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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αντιθρομβωτική αγωγή διακρίνεται στην αντιαιμοπε-
ταλιακή που περιορίζει ή αναστέλλει την ενεργοποίηση 
των αιμοπεταλίων και την αντιπηκτική που εμποδίζει την 
ενεργοποίηση του μηχανισμού της πήξης με τελικό απο-
τέλεσμα τη μη παραγωγή θρομβίνης και ινώδους. Η κύρια 
και πιο σοβαρή παρενέργεια όλων των αντιθρομβωτικών 
παραγόντων είναι η αιμορραγία. Ο πίνακας 1 δείχνει τα 
αντιθρομβωτικά φάρμακα που χρησιμοποιούνται συνή-
θως στη κλινική πράξη.

Οι συνηθέστερες ενδείξεις χορήγησης αντιπηκτικών 
όπως των ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ (ΑΒΚ) ή των νέων 
από του στόματος (ΝΑΣΑ) είναι η κολπική μαρμαρυγή, οι 
μηχανικές καρδιακές βαλβίδες και η φλεβική θρομβοεμ-
βολική νόσος. Η διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή (συνή-
θως ασπιρίνη με κλοπιδογρέλη ή με άλλο P2Y12 αναστο-
λέα) αποτελεί τη θεραπεία εκλογής στα οξέα στεφανιαία 
σύνδρομα ειδικά όταν ακολουθεί αγγειοπλαστική και εμ-
φύτευση stent. 

H περιεπεμβατική αντιμετώπιση ασθενών που λαμβά-
νουν μακροχρόνια αντιθρομβωτική θεραπεία αποτελεί 
πρόκληση για τον κλινικό γιατρό γιατί πρόκειται για σύνη-
θες και σύνθετο πρόβλημα. Αυτό πηγάζει από το γεγονός 
ότι η συνέχιση των αντιθρομβωτικών περιεγχειρητικά σχε-
τίζεται με αυξημένο αιμορραγικό κίνδυνο που ούτως ή αλ-
λιώς εγκυμονεί σε κάθε είδους επέμβαση ενώ η διακοπή 
τους αυξάνει το κίνδυνο για θρομβοεμβολικά ή ισχαιμικά 
συμβάντα, π.χ θρόμβωση στο stent. 

 Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 
150.000 ασθενείς λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή και από 
αυτούς το 10% το χρόνο θα χρειασθεί να την διακόψει 
προσωρινά για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.1 
Παρομοίως, στην χώρα μας διενεργούνται περίπου 20 
000 αγγειοπλαστικές στεφανιαίων αρτηριών κάθε χρόνο 
(20% για δεύτερη ή τρίτη φορά).2 Με αυτό το ρυθμό ο επι-
πολασμός των ασθενών με αγγειοπλαστική υπολογίζεται 
γύρω στο 3-5% του πληθυσμού. Περίπου 5-15% αυτών 
των ασθενών εκτιμάται ότι υποβάλλονται σε χειρουργική 
επέμβαση εντός διετίας από την εμφύτευση του stent.2 Οι 
Αμερικάνικες οδηγίες συνιστούν διπλή αντιαιμοπεταλιακή 
αγωγή (ασπιρίνη με κλοπιδογρέλη ή με πρασουγρέλη ή 
με τικαγρελόρη) για έναν τουλάχιστον χρόνο μετά τη το-
ποθέτηση του stent ανεξάρτητα του είδους (γυμνό ή επι-
καλυμμένο). Οι Ευρωπαϊκές οδηγίες διαφοροποιούνται 
ελαφρά και συνιστούν διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή 
μετά από εμφύτευση επικαλλυμένου stent για 6-12 μήνες, 
ενώ μετά από εμφύτευση γυμνού από 1 έως 12 μήνες. Το 
ερώτημα της ιδανικής διάρκειας της αντιαιμοπεταλιακής 
αγωγής μετά από εμφύτευση επικαλυμμένου stent παρα-
μένει αναπάντητο και η ενδεχόμενη απάντηση θα επιλύσει 
το πρόβλημα της περιεγχειρητικής διαχείρισης των αντιαι-
μοπεταλιακών παραγόντων.3

Το θέμα της περιεπεμβατικής διαχείρισης της αντι-
θρομβωτικής αγωγής αποτελεί αντικείμενο πολλαπλών 
δημοσιεύσεων.4-9 Παραπλήσιες αναλύσεις του θέματος 
έχουν δημοσιευθεί και στο παρόν περιοδικό.10,11 Οι κατευ-
θυντήριες οδηγίες βασίζονται σε δεδομένα παρατήρησης 
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και όχι σε τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες και είναι φυ-
σικό οι περισσότερες συστάσεις να αποτελούν γνώμες ει-
δικών.1 Η είσοδος των νέων αντιπηκτικών (δαμπιγκατράνη, 
ριβαροξαμπάνη, απιξαμπάνη, εντοξαμπάνη) και αντιαιμο-
πεταλιακών (πρασουγρέλη, τικαγρελόρη, κανγρελόρη) 
καθιστούν το πρόβλημα ακόμη πιο σύνθετο. 

Σε κάθε περίπτωση που ο γιατρός πρέπει να αποφα-
σίσει για τη διαχείριση της αντιθρομβωτικής αγωγής πε-
ριεγχειρητικά, πρώτα πρέπει να εκτιμήσει τον θρομβο-
εμβολικό/ισχαιμικό και τον αιμορραγικό κίνδυνο και στη 
συνέχεια να απαντήσει σε τέσσερα ερωτήματα-σενάρια: 
1) αν πρέπει να συνεχίσει χωρίς διακοπή την αντιθρομβω-
τική αγωγή, 2) αν πρέπει να τη διακόψει προσωρινά και 
πότε πριν την επέμβαση, και στη περίπτωση που τη δια-
κόψει 3) πότε θα εφαρμόσει θεραπεία ζεύξης και 4) πότε 
θα την ξαναρχίσει μετεγχειρητικά. Ο σκοπός αυτής της 
ανασκόπησης είναι να απαντήσει στα τέσσερα παραπάνω 
ερωτήματα με τρόπο που θα βοηθήσει τον κλινικό γιατρό 
στη λήψη αποφάσεων όταν καλείται να αντιμετωπίσει ανά-
λογες καταστάσεις. 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟλΙΚΟυ/ΙΣΧΑΙΜΙΚΟυ ΚΑΙ 
ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟυ ΚΙΝΔυΝΟυ

Η διαχείριση της αντιπηκτικής και αντιαιμοπεταλιακής 
αγωγής περιεγχειρητικά στηρίζεται στη διασφάλιση ισορ-
ροπίας μεταξύ του κινδύνου για θρομβοεμβολικό ή ισχαι-
μικό επεισόδιο (συνήθως θρόμβωση στο stent) και του κιν-
δύνου της αιμορραγίας. Για να απαντηθούν συνεπώς τα 
παραπάνω τέσσερα ερωτήματα είναι απαραίτητο να γίνει 
εκτίμηση του θρομβοεμβολικού/ισχαιμικού και του αιμορ-
ραγικού κινδύνου που διατρέχει ο ασθενής από την επέμ-
βαση με ή χωρίς διακοπή της αντιθρομβωτικής αγωγής.

