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θέση τῆς ἀσπιρίνης στὴν πρωτογενῆ πρόληψη ἀποτελεῖ
ἀκόμα πεδίο ἐπιστημονικῆς διαφωνίας, μὲ τὶς ἐπιστημονικὲς ἑταιρίες καὶ τὶς κατευθυντήριες ὁδηγίες, εἴτε νὰ τήν
ἀπορρίπτουν πλήρως εἴτε νὰ τήν τοποθετοῦν στὶς ὁμάδες
ἀσθενῶν ὑψηλοῦ κινδύνου. Τὸ βασικὸ πρόβλημα μὲ τὴν
ἀσπιρίνη δὲν εἶναι ἂν ὠφελεῖ μειώνοντας τὴν πιθανότητα
σὲ ἕνα πρόσωπο νὰ ὑποστεῖ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου ἤ
ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο. Τὸ πρόβλημα εἶναι, ἂν τὸ
ὄφελος, ποὺ παίρνει ἀπὸ τὴ λήψη ἀσπιρίνης, εἶναι μεγαλύτερο ἀπὸ τὴν πιθανὴ ζημιά! Διότι πρέπει νὰ γνωρίζουμε, ὅτι
ἡ ἀσπιρίνη δὲν εἶναι ἕνα ἀθῶο φάρμακο, ἀλλὰ αὐξάνει τὸν
κίνδυνο αἱμορραγιῶν, ὅπως εἶναι οἱ αἱμορραγίες τοῦ πεπτικοῦ καὶ οἱ πολὺ πιὸ ἐπικίνδυνες ἐνδοεγκεφαλικὲς αἱμορραγίες.
Ὅταν μιλᾶμε γιὰ πρωτογενῆ πρόληψη, ἐννοοῦμε τὴν πρόληψη στὰ πρόσωπα ἐκεῖνα ποὺ δὲν ἔχουν ὑποστεῖ, κάποιο
ἔμφραγμα ἤ ἐγκεφαλικό. Τὰ πρόσωπα αὐτὰ συνήθως δὲν
ἔχουν τὸν πολὺ ὑψηλὸ κίνδυνο αὐτῶν ποὺ ἤδη ἔχουν ὑποστεῖ
κάποιο ἀντίστοιχο ἐπεισόδιο καὶ ἡ λήψη ἀσπιρίνης μπορεῖ
νὰ αὐξήσει τὸν κίνδυνο αἱμορραγίας πολὺ περισσότερο
ἀπὸ ὅτι θὰ μειώσει τὸν καρδιαγγειακὸ κίνδυνο. Ἐπιπλέον,
πολὺ συχνὰ εἶναι δύσκολο νὰ βάλουμε ὅλα τὰ στοιχεῖα σὲ
μία ζυγαριά, προκειμένου νὰ ἀποφασίσουμε ποιά θὰ εἶναι ἡ
πιὸ σωστὴ ἀπόφαση γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἔχουμε ἀπέναντί
μας. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ εἶναι ἀπαραίτητες μεγάλες καὶ
σωστὰ σχεδιασμένες μελέτες, προκειμένου νὰ ἀντλήσουμε
τὰ στοιχεῖα ποὺ θὰ μᾶς βοηθήσουν νὰ παίρνουμε τὶς πιὸ
σωστὲς ἀποφάσεις. Στὴ σύγχρονη ἐποχή ἄλλωστε, ἡ σωστὴ
Ἰατρικὴ εἶναι αὐτὴ ποὺ εἶναι «βασισμένη σὲ ἀποδείξεις»!
Στὰ πλαίσια αὐτά, δύο ἀκόμη μελέτες παρουσιάστηκαν
στὸ πρόσφατο Εὐρωπαϊκὸ Συνέδριο Καρδιολογίας καὶ ταυτόχρονα δημοσιεύθηκαν στὸ ἔγκριτο περιοδικὸ New England
Journal of Medicine. Ἡ πρώτη μελέτη ἦταν ἡ ASCEND, ἡ
ὁποία πραγματοποιήθηκε σὲ ἀσθενεῖς μὲ σακχαρώδη διαβήτη (ΣΔ), ὅπου 15.000 πρόσωπα μὲ ΔΣ, ἀλλὰ χωρὶς στεφανιαία νόσο, τυχαιοποιήθηκαν νὰ λάβουν εἴτε ἀσπιρίνη εἴτε
εἰκονικὸ φάρμακο γιὰ 7,4 ἔτη. Ἡ ἀσπιρίνη μείωσε τὰ καρδιαγγειακὰ ἐπεισόδια κατὰ 12%, ἀλλὰ αὔξησε ταυτόχρονα τὶς
σοβαρὲς αἱμορραγίες (κυρίως γαστρεντερικὲς) κατὰ 29%.
