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ΠΕΡιληΨη: η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (ΕΒΦΘ) και η πνευμονική εμβολή (ΠΕ) αποτελούν 
τις δύο εκδηλώσεις της φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου (ΘΕΝ). η ΘΕΝ αποτελεί συχνή πάθηση με 
επίπτωση που υπολογίζεται σε 1 θρομβωτικό επεισόδιο ανά 1000 άτομα το έτος. μία από τις σοβα-
ρότερές της επιπλοκές είναι η υποτροπή η οποία μπορεί να αποβεί θανατηφόρα σε ποσοστό 4 με 10% 
των ασθενών. ςτην πλειονότητα των περιπτώσεων η υποτροπή μπορεί να προληφθεί με την κατάλλη-
λη αντιθρομβωτική αγωγή. την πρόληψη των θρομβοεμβολικών επεισοδίων (ΘΕΕ) τη διακρίνουμε σε 
πρωτογενή και σε δευτερογενή. Ως πρωτογενής χαρακτηρίζεται η πρόληψη που εφαρμόζεται σε άτομα 
ώστε αυτά να μην εμφανίσουν το πρώτο επεισόδιο θρόμβωσης όταν εκτεθούν σε καταστάσεις αυξη-
μένου κινδύνου, όπως είναι οι χειρουργικές επεμβάσεις, τα μεγάλης διάρκειας ταξίδια, η χρόνια κατά-
κλιση, κ.λπ., ενώ η δευτερογενής πρόληψη είναι εκείνη που εφαρμόζεται σε ασθενείς που ήδη έχουν 
υποστεί κάποιο επεισόδιο, ώστε αυτό να μην υποτροπιάσει. η αντιμετώπιση της οξείας ΕΒΦΘ και της 
μη μαζικής ΠΕ γίνεται με άμεση χορήγηση παρεντερικών αντιπηκτικών φαρμάκων, όπως είναι η ηπα-
ρίνη ή το fondaparinux σε θεραπευτικές δόσεις και την ταυτόχρονη χορήγηση αντιβιταμίνης κ που θα 
συνεχισθεί για μακρό χρονικό διάστημα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του ασθενούς. ςήμερα έχουμε 
στη διάθεσή μας ένα νέο από του στόματος αντιπηκτικό φάρμακο το rivaroxaban με εκλεκτική έναντι 
του ενεργοποιημένου παράγοντα Χ αντιπηκτική δράση, το οποίο χρησιμοποιείται τόσο για τη θεραπεία 
των ΘΕΕ όσο και για τη δευτερογενή πρόληψη, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες ή έχουν ολοκλη-
ρωθεί και αναμένεται η εκτίμηση των αποτελεσμάτων τους, με τις οποίες ελέγχονται η αποτελεσματι-
κότητα και η ασφάλεια κι άλλων νέων από του στόματος αντιπηκτικών, όπως του dabigatran και του 
apixaban στη θεραπεία και δευτερογενή πρόληψη των φλεβικών ΘΕΕ. η αγωγή θα πρέπει να διαρκεί 
τουλάχιστον 3 μήνες και στη συνέχεια να διακόπτεται σε όσους ασθενείς η θρόμβωση προκλήθηκε από 
κάποιον παροδικό εκλυτικό παράγοντα, όπως είναι οι χειρουργικές επεμβάσεις, το τραύμα και η εγκυ-
μοσύνη. Αντίθετα στους ασθενείς με ιδιοπαθές ΘΕΕ, οι οποίοι παρουσιάζουν και τον μεγαλύτερο κίν-
δυνο υποτροπής, συστήνεται παρατεταμένη αντιπηκτική αγωγή.
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Aνασκόπηση

Εισαγωγή
η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (ΕΒΦΘ) και η πνευ-

μονική εμβολή (ΠΕ) αποτελούν τις δύο εκδηλώσεις του 
ίδιου νοσήματος, της θρομβοεμβολικής νόσου (ΘΕΝ). τα 
θρομβοεμβολικά νοσήματα αποτελούν σήμερα ένα από 
τα σημαντικότερα προβλήματα υγείας στον Δυτικό κό-
σμο, αφού προκαλούν περισσότερους θανάτους από ότι ο 
καρκίνος του μαστού, ο καρκίνος του προστάτη, το AIDS 
και τα τροχαία μαζί. Έχει βρεθεί ότι κατ’ έτος συμβαίνει 