Ο ασθενής που λαμβάνει αντιπηκτικά δύναται να δια-
τρέχει υψηλό, ενδιάμεσο ή χαμηλό θρομβοεμβολικό κίν-
δυνο (σχήμα 1). Υψηλός είναι ο κίνδυνος στις μηχανικές 

βαλβίδες στη θέση της μιτροειδούς, σε κολπική μαρμα-
ρυγή με CHADS2 score 5 ή 6 και σε πρόσφατη (<3 μήνες) 
φλεβική θρομβοεμβολική νόσο. 

Ο αιμορραγικός κίνδυνος εξαρτάται από το είδος της 
επέμβασης (πίνακας 2). Τα καρδιαγγειακά, ουρολογικά, 
ορθοπεδικά, κεφαλής, τραχήλου(θυροειδής) και με δι-
άρκεια >45 λεπτά χειρουργεία χαρακτηρίζονται υψηλού 
αιμορραγικού κινδύνου. Ιδιαίτερα αυξημένο αιμορραγικό 
κίνδυνο διατρέχουν οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο 
(ειδικά όσοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση). Από τις ορ-
θοπεδικές επεμβάσεις που είναι και οι πιο συχνές αυξη-
μένου αιμορραγικού κινδύνου θεωρούνται η αρθροπλα-
στική του ισχίου και οι ανοικτές διορθώσεις για κατάγματα 
ισχίου και μηρού. Για τα κατάγματα που αντιμετωπίζονται 
με ήλωση ο αιμορραγικός κίνδυνος είναι μικρότερος. Από 
τις ουρολογικές επεμβάσεις υψηλό αιμορραγικό κίνδυνο 
διατρέχει η ολική προστατεκτομή λόγω καρκίνου του προ-
στάτη. Οι εγχειρήσεις κοιλιάς για καρκίνο διατρέχουν ταυ-

      H περιεπεμβατική διαχείρηση ασθενών που λαμβάνουν 
αντιθρομβωτικά αποτελεί περίπλοκο πρόβλημα καθώς υπάρχει 
έλλειψη υψηλής ποιότητας  δεδομένων. Η επίτευξη της λεπτής 
ισορροπίας μεταξύ αποτελεσματικότητα και ασφάλειας 
παραμένει πρόκληση.
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Σχήμα 1.  Περιεπεμβατικός θρομβοεμβολικός κίνδυνος σε 
ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά  
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τόχρονα αυξημένο αιμορραγικό αλλά και θρομβωτικό κίν-
δυνο. Οι ενδοσκοπήσεις του γαστρεντερικού θεωρούνται 
χαμηλού κινδύνου επεμβάσεις αλλά αυξημένου κινδύνου 
για αιμορραγία. Ο κίνδυνος ποικίλει ανάλογα με τον τύπο 

της επέμβασης και επιπλέον εξαρτάται αν συνοδεύεται ή 
όχι από θεραπευτικές παρεμβάσεις.

H διαγνωστική γαστροσκόπιση δεν διατρέχει κίνδυνο 
για αιμορραγία εκτός και αν ακολουθήσει πολυπεδεκτο-
μή (από 0.25 μέχρι 8%). Η ενδοσκοπική σφιγκτηρεκτο-
μή κατά την ERCP μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία. Η 
κολονοσκόπιση είναι η πιο συχνή διαγνωστική και θερα-
πευτική εξέταση στη τρέχουσα κλινική πράξη. Η υπο κο-
λονοσκόπιση πολυπεδεκτομή διατρέχει μικρό κίνδυνο για 
αιμορραγία (0.4% με 3.4%) που αυξάνει όταν το μέγεθος 
του πολύποδα είναι >1 cm. H ενδοσκοπική βιοψία ή πο-
λυπεδεκτομή μπορεί να προκαλέσει 2 ειδών αιμορραγί-
ες. Μια κατά τη διάρκεια της επέμβασης που μπορεί να 
ελεγχθεί στον ίδιο χρόνο και μια όψιμη μέχρι 30 ημέρες. 
Η ασπιρίνη μπορεί να διατηρηθεί κατά τη διάρκεια της πο-
λυπεδεκτομής και αρκετοί συνιστούν τη μη διακοπή και 
της κλοπιδογρέλης. Η αφαίρεση μικρών πολυπόδων με 
λαβίδες και όχι καυτηρίαση ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο 
της αιμορραγίας. Επεμβάσεις με μειωμένο αιμορραγικό 
κίνδυνο θεωρούνται όσες διαρκούν <45 λεπτά, η χολοκυ-
στεκτομή, οι κήλες, οι διαδερμικές επεμβάσεις και οι μι-
κροεπεμβάσεις γενικής χειρουργικής. Στον πίνακα 3 φαί-
νεται ο καρδιαγγειακός κίνδυνος σε σχέση με το είδος της 
επέμβασης, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για τη 
περιεγχειρητική διαχείριση ασθενούς που θα υποβληθεί 
σε μη καρδιοχειρουργική επέμβαση.

Η περιεγχειρητική εκτίμηση του ασθενή με ιστορικό 
αγγειοπλαστικής είναι περισσότερο σύνθετη από αυτή 
του στεφανιαίου ασθενή χωρίς αγγειοπλαστική λόγω της 
παρουσίας του stent και του κινδύνου που διατρέχει για 
θρόμβωση.12,13

Ο καρδιολόγος στην προεγχειρητική εκτίμηση υποψη-
φίου για μη καρδιακό χειρουργείο λαμβάνει υπόψιν τη σο-
βαρότητα της εγχείρησης, τη λειτουργική κατάσταση του 
ασθενούς (πάνω ή κάτω από 4 ΜΕΤS) και τους καρδια-
κούς παράγοντες κινδύνου όπως το ιστορικό στεφανιαίας 
νόσου, η καρδιακή ανεπάρκεια το εγκεφαλικό επεισόδιο, 
ο ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης και η νε-
φρική λειτουργία (κρεατινίνη ορού > 2 mg/dL ή GFR <60 
ml/min).12,13 

Χωρίς τον συμψηφισμό των συνυπαρχουσών παθήσε-
ων οι χειρουργικές επεμβάσεις ανάλογα του κινδύνου για 
θάνατο, ή έμφραγμα μυοκαρδίου στις 30 ημέρες διακρί-
νονται σε χαμηλού (1%), ενδιάμεσου (1-5%) και υψηλού 
κινδύνου (>5%) (πίνακας 3).

