επικαιρα και αλλα
Ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ σὲ ὑπερήλικες μὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ:
ὑπάρχει λόγος νὰ διστάζουμε;
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ὰ τελευταῖα χρόνια, ἡ σημαντικὴ πρόοδος ποὺ ἔχει γίνει στὴ
διάγνωση καὶ τὴ θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση τῶν διαφόρων
παθήσεων, ἀλλὰ καὶ ἡ βελτίωση τῶν συνθηκῶν διαβίωσης,
ἔχει ὁδηγήσει στὴν αὔξηση τοῦ προσδόκιμου ἐπιβίωσης καὶ
τοῦ ποσοστοῦ τῶν ἀνθρώπων ποὺ ζοῦν πολλὰ χρόνια.
Ἔτσι, αὐτὴ τὴ στιγμή, πάνω ἀπὸ τὸ 15% τοῦ ποσοστοῦ τῶν
κατοίκων τῆς Γῆς εἶναι μεγαλύτεροι τῶν 65 ἐτῶν, ἐνῶ περίπου τὸ 2% εἶναι μεγαλύτεροι τῶν 85 ἐτῶν. Ἐπίσης, ἄν στὰ
ἑπόμενα χρόνια δὲν ἀλλάξει κάτι δραματικά, μέχρι τὸ 2035
τὰ ἀντίστοιχα ποσοστὰ θὰ ἔχουν φτάσει τὸ 22% καὶ τὸ 4%,
ἀντίστοιχα. Ἡ κολπικὴ μαρμαρυγὴ εἶναι μία ἀρρυθμία, ποὺ
κατὰ κανόνα ὀφείλεται στὴ φυσιολογικὴ φθορὰ ποὺ φέρνει
ὁ χρόνος στὴν καρδιά μας: ἔτσι, ὅσο μεγαλώνουμε τόσο
αὐξάνεται ἡ πιθανότητα νὰ τήν ἐμφανίσουμε. Ἐνῶ στὶς ἡλικίες
55 ἕως 59 ἐτῶν μόνο τὸ 1% παρουσιάζει κολπικὴ μαρμαρυγή,
μετὰ τὰ 85 ἔτη τὸ ποσοστὸ αὐτὸ ξεπερνάει τὸ 15%. Ἀπὸ ὅλα τὰ
παραπάνω στοιχεῖα καταλαβαίνει κανεὶς γιατὶ αὐξάνεται σταθερὰ ὁ ἀριθμὸς τῶν πασχόντων ἀπὸ κολπικὴ μαρμαρυγὴ καὶ
γιατὶ τὰ ἑπόμενα χρόνια θὰ συνεχίσει νὰ αὐξάνεται, μὲ τοὺς
ὑπολογισμοὺς νὰ δείχνουν, ὅτι μέχρι τὸ 2050 οἱ περισσότεροι
ἀπὸ τοὺς μισοὺς ἀσθενεῖς μὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ θὰ εἶναι
μεγαλύτεροι τῶν 80 ἐτῶν! Ἡ βασικὴ ἐπιπλοκὴ τῆς κολπικῆς
μαρμαρυγῆς εἶναι τὸ ἐμβολικὸ-ισχαιμικὸ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ
ἐπεισόδιο καὶ αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ εἶναι ἀπαραίτητη ἡ
χορήγηση στοὺς πάσχοντες ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς. Ποιές εἶναι
ὅμως οἱ ἰδιαιτερότητες αὐτῆς τῆς θεραπευτικῆς παρέμβασης
στοὺς ἡλικιωμένους;
Αὐτό ποὺ χωρὶς ἀμφιβολία χαρακτηρίζει τοὺς ἡλικιωμένους, εἶναι ἡ παρουσία, ταυτόχρονα, αὐξημένου κινδύνου
νὰ νοσήσουν ἀπὸ μία ἀσθένεια, ἀλλὰ καὶ αὐξημένου κινδύνου νὰ ἐμφανίσουν ἐπιπλοκὲς καὶ παρενέργειες ἀπὸ τὶς
θεραπευτικὲς παρεμβάσεις ποὺ στοχεύουν τὴ συγκεκριμένη
ἀσθένεια. Ἡ κολπικὴ μαρμαρυγὴ δὲν ἀποτελεῖ ἐξαίρεση σὲ
αὐτὸν τὸν κανόνα. Ἄν θέλει κανεὶς νὰ τὸ περιγράψει, μὲ ὅσο
γίνεται πιὸ ἁπλὰ λόγια, θὰ μποροῦσε νὰ τὸ πεῖ ὡς ἑξῆς: ἕνας