ένα θρομβοεμβολικό επεισόδιο (ΘΕΕ) ανά 1000 άτομα. 
Από αυτά τα δύο τρίτα εκδηλώνονται ως ΕΒΦΘ και το 
ένα τρίτο ως ΠΕ. Υπολογίζεται δε ότι η θνητότητα των 
επεισοδίων αυτών εντός του πρώτου μήνα ανέρχεται στο 
6% για τις ΕΒΦΘ και στο 12% για τις ΠΕ.1

λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθίσταται σαφής 
η σημασία της έγκαιρης και κατάλληλης θεραπείας αλλά 
και πρόληψης της θρομβοεμβολικής νόσου.

για την πρόληψη και θεραπεία των ΘΕΕ, εφαρμό-
ζονται μηχανικά και φαρμακευτικά μέσα. ςτα μηχανικά 
συγκαταλέγονται οι κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης 
των άκρων (Graduated Compression Stockings - GCS), 
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οι συσκευές διαλείπουσας συμπίεσης των κάτω άκρων 
(Intermittent Pneumatic Compression - IPC) και τα φίλ-
τρα της κάτω κοίλης φλέβας, ενώ στα φαρμακευτικά μέσα 
υπάγονται διάφορα αντιθρομβωτικά φάρμακα όπως η κλα-
σική και οι μικρού μοριακού Βάρους ηπαρίνες (μμΒη), 
το Fondaparinux (Arixtra®), οι αντιβιταμίνες κ, καθώς 
και τα νέα από του στόματος αντιπηκτικά φάρμακα όπως 
το Rivaroxaban (Xarelto®), το Dabigatran (Pradaxa®), το 
Apixaban (Eliquis®) και το Edoxaban (Lixiana®).2,3 Επι-
πλέον για τη θεραπεία των ΘΕΕ, σε επιλεγμένους ασθε-
νείς μπορεί να εφαρμοστεί θρομβόλυση ή χειρουργική 
εκτομή του θρόμβου.

η πρόληψη των ΘΕΕ διακρίνεται στην πρωτογενή 
και στην δευτερογενή. Ως πρωτογενής χαρακτηρίζεται η 
πρόληψη που εφαρμόζεται σε άτομα, ώστε αυτά να μην 
εμφανίσουν το πρώτο επεισόδιο θρόμβωσης όταν εκτε-
θούν σε καταστάσεις αυξημένου κινδύνου, ενώ η δευ-
τερογενής πρόληψη είναι εκείνη που εφαρμόζεται σε 
ασθενείς που ήδη έχουν υποστεί κάποιο ΘΕΕ, ώστε αυ-
τό να μην υποτροπιάσει.

πρωτογενής πρόληψη των ΘΕΕ

Προφύλαξη ασυμπτωματικών 
θρομβοφιλικών ατόμων

Όπως διαπιστώθηκε από την πρόσφατη μελέτη EPCOT 
(European Prospective Cohort On Thrombophilia), ο από-
λυτος κίνδυνος για την εμφάνιση ενός επεισοδίου φλεβι-
κής θρόμβωσης σε άτομα με κληρονομική θρομβοφιλία, 
χωρίς ιστορικό θρόμβωσης, είναι μικρός.4 ο μέσος κίν-
δυνος εμφάνισης του πρώτου θρομβωτικού επεισοδίου 
βρέθηκε οκτώ φορές μεγαλύτερος ανά έτος για τα θρομ-
βοφιλικά άτομα σε σχέση με τα μη θρομβοφιλικά. η μεγα-
λύτερη συχνότητα θρομβώσεων παρατηρήθηκε σε άτομα 
με ανεπάρκεια αντιθρομβίνης, καθώς και σε όσους είχαν 
μικτές θρομβοφιλίες (1,7%), ενώ η μικρότερη διαπιστώ-
θηκε σε όσους έφεραν τη μετάλλαξη του παράγοντα V 
Leiden (0,1%).4