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να συνεκτιμάται ταυτόχρο-
να ο θρομβωτικός και ο αιμορραγικός κίνδυνος (αυξημέ-
νος ή μειωμένος). H πρώτη μετεγχειρητική ημέρα είναι η 
πιο επικίνδυνη για θρόμβωση στο stent με το 80% των 
θρομβώσεων να συμβαίνουν στις 10 μετεγχειρητικές ημέ-
ρες. Σε αναδρομική ανάλυση 41 989 εγχειρήσεων που 
έγιναν σε ασθενείς με 122 484 stent (< 2 χρόνια) ο πε-

πολΥ ΥΨηλοΥ  
•  Νευροχειρουργικές επεμβάσεις
•  Οπισθίου τμήματος του οφθαλμού
•  Καρδιακές (Bypass, αντικατάσταση βαλβίδας) 

ΥΨηλοΥ
•  Μεγάλες αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις (ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, αορτο- 

λαγόνια ή -μηριαία  παράκαμψη)
•  Ορθοπεδικές επεμβάσεις (ανοικτές εγχειρήσεις ισχίου, μηριαίου)
•  Ουρολογικές επεμβάσεις  (προστατεκτομή ή  κυστεκτομή για καρκίνο),
•  Πνευμονεκτομή
•  Μεγάλες εγχειρήσεις κοιλίας ή πυέλου για καρκίνο
•  Πολυπεκτομές   
•  Περικαρδιοκέντιση
•  Βιοψία ήπατος ή νεφρού
•  Διαδερμικές εξαγωγές καλωδίων

ενΔΙΑμεΣοΥ 
•  Αφαίρεση ρινικών πολυπόδων, εγχειρήσεις διαφράγματος, ιγμορείων αφαίρεση 

παρωτίδων
•  Παρακεντήσεις μυελού, μυελογραφία
•  Επεμβάσεις στο θώρακα
•  Εγχειρήσεις κοιλίας
•  Διάφορες ορθοπεδικές (κατάγματα ισχίου ή μηριαίου που αποκαθίστανται με 

ήλωση)
•  Διάφορες αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις (καρωτίδες)
•  Προστατεκτομή (διουρηθρική ή ολική)
•  Αναβάθμιση βηματοδοτικών συσκευών (διόρθωση θέσης ηλεκτροδίου)

ΧΑμηλοΥ  
•  Στεφανιογραφίες,  εμφύτευση  βηματοδοτών,  απινιδωτών, ηλεκτροφυσιολογικές 

μελέτες, κατάλυση πνευμονικών φλεβών
•  Διασωλήνωση τραχείας, Λαρυγγοσκόπηση, ένεση στις φωνητικές χορδές 
•  Λαπαροσκοπική  χολοκυστεκτομή, ή αποκατάσταση κήλης
•  Ουρολογικές (περιτομή, κυστεοσκόπηση χωρίς βιοψία)
•  Υστερεκτομή, λαπαροσκόπηση, απολίνωση σαλπίγγων 
•  Ενδοσκοπήσεις γαστρεντερικού με ή χωρίς βιοψία (εξαρτάται από τη βάση του 

πολύποδα), 
•  Παρακεντήσεις  θώρακα κοιλίας, αναρρόφηση αποστημάτων πυέλου ή κοιλίας, 

τοποθέτηση καθετήρων
•  Τοποθέτηση stent στα χοληφόρα
•  Πάγκρεας χωρίς σφιγκτηροτομή, 
•  Διαστολή τραχήλου και απόξεση 
•  Αιμορροϊδεκτομές 
•  Μαστεκτομή και αφαίρεση μασχαλιαίων λεμφαδένων 
•  Αποκατάσταση υδροκήλης 
•  Βρογχοσκόπηση με ή χωρίς βιοψία
•  Αρθροσκοπήσεις, παρακεντήσεις αρθρώσεων,  επεμβάσεις  καρπιαίου σωλήνα
•  Αποκατάσταση γόνατος, ισχίου και  χειρουργεία σε ώμο, πόδι, χέρι 
•  Δερματολογικές επεμβάσεις (για καρκίνο, αγγειοβριθείς σπίλοι)
•  Οφθαλμολογικές επεμβάσεις 

πολΥ ΧΑμηλοΥ 
•  Εξαγωγή  ή καθάρισμα δοντιών
•  Βιοψίες δέρματος ή επιλεγμένες αφαιρέσεις δερματικού καρκίνου
•  Αφαίρεση καταρράκτη

Πίνακας  2. Διαβάθμιση αιμορραγικού κινδύνου ανάλογα με το 
είδος της επέμβασης 
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ριεγχειρητικός κίνδυνος για ισχαιμικά συμβάματα (ολική 
θνητότητα, έμφραγμα μυοκαρδίου, επαναγγείωση) στις 30 
ημέρες ήταν αυξημένος τις πρώτες 6 εβδομάδες (11.6%), 
μειώθηκε μεταξύ 6 εβδομάδων και 6 μηνών (6.4%), 6 μη-
νών μέχρι 12 μηνών (4.25%) και σταθεροποιήθηκε αλλά 
δεν εξαλείφθηκε μετά τους 12 μήνες μέχρι τα 2 χρόνια 
(3.5%) από την τοποθέτηση του stent.14 Η ανάλυση έδει-
ξε ότι οι παράγοντες κινδύνου για ισχαιμικά επεισόδια 
στις 30 ημέρες ήταν η μη προγραμματισμένη εγχείρηση, 
το ιστορικό εμφράγματος μυοκαρδίου <6 μήνες και ο 
τροποποιημένος καρδιακός δείκτης >2 και όχι ο χρόνος 
από την εμφύτευση του stent. Από το ίδιο κέντρο άλλη 
ανάλυση συνέκρινε τη διαφορά κινδύνου μεταξύ 20 590 
ασθενών που υποβλήθηκαν σε μη καρδιακό χειρουργείο 
με 41 180 που δεν υποβλήθηκαν 24 μήνες μετά την τοπο-
θέτηση stent τη χρονική περίοδο 1999-2009.15 Η διαφορά 
κινδύνου χειρουργείου έναντι μη χειρουργείου για το κα-
ταληκτικό σημείο έμφραγμα μυοκαρδίου, επαναγγείωση 
για τις χρονικές περιόδους <6 εβδομάδες, 6 εβδομάδες 
– 6 μήνες και > 6 μηνών ήταν 2.8%, 2% και 0.9% αντί-