ἡλικιωμένος ἀσθενὴς μὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ ἔχει πολλαπλάσιο κίνδυνο νὰ ὑποστεῖ ἕνα ἐμβολικὸ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ
ἐπεισόδιο, συγκριτικὰ μὲ ἕναν ἀσθενή, μικρότερης ἡλικίας,
μὲ ἀντίστοιχα κλινικὰ χαρακτηριστικά. Ταυτόχρονα, ὅμως,
εἶναι καὶ περισσότερο εὔθραυστος, μὲ ἀποτέλεσμα, ὅταν
λαμβάνει τὴν ἀπαραίτητη ἀντιπηκτικὴ ἀγωγή, νὰ κινδυνεύει
περισσότερο νὰ ὑποστεῖ κάποια αἱμορραγικὴ ἐπιπλοκή. Γιατί,
λοιπόν, νὰ δίνουμε ἀντιπηκτικὰ στοὺς ἡλικιωμένους μὲ κολπικὴ μαρμαρυγή, ἀφοῦ κινδυνεύουν νὰ παρουσιάσουν μία

λιγότερο ἤ περισσότερο σοβαρὴ αἱμορραγία; Τό κάνουμε,
γιατὶ ἁπλούστατα τὸ ὄφελος ἀπὸ τὴ μείωση τοῦ κινδύνου, γιὰ
ἕνα ἰσχαιμικὸ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικό, εἶναι σαφῶς μεγαλύτερο
ἀπὸ τὴ ζημιὰ μίας πιθανῆς αἱμορραγίας. Εἶναι σημαντικὸς
ὁ ἀριθμὸς τῶν μελετῶν ποὺ ἔχουν δείξει, ὅτι ἀκόμη καὶ οἱ
ἡλικιωμένοι μὲ μεγάλο αἱμορραγικὸ κίνδυνο καὶ κολπικὴ μαρμαρυγὴ ὠφελοῦνται, ὅταν λαμβάνουν ἀντιπηκτικὴ ἀγωγή.
Αὐτὸ ποὺ ὅμως, εἶναι ἐπίσης σημαντικό, εἶναι ὁ ἀριθμὸς τῶν
ἰατρῶν, πού ἀκόμη καὶ σήμερα διστάζουν νὰ χορηγήσουν
τὴν ἀπαραίτητη ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀσθενεῖς.
Ὁ λόγος εἶναι ἁπλὸς καὶ ἀπόλυτα λογικὸς: ἄν ἕνας ὑπερήλικας, μὲ κολπικὴ μαρμαρυγή, ποὺ κακῶς δὲν λαμβάνει ἀντιπηκτικά, ὑποστεῖ ἐμβολικὸ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο, οἱ
οἰκεῖοι του θὰ τό θεωρήσουν κάτι σχεδὸν φυσιολογικό, «ἔτσι
τὸ ἤθελε ὁ Θεός», ἤ ἁπλὰ «ἦταν ἡ ὥρα του». Ἄν, ὅμως, ὁ
ἴδιος ἀσθενὴς λάβει πολὺ σωστὰ τὴν ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ ποὺ
χρειάζεται καὶ πεθάνει ἀπὸ μία σοβαρὴ αἱμορραγία, τότε εἶναι
πολὺ πιθανὸ νὰ κατηγορηθεῖ ὁ ἰατρὸς ποὺ τοῦ τήν χορήγησε.
Στὴ σύγχρονη ἐποχὴ τῶν συνεχῶς αὐξανόμενων δικαστικῶν
διεκδικήσεων ἐναντίον τῶν ἰατρῶν, δυστυχῶς ἡ ἰατρικὴ ἔχει
γίνει περισσότερο ἀμυντικὴ ἀπὸ ποτὲ καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι πάντα
γιὰ τὸ συμφέρον τῶν ἀσθενῶν.
Μὲ δεδομένη λοιπὸν τὴν ὕπαρξη αὐτοῦ τοῦ «συνδρόμου
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εὐθραυστότητας» τῶν ἡλικιωμένων προσώπων, αὐτὸ ποὺ θὰ
πρέπει νὰ κάνουμε εἶναι ὄχι νὰ τούς στερήσουμε μία ἀποδεδειγμένα χρήσιμη θεραπευτικὴ παρέμβαση, ἀλλὰ νὰ διορθώσουμε καὶ νὰ βελτιώσουμε, ὅπου γίνεται, τὶς παραμέτρους
ἐκεῖνες, ποὺ αὐξάνουν τὸν αἱμορραγικό τους κίνδυνο. Ἕνα
βασικὸ πρόβλημα, γιὰ παράδειγμα, εἶναι οἱ συχνὲς πτώσεις.