το γεγονός ότι ο εκτιμώμενος κίνδυνος εμφάνισης αι-
μορραγικών επεισοδίων συνεπεία της αντιπηκτικής αγω-
γής είναι μεγαλύτερος από τον προαναφερόμενο κίνδυνο 
ενός θρομβωτικού επεισοδίου δεν δικαιολογεί τη χορήγη-
ση μακροχρόνιας αντιπηκτικής αγωγής, παρά την ύπαρξη 
θρομβοφιλίας.5 τα ασυμπτωματικά αυτά όμως θρομβοφι-
λικά άτομα προκειμένου να αποφύγουν τον κίνδυνο εμ-
φάνισης ενός ΘΕΕ, θα πρέπει να ακολουθούν έναν σωστό 
υγιεινοδιαιτητικό τρόπο ζωής με την αποφυγή πολύωρης 
ακινησίας, αποφυγή λήψης αντισυλληπτικών, διακοπή 
του καπνίσματος, απώλεια βάρους εάν είναι υπέρβαρα 
και ενθάρρυνση για άσκηση, ενώ επιπλέον θα πρέπει να 
είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τα συμπτώματα των θρομ-
βοεμβολικών εκδηλώσεων, εάν τυχόν τα εμφανίσουν. 

ςτις περιπτώσεις όμως που τα άτομα αυτά εκτεθούν 
σε καταστάσεις που αυξάνουν τον κίνδυνο για θρόμβωση, 
συνιστάται θρομβοπροφύλαξη για όσο διάστημα διαρκεί 
ο κίνδυνος αυτός. τέτοιες καταστάσεις είναι τα μεγάλης 
διάρκειας ταξίδια, η χρόνια κατάκλιση, τα ενεργά νεο-
πλάσματα, τα οξέα παθολογικά νοσήματα σε κατακεκλι-
μένους ασθενείς, οι διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις, 
οι πολλαπλοί τραυματισμοί, κ.λπ.6

ςτην συνέχεια θα αναφερθούμε αναλυτικά στην πρωτο-
γενή θρομβοπροφύλαξη των ατόμων, που εκτίθενται στους 
σημαντικότερους παράγοντες κινδύνου για θρόμβωση. 

Προφύλαξη σε μεγάλης διάρκειας 
αεροπορικά ταξίδια

η σχέση των ΘΕΕ και των μεγάλης διάρκειας τα-
ξιδιών με το αεροπλάνο έχει αναγνωριστεί ήδη από τις 
αρχές της δεκαετίας του ’50. ο κίνδυνος να υποστεί κά-
ποιος ένα ΘΘΕ μετά από μακράς διάρκειας ταξίδι εκτι-
μάται ότι είναι 2,8 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με τον 
κίνδυνο που διατρέχει ο υπόλοιπος πληθυσμός. Υπολο-
γίζεται ότι συμπτωματικό θρομβωτικό επεισόδιο συμβαί-
νει σε μία ανά 4600 πτήσεις διάρκειας πάνω από 4 ώρες.7

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κίνδυνος για θρόμβω-
ση υφίσταται όχι μόνο στα αεροπορικά ταξίδια αλλά και 
στα πολύωρα ταξίδια με άλλα μεταφορικά μέσα, όπως 
είναι το λεωφορείο, το τρένο ακόμα και το αυτοκίνητο. 
η πιθανότητα εκδήλωσης θρόμβωσης δεν είναι η ίδια 
για όλους τους επιβάτες, αλλά εξαρτάται από την ύπαρ-
ξη προδιαθεσικών παραγόντων κινδύνου. ο σημαντικό-
τερος παράγοντας είναι η διάρκεια του ταξιδιού με τον 
κίνδυνο να είναι πολύ μεγαλύτερος, όταν αυτή υπερβαί-
νει τις 8-10 ώρες. Άλλες καταστάσεις που αυξάνουν τον 
κίνδυνο είναι η πρόσφατη χειρουργική επέμβαση, η πα-
χυσαρκία, η λήψη αντισυλληπτικών, η ύπαρξη ενεργού 
νεοπλάσματος, η μεγάλη ηλικία, τα πολλαπλά ταξίδια 
σε μικρό χρονικό διάστημα, τα προηγηθέντα ΘΕΕ και η 
κληρονομική ή επίκτητη θρομβοφιλία.8