στοιχα. Αυτό σημαίνει ότι η καθυστέρηση της εγχείρησης 
για 6 μήνες είναι το πιο βασικό για μείωση των ισχαιμικών 
συμβάντων. Τα νεότερης γενιάς stent έχουν συσχετισθεί 
με πολύ χαμηλά ποσοστά πρώιμης και όψιμης θρόμβωσης 
γι’ αυτό και η σύσταση για χορήγηση αντιαιμοπεταλιακής 
αγωγής για διάστημα όχι περισσότερο των 3-6 μηνών κερ-
δίζει συνεχώς έδαφος.16 Ως κατάλληλο χρονικό παράθυ-
ρο για τη διενέργεια προγραμματισμένων μη-καρδιακών 
επεμβάσεων θεωρείται η περίοδος >6 εβδομάδες μετά 
την τοποθέτηση BMS, >1 χρόνο μετά από την τοποθέτηση 
1ης γενιάς DES και >3 έως <6 μήνες μετά από τοποθέ-
τηση 2ης γενιάς DES. Λόγω του καλύτερου θρομβωτικού 
προφίλ των 2ης γενιάς DES, πιθανότατα να γίνει αποδεκτή 
η μικρότερης διάρκειας, διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή 
(3-6 μήνες) καθώς και η επεμβατική αντιμετώπιση των 
ασθενών που έχουν λάβει αυτά τα stent, σε πιο σύντομο 
χρονικό διάστημα.3 Η πλειοψηφία των θρομβώσεων στο 
stent εκδηλώνεται σαν έμφραγμα μυοκαρδίου με ανάσπα-
ση του διαστήματος ST συνήθως τη πρώτη χειρουργική 
ημέρα. Λόγω του κινδύνου αιμορραγίας από τη χειρουρ-
γική τομή η θρομβόλυση αντενδείκνυται. Για το λόγο αυτό 
η θεραπεία εκλογής είναι η πρωτογενής αγγειοπλαστική. 
Οι υψηλού κινδύνου για θρόμβωση στο stent επεμβάσεις 
πρέπει να γίνονται σε νοσοκομεία με δυνατότητα αγγει-
οπλαστικής Σε κάθε προσέγγιση πρέπει να λαμβάνονται 
σοβαρά υπόψη οι κλινικές επιπτώσεις μιας θρομβωτικής 
ή αιμορραγικής επιπλοκής. Για παράδειγμα η θρόμβωση 
στο stent είναι θανατηφόρα στο 50% των περιπτώσεων, η 
θρόμβωση της μηχανικής βαλβίδας στο 15%, το δε εμβο-
λικό εγκεφαλικό οδηγεί σε θάνατο ή αναπηρία στο 70% 
των περιπτώσεων. Παρομοίως, μια αιμορραγία του ΚΝΣ 
θα οδηγήσει σε αναπηρία. 

1. ΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ-ΣυΝΕΧΙΣΗ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ

Σε επεμβάσεις μικρού αιμορραγικού κινδύνου (εξαγωγή 
δοντιών, βιοψίες δέρματος, εγχείρηση καταρράκτη, μι-
κροτραυματισμοί) δεν χρειάζεται διακοπή κανενός είδους 
αντιθρομβωτικής αγωγής (με την προϋπόθεση ότι το INR 
για τους ΑΒΚ είναι σε θεραπευτικά όρια). Δεδομένα από 
μελέτες δείχνουν ότι και επεμβάσεις όπως η εμφύτευση 
βηματοδοτών, αυτόματων απινιδιστών αλλά και η κατάλυ-
ση των πνευμονικών φλεβών μπορεί να γίνει με ασφάλεια 
(λιγότερες αιμορραγίες) χωρίς διακοπή των ΑΒΚ17,18 ή και 
των ΝΑΣΑ.19-21 Εκτός από τη μελέτη ROCKET AF στις υπό-
λοιπες μελέτες αποκλείονταν οι ασθενείς που είχαν προ-
γραμματισθεί για κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής. Στη με-
λέτη ROCKET AF 89 ασθενείς υποβλήθηκαν σε κατάλυση 
και 321 είχαν ιστορικό κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής. 
Σε μελέτη 999 διαδοχικών ασθενών που υποβλήθηκαν σε 

ΧΑμηλοΥ κΙνΔΥνοΥ 
(<1%)

Επιπολής  επεμβάσεις 
(δέρματος)

Μαστός

Δόντια

Θυρεοειδής

Οφθαλμός

Επιδιορθωτικές

Ασυμπτωματικές 
καρωτίδες

Μικρές Γυναικολογικές

Μικρές Ορθοπεδικές 
(μηνίσκος)

Μικρές Ουρολογικές 
(διουρηθρική 
προστατεκτομή)

Ενδοπεριτοναϊκές 
(Σπληνεκτομή, διόρθωση 
βουβωνοκήλης, 
χολοκυστεκτομή

Μεταμόσχευση νεφρού

Συμπτωματικές καρωτίδες 
(stent ή ενδαρτηρεκτομή)

Αγγειοπλαστική 
Περιφερικών αγγείων

Ενδοαγγειακή διόρθωση 
ανευρυσμάτων

Τραχήλου- Κεφαλής

Νευρολογικές ή 
ορθοπεδικές (ισχύου, 
σπονδυλικής στήλης)

Μεγάλες Γυναικολογικές ή
Ουρολογικές

Όχι μεγάλες ενδοθωρα-
κικές

Εξαίρεση μελανώματος

Εγχειρήσεις  Αορτής ή 
μεγάλων αγγείων

Ανοικτή επαναγγείωση κάτω 
άκρων, ακρωτηριασμοί ή 
θρομβοεμβολεκτομές

Δωδεκαδάκτυλο ή πάγκρεας

Οισοφαγεκτομή, Ηπατεκτομή 
ή εγχείρηση στα χοληφόρα

Διόρθωση ή διάτρηση 
παχέος εντέρου

Αφαίρεση επινεφριδίων

Πνευμονεκτομή
Ολική κυστεκτομή

Μεταμόσχευση ήπατος ή 
πνευμόνων

ενΔΙΑμεΣοΥ κΙνΔΥνοΥ
(1-5%)

ΥΨηλοΥ κΙνΔΥνοΥ
(>5%)

Πίνακας 3.  Εκτίμηση χειρουργικού κινδύνου σύμφωνα με το 
είδος της εγχείρησης ή της παρέμβασης. Χαμηλού κινδύνου(<1%), 
Ενδιάμεσου κινδύνου (1-5%), Υψηλού κινδύνου (>5%)
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κατάλυση δεν παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ δαμπιγκα-
τράνης (διακοπή 1 ημέρα πριν και επανέναρξη 2 ημέρες 
μετά) και βαρφαρίνης που δεν διεκόπη κατά την επέμβα-
ση.21 

Στις περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις ασθε-
νών με stent υπό διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή και σε 
αυτούς που υποβάλλονται σε αορτοστεφανιαία παράκαμ-
ψη δεν πρέπει να διακόπτεται η χορήγηση ασπιρίνης. Σε 
επεμβάσεις χαμηλού και μετρίου αιμορραγικού κινδύ-
νου, οι χειρουργοί ενθαρρύνονται να χειρουργούν υπό 
διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή όταν η τοποθέτηση του 
stent έχει γίνει πρόσφατα ή σε αυξημένου κινδύνου για 
θρόμβωση στο stent ασθενείς. Η διπλή αντιαιμοπεταλιακή 
αγωγή δεν διακόπτεται σε αγγειογραφίες με ή χωρίς το-
ποθέτηση stent όχι μόνο στις στεφανιαίες αρτηρίες αλλά 
και στις καρωτίδες και στις διαδερμικές επεμβάσεις των 
αρτηριών των κάτω άκρων. Η μονοθεραπεία με ασπιρίνη 
ή κλοπιδογρέλη (λίγα δεδομένα) δεν διακόπτεται σε εγχει-
ρήσεις ανευρύσματος κοιλιακής αορτής, αορτο-λαγόνιας 
ή – μηριαίας παράκαμψης ή καρωτιδικής ενδαρτηριεκτο-
μής. Επαρκή δεδομένα για την χορήγηση δόσης φόρτισης 
με αντιαιμοπεταλιακά κατά τις ενδοαγγειακές επεμβάσεις 
στα περιφερικά αγγεία απουσιάζουν. 

