματα, ἐνῶ τὰ καταληκτικὰ σημεῖα
ἀσφάλειας ἦσαν οἱ μείζονες αἱμορραγίες, ἐνδοκράνια αἱμορραγία, ἡ θανατηφόρος αἱμορραγία καὶ
οἱ σημαντικὲς αἱμορραγίες ἀπὸ τὸ γαστρεντερικό.
Τέλος, ἐκτιμήθηκε καὶ ἡ ἐπίπτωση τοῦ καρκίνου, καθὼς καὶ οἱ θάνατοι σχετικοὶ μὲ αὐτόν.
Ἡ ἀσπιρίνη δὲν ἔδειξε πλεονέκτημα ὅσον ἀφορᾶ
στὸ θάνατο ἀπὸ κάθε αἴτιο, ἐνῶ ὑπῆρχε μικρὴ μείωση στοὺς καρδιαγγειακοὺς θανάτους, χωρὶς νὰ
φτάνει σὲ ἐπίπεδο στατιστικῆς σημαντικότητας. Ἡ
μείωση τῶν ὀξέων ἐμφραγμάτων, ποὺ παρατηρήθηκε, προερχόταν κυρίως ἀπὸ τὴ μείωση τῶν μὴ
θανατηφόρων ἐμφραγμάτων. Ἡ ἐπίπτωση τῶν θανατηφόρων ἐμφραγμάτων, στηθάγχης προσπαθείας, ἀγγειοπλαστικῆς στεφανιαίων, ἀγγειακῶν
ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων θανατηφόρων καὶ μὴ
καὶ συμπτωματικῆς περιφερικῆς ἀρτηριοπάθειας
ἦταν ὅμοια ἀνάμεσα στὶς δύο ὁμάδες. Ἀντίθετα, τὰ
παροδικὰ ἀγγειακὰ ἐγκεφαλικὰ ἦσαν λιγότερα στὴν
ὁμάδα τῆς ἀσπιρίνης. Σὲ περαιτέρω ἀνάλυση ποὺ
ἀκολούθησε, βρέθηκε ὅτι ἐνῶ τὰ ἰσχαιμικὰ ἐγκεφαλικὰ
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ἦσαν λιγότερα στὴν ὁμάδα τῆς ἀσπιρίνης, ὑπῆρχε
μία τάση γιὰ περισσότερα αἱμορραγικὰ ἐγκεφαλικά.
Οἱ μείζονες αἱμορραγίες ἦσαν σημαντικὰ περισσότερες στὴν ὁμάδα τῆς ἀσπιρίνης, κυρίως τὰ
αἱμορραγικὰ ἐγκεφαλικὰ καὶ οἱ σημαντικὲς αἱμορραγίες ἀπὸ τὸ γαστρεντερικό.
Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ συχνότητα τῶν θανατηφόρων αἱμορραγιῶν ἦταν ὅμοια στὶς δύο ὁμάδες. Ἡ
ἀσπιρίνη συσχετίστηκε ἐπίσης μὲ αὐξημένο κίνδυνο
ἑλκῶν τοῦ γαστρεντερικοῦ, ἐνῶ ἡ προστατευτική της
δράση γιὰ τὰ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια παρατηρήθηκε
κυρίως στὶς γυναῖκες.
Ἀναλύσεις σὲ δεύτερο χρόνο ἔδειξαν, ὅτι ἡ
ἀσπιρίνη μπορεῖ νὰ μειώσει τὸ θάνατο ἀπὸ κάθε
αἰτία μετὰ ἀπὸ πέντε χρόνια παρακολούθησης, καθὼς καὶ ὅτι ἡ τάση γιὰ μείωση τῶν καρδιαγγειακῶν
θανάτων παρατηρήθηκε κυρίως στὸν πληθυσμὸ
ὑψηλοῦ κινδύνου. Στὶς ἴδιες ἀναλύσεις φάνηκε ὅτι ἡ
μείωση τῶν ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων ὑπῆρχε μόνο
μὲ τὴ χορήγηση τῆς χαμηλῆς δόσης ἀσπιρίνης.
Μετὰ ἀπὸ τὰ παραπάνω ἀποτελέσματα, θεωρεῖται
ἀπαραίτητο, ἡ ἀπόφαση γιὰ χορήγηση ἀσπιρίνης
γιὰ πρωτογενῆ πρόληψη νὰ γίνεται ἀπὸ τὸν θεράποντα ἰατρὸ καὶ μόνο, καὶ ἀφοῦ ἐκεῖνος συζητήσει
μὲ τὸν ἀσθενῆ τὰ μικρὰ ὀφέλη καὶ τὸ σημαντικὸ
αἱμορραγικὸ κίνδυνο ποὺ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα, ἐνῶ
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θὰ πρέπει νὰ χορηγεῖται σὲ δόση μικρότερη ἀπὸ
100 mg/ἡμέρα. Ἐπίσης, ἀπαραίτητα στοιχεῖα γιὰ
νὰ πάρουμε τὴ σχετικὴ ἀπόφαση εἶναι ἡ ἐκτίμηση
τοῦ καρδιαγγειακοῦ κινδύνου τοῦ ἀσθενοῦς, καθὼς
καὶ ὁ βαθμὸς κινδύνου αἱμορραγιῶν ἀπὸ τὸ γαστρεντερικό. Σὲ ἀσθενεῖς μὲ δεκαετῆ καρδιαγγειακὸ
κίνδυνο >10%, χωρὶς ὑψηλὸ αἱμορραγικὸ κίνδυνο
(ἡλικία <70 ἐτῶν, χωρὶς ἱστορικὸ αἱμορραγίας ἀπὸ
τὸ γαστρεντερικὸ ἤ ἄλλους ἰσχυροὺς παράγοντες)
ἡ ἔναρξη ἀσπιρίνης γιὰ πρωτογενῆ πρόληψη μπορεῖ
νὰ τεθεῖ ὡς ἐνδεχόμενο.
Ἡ συγκεκριμένη μετα-ανάλυση, ἄν καὶ θεωρεῖται
πολὺ σημαντική, γιατὶ ἐμπεριέχει μεγάλο πληθυσμό,
δὲν ἐξετάζει τὴν ἀναπηρία ὡς καταληκτικὸ σημεῖο, ἡ
ὁποία μπορεῖ νὰ εἶναι ἐπακόλουθο ἑνὸς καρδιαγγειακοῦ συμβάματος. Γιὰ παράδειγμα, ἡ ἐνδοκράνιος
αἱμορραγία μπορεῖ νὰ καταλήξει σὲ σημαντικὰ μεγαλύτερο ποσοστὸ ἀναπηρίας, σὲ σχέση μὲ ἕνα μικρὸ
ἔμφραγμα, ἄρα τὰ δύο συμβάντα δὲν μποροῦν νὰ
θεωρηθοῦν ἰσάξια.
Συμπερασματικά, ἡ χρήση τῆς ἀσπιρίνης στὴν
πρωτογενῆ πρόληψη πρέπει νὰ εἶναι ἐξατομικευμένη
γιὰ κάθε ἀσθενῆ, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν τὸν καρδιαγγειακὸ καὶ αἱμορραγικὸ κίνδυνο, ἐνῶ παράλληλα
πρέπει νὰ συνεκτιμοῦμε καὶ τὴ γνώμη τοῦ ἴδιου τοῦ
ἀσθενοῦς. z