Από νεότερες μελέτες έχει διαπιστωθεί ότι ο κίνδυ-
νος για θρόμβωση δεν σχετίζεται με την αφυδάτωση, την 
κατανάλωση αλκοόλ αλλά ούτε και με το εάν η θέση του 
επιβάτη είναι οικονομική ή διακεκριμένη, αντιθέτως έχει 
βρεθεί συσχέτιση με το ύψος του επιβάτη καθώς και με 
το εάν η θέση του βρίσκεται κοντά στο διάδρομο ή στο 
παράθυρο.9

το ταξίδι αυτό καθεαυτό ανεξάρτητα από τη διάρκειά 
του, χωρίς την ύπαρξη παραγόντων κινδύνου για θρόμβω-
ση, δεν αποτελεί ένδειξη για την εφαρμογή αντιπηκτικής 
αγωγής ούτε καν για τη λήψη ειδικών προφυλακτικών μέ-
τρων.10 Παρόλα αυτά σήμερα θεωρείται σκόπιμο όλοι οι 
επιβάτες μεγάλων ταξιδιών να λαμβάνουν κάποια γενικά 
μέτρα πρόληψης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού όπως εί-
ναι η πραγματοποίηση ασκήσεων σύσπασης της γαστρο-
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κνημίας, η αποφυγή στενού ρουχισμού και το περπάτημα 
για λίγα λεπτά κάθε ώρα.

για επιβάτες με επιπρόσθετους παράγοντες κινδύ-
νου και διάρκεια ταξιδιού πάνω από 3-4 ώρες πρέπει να 
εφαρμόζονται επιπλέον των γενικών και ειδικά μέτρα, 
όπως είναι η εφαρμογή ειδικών καλτσών διαβαθμισμέ-
νης συμπίεσης που να ασκούν πίεση 15-30 mmHg κατά 
τη διάρκεια του ταξιδιού και η επιλογή θέσης δίπλα στον 
διάδρομο, ενώ σε εξατομικευμένες περιπτώσεις επιβατών 
υψηλού κινδύνου για θρόμβωση, όπως είναι όσοι έχουν 
υποστεί ήδη κάποιο θρομβωτικό επεισόδιο ή στους οποί-
ους συνυπάρχουν πολλαπλοί θρομβοφιλικοί παράγοντες 
θα πρέπει λίγο πριν το ταξίδι να λάβουν μια προφυλακτι-
κή δόση μμΒη ή fondaparinux.11

η θέση των νέων από του στόματος αντιπηκτικών φαρ-
μάκων στην πρόληψη των θροβωτικών επεισοδίων των 
ταξιδιωτών παραμένει επί του παρόντος αδιευκρίνιστη, 
ενώ η λήψη ασπιρίνης για το σκοπό αυτό δεν συνιστάται.12

Προφύλαξη σε νοσηλευόμενους ασθενείς  
με οξεία παθολογική νόσο

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί τα τελευταία 
χρόνια στην πρόληψη των ΘΕΕ, η ΠΕ παραμένει το πιο 
συχνό αίτιο θανάτου των νοσηλευόμενων ασθενών το 
οποίο θα μπορούσε να προληφθεί. Έχει υπολογιστεί ότι 
ποσοστό το οποίο ανέρχεται στο 10% των θανάτων των 
νοσηλευόμενων ασθενών οφείλεται σε ΠΕ εκ των οποί-
ων το 70% αφορά ασθενείς παθολογικών κλινικών.13

Όπως φάνηκε στη μελέτη ENDORSE ποσοστό με-
γαλύτερο από το 50% των νοσηλευόμενων ασθενών 
εμφανίζει αυξημένο κίνδυνο θρομβώσεων (64,4% των 
χειρουργικών και 41,5% των παθολογικών ασθενών). 
Παρόλα αυτά έχει βρεθεί ότι, από τους ασθενείς αυτούς 
που νοσηλεύονται σε παθολογικές κλινικές και διατρέ-
χουν υψηλό κίνδυνο, μόνο ένα ποσοστό 40% λαμβάνει 
την κατάλληλη θρομβοπροφύλαξη.14