2. ΔΙΑΚΟΠΗ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ- ΤΗΣ ΑΝΤΙΘΡΟΜΒΩΤΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ

H διακοπή της αντιθρομβωτικής αγωγής εκθέτει τον άρ-
ρωστο σε αυξημένο κίνδυνο για θρομβοεμβολικά επεισό-
δια όσον αφορά τα αντιπηκτικά και για ισχαιμικά/θρόμβω-
ση στο stent όσον αφορά τα αντιαιμοπεταλιακά, ακόμη και 
εάν δεν υποβάλλεται σε χειρουργείο. 

Απόλυτες ενδείξεις για διακοπή κάθε αντιθρομβωτι-
κής αγωγής είναι οι εγχειρήσεις του κεντρικού νευρικού 
συστήματος, στο οπίσθιο τμήμα του οφθαλμού, η επισκλη-
ρίδιος αναισθησία διότι ακόμη και μικρές αιμορραγίες 
στα όργανα αυτά έχουν καταστρεπτικές συνέπειες. Όσον 
αφορά τον τρόπο νάρκωσης, θα πρέπει να ενθαρρύνο-
νται οι αναισθησιολόγοι για τη χρήση ολικής νάρκωσης 
και όχι επισκληριδίου, ούτως ώστε πολλές επεμβάσεις 
να πραγματοποιούνται υπό ασπιρίνη. Για τις περιπτώσεις 
που θα χρειασθεί προσωρινή διακοπή αντιθρομβωτικών, 
κάτι που συμβαίνει στο κύριο όγκο των επεμβάσεων, οι 
χρόνοι διακοπής φαίνονται στο πίνακα 3. Η βαρφαρίνη 
πρέπει να διακόπτεται 5 ημέρες ενώ για την ασενοκου-
μαρόλη (Sintrom) που κατ’ εξοχή χρησιμοποιείται στην 
Ελλάδα, αρκεί η διακοπή 3 ημερών πριν την εγχείρηση. 
Ο πίνακας 4 δείχνει τους χρόνους διακοπής των ΝΑΣΑ 
στη περίπτωση στεφανιογραφίας/αγγειοπλαστικής ανάλο-
γα με τη νεφρική λειτουργία. Ανάλογοι είναι και οι χρόνοι 
για τις υπόλοιπες επεμβάσεις που συνιστάται προσωρινή 

διακοπή τους. Η κλοπιδογρέλη και η τικαγρελόρη πρέπει 
να διακόπτονται για 3-5 ημέρες και η πρασουγρέλη για 7 
ημέρες. Τα ίδια ισχύουν και για τους ασθενείς που θα υπο-
βληθούν σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη.

3. ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ζΕυξΗΣ

Ο στόχος της θεραπείας ζεύξης είναι να ελαχιστοποιήσει 
τον κίνδυνο θρομβοεμβολής σε ασθενείς υψηλού κινδύ-
νου, αφού η αντιθρομβωτική αγωγή διακόπτεται προσω-
ρινά και να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της αιμορραγίας 
σε επεμβάσεις υψηλού αιμορραγικού κινδύνου. Θεραπεία 
ζεύξης σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά συνιστά-
ται σε περιπτώσεις υψηλού θρομβοεμβολικού κινδύνου 
(σχήμα 1) ανεξάρτητα του αιμορραγικού κινδύνου και υπό 

Κλασσική Ηπαρίνη:   4-6 ώρες 

Μικρού μοριακού βάρους ηπαρίνη:   24 ώρες η θεραπευτική και 12 ώρες η 
προφυλακτική δοσολογία

Ανταγωνιστές βιταμίνης Κ:  5 ημέρες (sintrom  3 ημέρες)

Νέα από του στόματος αντιπηκτικά:  Δαμπιγκατράνη  24 ώρες 
Ριβαροξαμπάνη και Απιξαμπάνη: 12 –24 
ώρες 

Σε νεφρική δυσλειτουργία οι περίοδοι είναι 36 και 24-36 ώρες αντίστοιχα

Ασπιρίνη:   5 ημέρες

Κλοπιδογρέλη, τικαγρελόρη: 3-5 ημέρες

Πρασουγρέλη:  7 ημέρες

Αναστολείς των υποδοχέων GP IIb/IIIa: 4-6 ώρες  

Κανγρελόρη:   1-6 ώρες

Πίνακας  4. Χρόνοι διακοπής των αντιθρομβωτικών πριν το 
χειρουργείο 

νεΦΡΙκη 
λεΙτοΥΡΓΙΑ

GFR >80 ml/min

GFR 50-80 ml/min

GFR 30-50 ml/min

GFR 15-30 ml/min

24 h 

36 

48

αντενδείκνυται

24

24

24

36

24

24

24

36

ΔΑμπΙΓκΑτΡΑνη ΑπΙξΑμπΑνηΡΙΒΑΡοξΑμπΑνη

Πίνακας 5.  Χρόνοι διακοπής των νέων από του στόματος 
αντιπηκτικών  πριν από προγραμματισμένη στεφανιογραφία  
ή αγγειοπλαστική ανάλογα με τη νεφρική λειτουργία

Σε χειρουργεία υψηλού αιμορραγικού κινδύνου μεσολαβούν 4-5 χρόνοι 
ημίσειας ζωής μεταξύ της τελευταίας δόσης και της χειρουργικής επέμβασης, 
ενώ σε χαμηλού αιμορραγικού κινδύνου 2-3 χρόνοι ημίσειας ζωής. 
Έτσι σε χειρουργεία υψηλού αιμορραγικού κινδύνου η δαμπιγκατράνη, 
η ριβαροξαμπάνη και η απιξαμπάνη για 72 ώρες, ενώ σε χαμηλού 
αιμορραγικού κινδύνου για 48 ώρες
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σκέψη σε ενδιάμεσου θρομβοεμβολικού κινδύνου με χα-
μηλό αιμορραγικό κίνδυνο. Αντίθετα δεν χρειάζονται θε-
ραπεία ζεύξης οι χαμηλού θρομβοεμβολικού κινδύνου και 
οι ενδιαμέσου όταν διατρέχουν υψηλό αιμορραγικό κίνδυ-
νο. Οι κατηγορίες των ασθενών που θα υποβληθούν σί-
γουρα σε θεραπεία ζεύξης είναι αυτοί με μηχανική βαλβί-
δα, ιδιαίτερα στη μιτροειδή (ειδικά αν συνυπάρχει κολπική 
μαρμαρυγή ή καρδιακή ανεπάρκεια) όσον αφορά τα αντι-
πηκτικά, καθώς και αυτοί με τοποθέτηση stent, τις προη-
γούμενες 6 εβδομάδες (ειδικά αν προηγήθηκε έμφραγμα 
μυοκαρδίου <6μήνες) όσον αφορά τα αντιαιμοπεταλιακά. 
Πέρα από την χρονική περίοδο των 6 εβδομάδων, στην 
ομάδα υψηλού κινδύνου ανήκουν και οι ασθενείς με πολ-
λά, επιμήκη (>60 mm) και αλληλεπικαλυπτόμενα stents, 
αγγειοπλαστική στο στέλεχος ή σε διακλαδώσεις και οι 
ασθενείς με καρδιακή ή νεφρική ανεπάρκεια σακχαρώδη 
διαβήτη και υποκείμενη νεοπλασία.22 

Σε γενικές γραμμές, σε έναν ασθενή που υποβάλλε-
ται σε επέμβαση με χαμηλό αιμορραγικό κίνδυνο μπορεί 
να συνεχιστεί με ασφάλεια η αντιθρομβωτική θεραπεία, 
ιδιαίτερα εάν ο ασθενής είναι υψηλού κινδύνου για θρομ-
βοεμβολικό επεισόδιο. Αντίθετα, ένας ασθενής που υπο-
βάλλεται σε υψηλού αιμορραγικού κινδύνου επέμβαση 
μπορεί να τα διακόψει προσωρινά εάν είναι χαμηλού κίν-
δυνο για θρομβοεμβολικό επεισόδιο. Η διαδικασία λήψης 
αποφάσεων είναι πιο δύσκολη κρίσιμη, σε ασθενείς με-
τρίου - υψηλού κινδύνου για θρομβοεμβολικά επεισόδια 
που υποβάλλονται σε επεμβάσεις υψηλού αιμορραγικού 
κινδύνου.