Ἡ μείωση τῆς μυϊκῆς μάζας, μὲ τὴν πάροδο τῆς ἡλικίας, καὶ ἡ
κακὴ διατροφὴ ὁδηγοῦν σὲ μυϊκὴ ἀδυναμία. Αὐτό, σὲ συνδυασμὸ μὲ διαταραχὲς τῆς ἰσορροπίας καὶ τὴ συχνὴ παρουσία
ὀρθοστατικῆς ὑπότασης ὁδηγεῖ πολλοὺς ἡλικιωμένους σὲ
συχνὲς πτώσεις στὸ ἔδαφος, μὲ ἀποτέλεσμα ἐλαφρότερους
ἤ σοβαρότερους τραυματισμοὺς καὶ αἱμορραγίες, ὄχι ὅμως
μὲ τὴ συχνότητα ποὺ πολλοὶ φοβοῦνται. Ἀπὸ μελέτες ποὺ
ἔχουν γίνει, φαίνεται ὅτι τὰ πρόσωπα μετὰ τὰ 65 ἔτη ἔχουν
ἕνα κίνδυνο πτώσης 1-2% τὸ χρόνο, ὡστόσο ἀπὸ αὐτὲς τὶς
πτώσεις μόνο τὸ 5% καταλήγει σὲ κάποιο κάταγμα ἤ ἀνάγκη
γιὰ νοσηλεία στὸ νοσοκομεῖο. Εἰδικὰ οἱ τραυματισμοὶ τῆς
κεφαλῆς, μὲ πρόκληση ὑποσκληρίδιας αἱμορραγίας, εἶναι
ἀκόμη πιὸ σπάνιοι. Μία πολὺ ἐνδιαφέρουσα μελέτη ὑπολόγισε ὅτι ἕνας ἡλικιωμένος, ποὺ λαμβάνει ἀντιπηκτικὴ ἀγωγή,
θὰ πρέπει νὰ πέσει 295 φορὲς σὲ ἕνα χρόνο, προκειμένου ὁ
κίνδυνος γιὰ ὑποσκληρίδιο αἱμάτωμα νὰ εἶναι μεγαλύτερος
ἀπὸ τὸ ὄφελος τῆς ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς. Σὲ κάθε περίπτωση ὅμως, ἐπειδὴ καμία πτώση δὲν εἶναι ἀκίνδυνη, θὰ πρέπει
νὰ φροντίζουμε ὥστε οἱ εὔθραυστοι ἡλικιωμένοι ἀσθενεῖς
μας νὰ κάνουν αὐτὰ ποὺ πρέπει, γιὰ νὰ μειωθοῦν, ὅσο εἶναι
δυνατό, οἱ πιθανότητες ἑνὸς τέτοιου συμβάντος. Προγράμματα μυϊκῆς ἐνδυνάμωσης τῶν κάτω ἄκρων σὲ συνδυασμὸ
μὲ ἀσκήσεις ἰσορροπίας, κάτω ἀπὸ τὶς ὁδηγίες ἔμπειρων γυμναστῶν, μποροῦν νὰ εἶναι ἐξαιρετικὰ ἀποτελεσματικὰ γιὰ
τὴν πρόληψη τῶν πτώσεων. Σὲ περιπτώσεις ποὺ ὁ ἡλικιωμένος
λαμβάνει φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ γιὰ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση θὰ
πρέπει νὰ ἐλέγχεται γιὰ ὀρθοστατικὴ ὑπόταση, δηλαδὴ γιὰ
μεγάλη καὶ ἀπότομη πτώση τῆς πίεσης, σὲ περιπτώσεις ποὺ
ἀπὸ τὴν κατακεκλιμένη ἤ τὴν καθιστὴ θέση σηκώνεται ὄρθιος.