η ανάγκη θρομβοπροφύλαξης στους χειρουργικούς 
ασθενείς έχει αναγνωριστεί και εφαρμόζεται ήδη από τη 
δεκαετία του ’70. Αντίθετα στους ασθενείς των παθολο-
γικών κλινικών η αναγκαιότητα αυτή έχει υποεκτιμηθεί, 
παρόλο που το ποσοστό των ΘΕΕ στους ασθενείς αυτούς, 
χωρίς προφύλαξη δεν είναι πολύ μικρότερο από αυτό των 
χειρουργικών (15 έναντι 22% αντίστοιχα). οι λόγοι για 
τους οποίους η προφύλαξη στους ασθενείς των παθολογι-
κών κλινικών υστερεί σε σχέση με αυτή των χειρουργικών 
είναι πιθανώς το γεγονός ότι πρόκειται για μια περισσό-
τερο ετερογενή ομάδα, μεγάλης ηλικίας ασθενών με πολ-
λαπλά προβλήματα υγείας όπως ο καρκίνος, ο χαμηλός 
αριθμός αιμοπεταλίων ή η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 
που επιτείνουν τον φόβο αιμορραγιών.15

Προκειμένου να εφαρμοστεί η κατάλληλη προφύλαξη 
στους νοσηλευόμενους ασθενείς με οξεία παθολογική νό-

σο θα πρέπει να εντοπιστούν οι ασθενείς που διατρέχουν 
τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Από πολλές μελέτες έχει διαπι-
στωθεί ότι σε μεγαλύτερο κίνδυνο βρίσκονται όσοι παρα-
μένουν κατακεκλιμένοι για περισσότερες από 3 ημέρες 
και εμφανίζουν έναν οι περισσότερους παράγοντες κιν-
δύνου του Πίνακα 1. τον υψηλότερο κίνδυνο διατρέχουν 
ηλικιωμένοι μεγαλύτεροι από 75 ετών, ασθενείς με καρ-
κίνο, οξεία λοίμωξη ή προηγηθέν ΘΕΕ. Πρέπει επιπλέ-
ον να έχουμε υπόψη μας πως οι παράγοντες αυτοί δρουν 
αθροιστικά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι όσο περισσότε-
ροι παράγοντες συνυπάρχουν σε έναν ασθενή τόσο μεγα-
λύτερος είναι και ο κίνδυνος να υποστούν ένα ΘΕΕ.16,17

ςε κάθε ασθενή ο οποίος εισάγεται στο νοσοκομείο 
με οξύ παθολογικό νόσημα θα πρέπει να γίνεται εκτίμη-
ση του κινδύνου για θρόμβωση. ςε όλους συνιστάται η 
εφαρμογή γενικών μέτρων πρόληψης, όπως είναι η πρώ-
ιμη κινητοποίηση, η ενυδάτωση και οι ασκήσεις των κά-
τω άκρων.

ςε όσους διαπιστώνεται αυξημένος κίνδυνος, όπως 
π.χ. είναι οι κατακεκλιμένοι ασθενείς με έναν οι περισ-
σότερους επιπρόσθετους παράγοντες θρομβοεμβολικού 

πίνακας 1. Παράγοντες κινδύνου εμφάνισης θρόμ-
βωσης σε νοσηλευόμενους ασθενείς

Ακινητοποίηση ίση ή μεγαλύτερη των 3 ημερών

Οξεία συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (NYHA III ή ΙV)

Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια

Οξύ ρευματολογικό νόσημα

φλεγμονώδες νόσημα του εντέρου

Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου

Ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Νεφρωσικό σύνδρομο

Κακοήθεια

φλεβική ανεπάρκεια των κάτω άκρων

Πρόσφατο τραύμα ή χειρουργική επέμβαση (<1 μήνα)

Μετεγχειρητικές επιπλοκές

Κληρονομική ή επίκτητη θρομβοφιλία

Προηγηθέν φλεβικό θρομβοεμβολικό επεισόδιο

Οικογενειακό ιστορικό θρομβώσεων

Κύηση και λοχεία

Κεντρικοί φλεβικοί καθετήρες

φαρμακευτική αγωγή (π.χ. χημειοθεραπεία, ορμονοθερα-
πεία, ερυθροποιητίνη)

Ηλικία μεγαλύτερη των 70 ετών

Παχυσαρκία (ΒΜΙ >30)

Αφυδάτωση
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κινδύνου, συστήνεται η χορήγηση φαρμακευτικής θρομ-
βοπροφύλαξης.