Η θεραπεία ζεύξης στη περιεγχειρητική διαχείριση των 
ΑΒΚ μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας δείχνει ότι δεν εί-
ναι απαραίτητη. Η περιεγχειρητική διαχείριση των ΝΑΣΑ 
λόγω των φαρμακοδυναμικών ιδιοτήτων (ταχεία έναρξη 
και λήξη δράσης) είναι πιο απλή και σπάνια θα χρειασθεί 
θεραπεία ζεύξης παρά την έλλειψη ικανών δεδομένων.

ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ζΕυξΗ

Το σχήμα 2 δείχνει τον τρόπο που ακολουθείται στην κλι-
νική μας όταν χρειασθεί θεραπεία ζεύξης σε ασθενή υπό 
αντιπηκτικά. Συνιστάται διακοπή της βαρφαρίνης 5 ημέ-
ρες (3 για την ασενοκουμαρόλη) πριν από την επέμβαση, 
INR <1.5, και έναρξη μικρού μοριακού βάρους ηπαρίνη. 
Για τους ασθενείς με μηχανική καρδιακή βαλβίδα, ή κολπι-
κή μαρμαρυγή, συνιστάται η χρήση ενοξαπαρίνης σε δόση 
1mg/Κg, χορηγούμενη κάθε 12 ώρες, ή δαλτεπαρίνη σε 
δόση 100 IU/Kg, χορηγούμενη κάθε 12 ώρες. Για τους 
ασθενείς με φλεβική θρομβοεμβολική νόσο συνιστάται 
ενοξαπαρίνη σε δόση 1.5 mg/Kg ή δαλτεπαρίνη σε μία 
δόση των 200 IU/kg  μία φορά ημερησίως. Η έναρξη της 
ενοξαπαρίνης πρέπει να αρχίσει 36 ώρες μετά τη τελευ-

ταία δόση των AΒΚ, περίπου 3 ημέρες πριν την εγχείρηση. 
Η τελική δόση (είτε ενοξαπαρίνη σε δόση 1 mg/Kg ή δαλ-
τεπαρίνη σε δόση 100 IU/Kg θα πρέπει να χορηγείται 24 
ώρες πριν από την επέμβαση. Το INR πρέπει να ελεγχθεί 
το πρωί της επέμβασης. 

Ανασκόπηση 34 μελετών παρατήρησης και μιας τυχαι-
οποιημένης με σύνολο 7 169 ασθενείς που υποβλήθηκαν 
σε περιεπεμβατική θεραπεία ζεύξης με ηπαρίνη, έδειξε 
1.0% πιθανότητα θρομβοεμβολής και 4.3% αιμορραγικής 
επιπλοκής στις 30 ημέρες.23 Τα μη ενθαρρυντικά οφέλη 
από την θεραπεία ζεύξης έδειξε και μια σύγχρονη κατα-
γραφή όπου από 7372 ασθενείς (διάμεσος χρόνος πα-
ρακολούθησης 2 χρόνια) έγιναν 2803 διακοπές σε 2200 
ασθενείς (30%). Η θεραπεία ζεύξης που έγινε με ΧΜΒΗ 
σε 665 (24%) ασθενείς συνοδεύτηκε με περισσότερες πα-
ρενέργειες και ειδικά αιμορραγίες (5.%) έναντι 1.3% αυ-
τών που δεν υποβλήθηκαν θεραπεία ζεύξης.24 

Όσον αφορά για τα ΝΑΣΑ λόγω της ταχείας έναρξης 
δράσης (2-4 ώρες)  και γρήγορης απομάκρυνσης από τη 
κυκλοφορία (12-24 ώρες) σπάνια θα χρειασθεί να εφαρ-
μοσθεί θεραπεία ζεύξης. Στις τυχαιοποιημένες κλινικές 
μελέτες για την κολπική μαρμαρυγή στα δύο χρόνια παρα-
κολούθησης, προσωρινή διακοπή (5-6 ημέρες) της βαρ-
φαρίνης και των ΝΑΣΑ χρειάσθηκε να γίνει στο 25%-33% 
των περιπτώσεων.  Στις μελέτες RE- LY και ROCKET AF και 
ARISTΟTLE έγιναν διακοπές βαρφαρίνης και δαμπιγκα-
τράνης, ριβαροξαμπάνης και απιξαμπάνης σε 4591 (23%), 
4692 (33%) και 5439 (30%) ασθενείς λόγω εγχειρήσεων. 
Θεραπεία ζεύξης με μικρού μοριακού βάρους ηπαρίνη 
που ήταν στη διακριτική ευχέρεια του θεράποντα γιατρού 
έγινε σε 16%, 9% και 11.7% των περιπτώσεων αντίστοι-
χα.25,26,27 Το ποσοστό των συμβάντων στις 30 ημέρες ήταν 
μικρό (<1%) και χωρίς διαφορά μεταξύ βαρφαρίνης και 
ΝΑΣΑ. Σε μια καταγραφή από τη Δρέσδη, 2 179 ασθενείς 
έπαιρναν μακροχρόνια θεραπεία με ΝΑΣΑ για κολπική 
μαρμαρυγή (81%), φλεβική θρομβοεμβολή (17%) και άλ-
λες ενδείξεις (2%).28 Σε περίοδο 18 μηνών 595 ασθενείς 
χρειάσθηκε να υποβληθούν σε 863 προγραμματισμένες 
επεμβάσεις. Οι περισσότεροι ασθενείς έπαιρναν ριβαρο-
ξαμπάνη (76%), δαμπιγκατράνη (23.5%) και μόνο 0.5% 
απιξαμπάνη. Οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επέμβαση 
χωρίς διακοπή της αντιπηκτικής θεραπείας δεν παρουσία-
σαν σοβαρές αιμορραγίες και μόνο <5% παρουσίασε μη 
σημαντική αιμορραγία.27 Τουναντίον οι ασθενείς που υπο-
βλήθηκαν σε επέμβαση με θεραπεία ζεύξης (συνήθως με 
μικρού μοριακού βάρους ηπαρίνη) είχαν ίδια θρομβωτικά 
επεισόδια με εκείνους που δεν υποβλήθηκαν σε θεραπεία 
ζεύξης (1.6% έναντι 0.8%) αλλά παρουσίασαν 5 φορές 
περισσότερες σοβαρές αιμορραγίες (2.7% έναντι 0.5%). 
Η διαχείριση των ΝΑΣΑ περιεπεμβατικά, δηλαδή πότε θα 
γίνει η διακοπή πρέπει να λάβει υπ' όψιν τη νεφρική λει-
τουργία και το είδος της επέμβασης (υψηλού η όχι αιμορ-
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ραγικού κινδύνου (πίνακας 2,3,4).29