Ἄν αὐτὸ συμβαίνει, κι ἐπειδὴ ὁ κίνδυνος ἔντονης ζάλης ἤ
καὶ λιποθυμίας εἶναι μεγάλος, θὰ πρέπει νὰ ἐπανεξετάζεται
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καὶ νὰ μειώνεται ἡ ἔνταση τῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς. Ἄν,
παρὰ τὰ παραπάνω μέτρα, οἱ πτώσεις συνεχίζονται θὰ πρέπει
οἱ ἡλικιωμένοι νὰ ἀποφεύγουν νὰ βγαίνουν ἐκτὸς σπιτιοῦ
μόνοι τους. Ἐπιπλέον, θὰ πρέπει νὰ φροντίσουμε ὥστε καὶ τὸ
περιβάλλον τῆς οἰκίας τους νὰ εἶναι ὅσο γίνεται πιὸ ἀσφαλές,
μὲ ἀπομάκρυνση εἰδικὰ τῶν μικρότερων ἀλλὰ καὶ ὅλων ἴσως
τῶν χαλιῶν, τὴν κάλυψη τῶν ἐπικίνδυνων γωνιῶν τῶν ἐπίπλων
καὶ τὴν ἐξασφάλιση ἀσφαλῶν συνθηκῶν στὰ μπάνια.
Ὁ ἡλικιωμένος ἀσθενής, μὲ κολπικὴ μαρμαρυγή, ποὺ
λαμβάνει ἀντιπηκτικὴ ἀγωγή, θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ προσέχει καὶ
κάποια ἄλλα πράγματα, ἂν θέλει νὰ μειώσει τὸν κίνδυνο μίας
αἱμορραγικῆς ἐπιπλοκῆς. Ἄν λαμβάνει τὸ παλιότερο ἀντιπηκτικό, τὸ Sintrom, θὰ πρέπει νὰ γνωρίζει ὅτι αὐτὸ ἀλληλεπιδρᾶ
μὲ πολλὰ ἄλλα φάρμακα, ἀλλὰ καὶ μὲ κάποια φαγητά. Ἔτσι,
ἂν ἀλλάξει κάτι στὴ φαρμακευτική του ἀγωγή, ἂν διακόψει
ἕνα φάρμακο ποὺ ἔπαιρνε ἤ ξεκινήσει κάποιο καινούργιο
φάρμακο, ἀκόμη κι ἂν αὐτὸ πρόκειται νὰ γίνει γιὰ σύντομο
χρονικὸ διάστημα, ὅπως, γιὰ παράδειγμα, συμβαίνει στὴν
περίπτωση τῶν ἀντιβιώσεων, θὰ πρέπει νὰ ἐνημερώσει τὸν
καρδιολόγο του, νὰ γίνει ἔλεγχος τοῦ χρόνου προθρομβίνης
καὶ νὰ τροποποιηθεῖ, ἂν εἶναι ἀπαραίτητο, ἡ δόση τοῦ ἀντιπηκτικοῦ. Ἐπειδὴ ἡ δράση τοῦ Sintrom ἐπηρεάζεται πολὺ ἀπὸ τὰ
πράσινα λαχανικά, καλὸ θὰ ἦταν, ὁ ἀσθενὴς νὰ ἐπιλέξει τὴν
ποσότητα αὐτῶν τῶν τροφῶν ποὺ θέλει νὰ καταναλώνει σὲ
ἑβδομαδιαία βάση, καὶ νὰ φροντίζει νὰ εἶναι συνεπὴς στὴν
ποσότητα αὐτὴ, ἀφοῦ ὁποιαδήποτε ἀλλαγὴ θὰ ὁδηγήσει
σὲ μείωση ἤ αὔξηση τῆς ἀποτελεσματικότητας τοῦ φαρμάκου, μὲ ἀπρόβλεπτα ἀποτελέσματα. Τέλος, ἄν ὁ ἡλικιωμένος
ἀσθενής μας λαμβάνει κάποιο ἀπὸ τὰ νεότερα ἀντιπηκτικά,
θὰ πρέπει ἐπίσης νὰ ἐνημερώνει τὸν καρδιολόγο του γιὰ τὴν
ὑπόλοιπη φαρμακευτικὴ ἀγωγή του, ἀφοῦ ἂν καὶ οἱ ἀλληλεπιδράσεις στὴν περίπτωση αὐτὴ εἶναι πολὺ μικρότερες, ὡστόσο
δὲν εἶναι ἀνύπαρκτες. Ἐπίσης, ἐπειδὴ τὰ νεότερα ἀντιπηκτικὰ
ἀποβάλλονται λιγότερο ἤ περισσότερο ἀπὸ τὰ νεφρά, θὰ
πρέπει σὲ συνεργασία μὲ τὸν καρδιολόγο νὰ παρακολουθεῖ,
ὅποτε χρειάζεται, τὴ νεφρική του λειτουργία, ὥστε νὰ προσαρμόζονται σωστὰ οἱ δόσεις τῶν φαρμάκων αὐτῶν. 