Γιὰ κάθε 91 ἀσθενεῖς, ποὺ ἐλάμβαναν ἀσπιρίνη, γλυτώναμε
ἕνα καρδιαγγειακὸ συμβὰν καὶ γιὰ κάθε 112 ἀσθενεῖς, ποὺ
τήν ἐλάμβαναν, εἴχαμε μία μείζονα αἱμορραγία. Μολονότι
δὲν ἰσοδυναμοῦν σὲ ἐπίπεδο βαρύτητας τὸ ἰσχαιμικὸ ἐπεισόδιο μὲ τὴν αἱμορραγία, ἡ ἰσορροπία αὐτὴ προβληματίζει γιὰ
τὸ κατὰ πόσον πράγματι πρέπει νὰ χορηγοῦμε ἀσπιρίνη στὴν

πρωτογενῆ πρόληψη σὲ διαβητικοὺς ἀσθενεῖς. Νὰ ληφθεῖ
ὑπόψη ἀκόμα, πὼς μόνο τὸ 25% τῶν ἀσθενῶν στὴ μελέτη
ἐλάμβανε φάρμακα προστατευτικὰ γιὰ τὸ στομάχι, γεγονὸς
ποὺ μᾶς κάνει νὰ προβληματιζόμαστε, κατὰ πόσο τὸ τελικὸ
ἀποτέλεσμα θὰ ἦταν διαφορετικό ἐὰν ὅλοι οἱ ἀσθενεῖς ἐλάμβαναν γαστροπροστασία, ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ μειώσει
ἀποτελεσματικὰ τὸν κίνδυνο αἱμορραγίας.
Στὴ δεύτερη μελέτη, 12.000 πρόσωπα μὲ πολλαπλοὺς
παράγοντες κινδύνου, ἀλλὰ χωρὶς στεφανιαία νόσο ἤ
σακχαρώδη διαβήτη, τυχαιοποιήθηκαν σὲ ἀσπιρίνη 100
mg ἤ εἰκονικὸ φάρμακο καὶ τὸ τελικὸ ἀποτέλεσμα δὲν ἔδειξε
καμμία στατιστικὰ σημαντικὴ διαφορά. Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά,
ὅμως, λόγῳ τοῦ ὅτι ἡ συμμόρφωση τῶν συμμετεχόντων
στὴ μελέτη αὐτὴ ἦταν ἐξαιρετικὰ χαμηλή, ἐὰν λάβουμε ὑπόψη
μόνο αὐτοὺς ποὺ πῆραν τελικὰ τὴν ἀσπιρίνη, γιὰ τουλάχιστον τὸ 60% τοῦ χρονικοῦ διαστήματος τῆς μελέτης, εἴχαμε
σημαντικὴ μείωση τῶν ἐμφραγμάτων τοῦ μυοκαρδίου.
Συμπέρασμα τῶν μελετῶν αὐτῶν εἶναι, πὼς δὲν πρέπει νὰ
χορηγοῦμε ἀλόγιστα ἀσπιρίνη στὴν πρωτογενῆ πρόληψη,
ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ πολὺ σκέψη καὶ ἀφοῦ ζυγίσουμε πολὺ καλὰ
τὴ σχέση ὀφέλους-κινδύνου. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία, ὅτι
στὴν ἰατρικὴ δὲν ὑπάρχει ἄσπρο καὶ μαῦρο, ἀλλὰ πολλαπλὲς
ἀποχρώσεις τοῦ γκρὶ καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὲς τὶς ἀποχρώσεις
καλούμαστε κάθε μέρα νὰ παίρνουμε τὶς πιὸ σωστὲς ἀποφάσεις γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς μας. 
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