Σαν θεραπεία ζεύξης στη προσωρινή διακοπή των αντι-
αιμοπεταλιακών προτιμούνται οι ανταγωνιστές των υποδο-
χέων GP IIb/IIIa με αναστρέψιμη δράση και μικρό χρόνο 
ημισείας ζωής (περίπου 2 ώρες), όπως είναι η τιροφιμπάνη 
και η επτιφιμπατίδη. Η ζεύξη με τιροφιμπάνη ή επτιφιμπα-
τίδη θα πρέπει να ξεκινά 72 ώρες πριν το χειρουργείο, να 
σταματήσει 4 ώρες πριν και να ξαναρχίσει 4 έως 6 ώρες 
μετά την επέμβαση. Το σχήμα 3 δείχνει το πρωτόκολλο 
θεραπείας που ακολουθείται στην κλινική μας. Η δόση 
συντήρησης θα πρέπει να είναι (0.1 μg/Kg/min για την τι-
ροφιμπάνη, 2.0 μg/Kg/min για την επτιφιμπατίδη). Δόση 
φόρτισης δεν συνιστάται. Σε ασθενείς με νεφρική δυσλει-
τουργία (κάθαρση κρεατινίνης <50 mL/min), συνιστάται 
μείωση της δόσης (0.05 μg/Kg/min για την τιροφιμπάνη, 
1.0 μg/Kg/min για την επτιφιμπατίδη) και πρωιμότερη δια-
κοπή πριν το χειρουργείο (8-12 ώρες). Εναλλακτική επιλο-
γή για θεραπεία ζεύξης ίσως αποτελέσει η μπιβαλιρουδίνη 
και η κανγρελόρη. Η χορήγηση ηπαρίνης σαν θεραπεία 
ζεύξης δεν αποτελεί ασφαλή προφύλαξη από τη θρόμβω-
ση του stent. Τελικά η απόφαση για τον χρόνο της επέμ-
βασης είναι απολύτως εξατομικευμένη, ισορροπώντας 
μεταξύ κινδύνου θρόμβωσης στο stent, περιεγχειρητικής 
αιμορραγίας και καθυστέρησης της επέμβασης. 

To ερώτημα αν ο ασθενής που διακόπτει τα αντιθρομ-
βωτικά πρέπει να υποβληθεί σε θεραπεία ζεύξης δεν μπο-
ρεί να απαντηθεί από μελέτες παρατήρησης ή μη τυχαιο-
ποιημένες ανεξάρτητα από πόσο μεγάλες ή καλά σχεδια-
σμένες είναι.30

Η ζεύξη έχει καταχωρηθεί στις λίστες των με καλές 
προθέσεις αλλά όχι και αναγκαίων περιεγχειρητικών θε-
ραπειών και έχουμε φτάσει ίσως παραπέρα από ότι πρέ-
πει.30 Στο πεδίο όμως της περιεγχειρητικής ιατρικής όπου 
συνήθως κυριαρχεί η αβεβαιότητα για την βέλτιστη διαχεί-
ριση τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως δεδομένο.

Σχήμα 2. Αντιμετώπιση ασθενών υπο αντιπηκτική αγωγή  που θα υποβληθούν σε μη καρδιακή εγχείρηση 

επέμβαση

Επανέναρξη 
VKAΔιακοπή 

VKA

Έναρξη ΗΧΜΒ ή
κλασσικής ηπαρίνης

Αλλαγή ΗΧΜΒ σε
κλασσική ηπαρίνη

Επανέναρξη ΗΧΜΒ ή
συνέχιση κλασσικής 
ηπαρίνης

Διακοπή κλασσικής ηπαρίνης όταν
INR >2,5 (αορτική)
INR >3 (μιτροειδής)Διακοπή IV 

κλασσικής 
ηπαρίνης 6 ώρες 
πριν την επέμβαση

Επανέναρξη 
IV κλασσικής 
ηπαρίνης 12-24 
ώρες μετά την 
επέμβαση

μέρες - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 +1 +4+2 +5+3 +60

Σχήμα 3. Πρωτόκολλο θεραπείας ζεύξης με επτιφιμπατίδη

Προ-εγχειρητική καρδιολογική εκτίμηση τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν το 
προγραμματισμένο χειρουργείο

Διακοπή κλοπιδογρέλης, πρασουγρέλης ή τικαγρελόρης στην ημέρα 0

Εισαγωγή στο νοσοκομείο για αντιπηκτική αγωγή με  επτιφιμπατίδη ως «γέφυρα» για 
τους ασθενείς που λαμβάνουν:

• Κλοπιδογρέλη – την ημέρα 2 ή 3 με προγραμματισμένο χειρουργείο την ημέρα 5
• Πρασουγρέλη – την ημέρα 5 με προγραμματισμένο χειρουργείο την ημέρα 7
•  Τικαγρελόρη – την ημέρα 2 με προγραμματισμένο χειρουργείο την ημέρα 4 ή 5 

Χορήγηση επτιφιμπατίδης
180 mcg/kg IV bolus (max 22.6 mg/bolus)

Ακολούθως
2 mg/kg/hr IV έγχυση (max 15 mg/hr)
Νεφρολογική δόση (CrCl <50  ml/min)
180 mcg/kg IV bolus (max 22.6 mg/bolus) και 1 mg/kg/hr IV έγχυση 
(max 7.5 mg/hr)

Διακοπή έγχυσης επτιφιμπατίδης 6 ώρες πριν το προγραμματισμένο 
χειρουργείο

Επανέναρξη χορήγησης  επτιφιμπατίδης (bolus και συνεχή έγχυση) όταν ο 
χειρουργός και ο αναισθησιολόγος κρίνουν ότι είναι ασφαλής όσον αφορά τον 
αιμορραγικό κίνδυνο περιεπεμβατικά

Μετεπεμβατικά, προσδιορισμός  τροπονίνης  καθώς και ΗΚΓ 

Επανέναρξη από του στόματος αντιαιμοπεταλιακή αγωγή όταν ο ασθενής είναι σε 
θέση να λάβει από του στόματος αγωγή

• Κλοπιδογρέλη, 300 - 600mg x 1 και ακολούθως 75mg την ημέρα

Διακοπή έγχυσης  επτιφιμπατίδης 1 ώρα μετά την χορήγηση της, από του στόματος 
αντιαιμοπεταλιακής αγωγής
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4. ΕΠΑΝΕΝΑΡξΗ

Βασική προϋπόθεση για επανέναρξη κάθε είδους αντι-
θρομβωτικής αγωγής είναι η επίτευξη επαρκούς αιμόστα-
σης. Η επανέναρξη της κλασσικής ή της χαμηλού μορια-
κού βάρους ηπαρίνης μπορεί να γίνει μέσα στις πρώτες 24 
ώρες. Οι ΑΒΚ σε δόση συντήρησης μπορεί να ξεκινήσουν 
το ίδιο απόγευμα είτε το επόμενο πρωί υπό συνεχή πα-
ρακολούθηση (μέτρηση αPTT). Μερικοί γιατροί προτιμούν 
διπλάσια δόση από τη δόση συντήρησης. Η θεραπεία με 
ηπαρίνη διακόπτεται όταν το INR είναι στο θεραπευτικό 
εύρος (περίπου 3-5 ημέρες αργότερα). Τα νέα από του 
στόματος αντιπηκτικά μπορούν να χορηγηθούν μέσα στις 
12-24 ώρες (συνήθως το βράδυ μετά την επέμβαση). Πλη-
ροφορίες από τις μεγάλες μελέτες για επανέναρξη των 
ΝΑΣΑ δεν έχουν παρασχεθεί. Πιο αναλυτικά μπορεί να 
ξαναρχίσουν μέσα σε 24 ώρες για επεμβάσεις μικρού αι-
μορραγικού κινδύνου και μεταξύ 48 και 72 ωρών για επεμ-
βάσεις υψηλού αιμορραγικού κινδύνου.28 Στη μελέτη RE 
LY η επανέναρξη της δαμπιγκατράνης μετά την επέμβαση 
έγινε μετά τη 1η, τη 2η μετά 2-5 και > 5 ημέρες σε ποσοστά 
49%, 15%, 13% και 10% αντίστοιχα χωρίς όμως να γίνε-
ται μνεία για επακόλουθα θρομβοεμβολικά ή αιμορραγικά 
συμβάματα. Να σημειωθεί ότι η χορήγηση των ΝΑΣΑ για 
πρόληψη θρόμβωσης στις ορθοπεδικές επεμβάσεις αρ-
χίζει 12-24 ώρες μετεγχειρητικά σε δοσολογία 10mg.  Η 
επανέναρξη θα γίνει 0-2 ώρες πριν τη επόμενη δόση της 
ΧΜΒ ηπαρίνη ή κατά το χρόνο διακοπής της ενδοφλέβιας 
χορηγούμενης ηπαρίνης. 

Για περιπτώσεις ασθενών που αδυνατούν να σιτισθούν 
(μετεγχειρητικός ειλεός) συνιστάται θεραπεία ζεύξης με 
ηπαρίνη μέχρι την αλλαγή στα ΝΑΣΑ 48 -72 ώρες μετεγ-
χειρητικά. 

Σε ασθενείς με stent η επανέναρξη του δεύτερου 
αντιαιμοπεταλιακού (συνήθως της κλοπιδογρέλης) πρέπει 
να γίνει με φόρτιση το συντομότερο δυνατό (<24 ώρες) 
και ανεξάρτητα από τη στρατηγική ζεύξης. Η πρασουγρέ-
λη και η τικαγρελόρη δεν θα πρέπει να προτιμώνται στην 
πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο, δεδομένης της υψηλής 
πιθανότητας για αιμορραγικές επιπλοκές. Εάν η από του 
στόματος χορήγηση κλοπιδογρέλης δεν είναι εφικτή, θα 
πρέπει να σκεφτούμε μετεγχειρητική ζεύξη με ενδοφλέ-
βιο παράγοντα. Το βασικό μειονέκτημα της ζεύξης με 
αναστολείς των υποδοχέων GP IIb/IIIa ή κανγρελόρης εί-
ναι η απαίτηση αρκετών ημερών νοσηλείας. Μελέτες με 
επαρκείς πληροφορίες για το κατά πόσον ο κίνδυνος των 
θρομβωτικών συμβάντων στην περίοδο του χειρουργείου 
συνδέεται κυρίως με τη διακοπή των ανταγωνιστών P2Y12 
υποδοχέων ή της ασπιρίνης ή και των δυο μαζί δεν υπάρ-
χουν. 

ΝΕΑ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑλΙΑΚΑ

Πληροφορίες για την περιεγχειρητική διαχείρηση των 
νέων αντιαιμοπεταλιακών δεν υπάρχουν. Στη μελέτη 
TRITON TIMI 38 (σύγκριση πρασουγρέλης και κλοπιδογέ-
λης σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο) εμφύτευση 
βηματοδότη και αυτόματου απινιδωτή έγινε σε 40 και 28 
ασθενείς αντίστοιχα. Μόνο ένας  άρρωστος αιμορράγησε 
ήπια και ανήκε στην ομάδα της κλοπιδογρέλης. Στη μελέτη 
PLATO σε εμφύτευση βηματοδότη υποβλήθηκαν 84 από 
την ομάδα της τικαγρελόρης και 79 από την ομάδα της 
κλοπιδογρέλης. Δεν έχουμε πληροφορίες για πιθανόν αι-
μορραγίες ή ισχαιμικά επεισόδια για αυτές τις επεμβάσεις.

ΣυΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

H περιεγχειρητική διαχείρηση ασθενών που λαμβάνουν 
αντιθρομβωτικά αποτελεί περίπλοκο πρόβλημα καθώς 
υπάρχει έλλειψη υψηλής ποιότητας δεδομένων. Η επίτευ-
ξη της λεπτής ισορροπίας μεταξύ αποτελεσματικότητα και 
ασφάλειας δηλαδή μεταξύ θρομβωτικού και αιμορραγι-
κού κινδύνου παραμένει μία πρόκληση για τους γιατρούς 
που καλούνται να διαχειρισθούν ασθενείς υπό αντιθρομ-
βωτική αγωγή υποψήφιους για χειρουργική επέμβαση. Η 
κατανόηση της ανάγκης διακοπής ενός αντιθρομβωτικού 
φαρμάκου και η προσαρμογή των θεραπευτικών στρατη-
γικών στον τύπο της επέμβασης αποτελούν το κλειδί στην 
εξισορρόπηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότη-
τας των αντιθρομβωτικών φαρμάκων στο συγκεκριμένο 
σενάριο. Οι καρδιολόγοι, οι χειρουργοί και οι αναισθησι-
ολόγοι και κάθε γιατρός που συνταγογραφεί αντιπηκτικά 
που ανησυχούν για την περιεπεμβατική και μετεπεμβατική 
αιμορραγία, πρέπει να γίνουν γνώστες των πιθανών κατα-
στροφικών κινδύνων από την πρώιμη διακοπή ή συνέχιση 
της αντιθρομβωτικής θεραπείας. Η ομάδα αυτή μετά από 
συνεκτίμηση του θρομβωτικού και αιμορραγικού κινδύνου 
του ασθενούς και της συγκεκριμένης επεμβατικής πρά-
ξης θα αποφασίσει πότε θα γίνει η διακοπή του φαρμά-
κου, πότε η έναρξη του και αν είναι αναγκαία η θεραπεία 
ζεύξης κατά το χρονικό διάστημα της διακοπής. Στο τέλος 
θα ενημερώσει τον ασθενή και θα ζητήσει την έγγραφη 
συγκατάθεσή του.
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