η φαρμακευτική προφύλαξη περιλαμβάνει τη χαμη-
λή δόση κλασσικής ηπαρίνης υποδορίως δύο ή τρεις φο-
ρές ημερησίως, τις μμΒη σε προφυλακτική δόση και 
το fondaparinux. οι μμΒη προτιμώνται έναντι των μι-
κρών δόσεων κλασσικής ηπαρίνης λόγω της απλούστερης 
χορήγησής τους και του μικρότερου κινδύνου εμφάνι-
σης ανεπιθύμητων ενεργειών. η κλασική ηπαρίνη και 
στους ασθενείς αυτούς επιφυλάσσεται για τις περιπτώ-
σεις στις οποίες αντενδείκνυται η χορήγηση μμΒη ή του 
fondaparinux, όπως αυτό συμβαίνει σε όσους πάσχουν 
από νεφρική ανεπάρκεια.18

ςτους ασθενείς με αιμορραγία ή αυξημένο αιμορ-
ραγικό κίνδυνο συστήνεται η χρήση μηχανικών μέσων 
προφύλαξης με κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης ή με 
διαλείπουσα συμπίεση των κάτω άκρων. Εάν εξαλειφθεί 
ο αιμορραγικός κίνδυνος, ενώ ο κίνδυνος για θρόμβωση 
παραμένει, συνιστάται όπως η φαρμακευτική θρομβο-
προφύλαξη αντικαταστήσει την μηχανική.19

η ασπιρίνη, ελλείψει μελετών που να συγκρίνουν την 
αποτελεσματικότητά της με τα αντιπηκτικά φάρμακα, δεν 
μπορεί να θεωρηθεί κατάλληλη επιλογή και δεν συνιστά-
ται ως θρομβοπροφύλαξη σε παθολογικούς ασθενείς.20

Νέα από του στόματος αντιπηκτικά φάρμακα
με βάση τα αποτελέσματα δύο πρόσφατων μελετών 

της ADOPT και της MAGELLAN τα νέα από του στόμα-
τος αντιπηκτικά φάρμακα δεν συστήνονται ως θρομβοπρο-
φύλαξη σε νοσηλευόμενους ασθενείς με οξέα παθολογικά 
νοσήματα λόγω του αυξημένου ποσοστό αιμορραγιών 
που προκαλούν. ςτη μελέτη ADOPT (Apixaban Dosing 
to Optimize Protection from Thrombosis) συγκρίθηκε η 
εκτεταμένη (30 μέρες) χορήγηση του apixaban σε δόση 
2,5mg δύο φορές την ημέρα έναντι της δεκαήμερης χορή-
γησης ενοξαπαρίνης 40mg μία φορά την ημέρα. Από τα 
αποτελέσματα προέκυψε ότι το apixaban δεν υπερτερού-
σε έναντι της ενοξαπαρίνης στην πρόληψη των θρομβω-
τικών επεισοδίων ενώ εμφάνισε στατιστικώς σημαντικά 
μεγαλύτερο ποσοστό μειζόνων αιμορραγιών (0,47 έναντι 
0,19%). ςτη μελέτη MAGELLAN συγκρίθηκε η εκτετα-
μένη χορήγηση του rivaroxaban (35±4 ημέρες) σε δόση 
10mg επίσης σε σχέση με την ενοξαπαρίνη 40mg μία 
φορά ημερησίως. Από τα αποτελέσματα της μελέτης αυ-
τής διαπιστώθηκε η υπεροχή του rivaroxaban έναντι της 
ηπαρίνης, όσον αφορά στην πρόληψη των ΘΕΕ στις 30 
ημέρες με τριπλάσια όμως αύξηση των αιμορραγικών 
επεισοδίων.21,22

Διάρκεια της αντιπηκτικής αγωγής
Παρά το γεγονός ότι όχι σπάνια ο κίνδυνος για θρόμ-

βωση στους ασθενείς αυτούς παραμένει ακόμη και για 
πολλές εβδομάδες μετά την έξοδό τους από το νοσοκο-

μείο, η διάρκεια της αντιπηκτικής αγωγής δεν προτείνε-
ται να είναι μεγαλύτερη από 6 έως 14 ημέρες ή για όσο 
διάστημα διαρκεί η νοσηλεία. Όπως διαπιστώθηκε στη 
μελέτη EXCLAIM (Extended Prophylaxis for Venous 
Thromboembolism in Acutely Ill Medical Patients With 
Prolonged Immobilization) ναι μεν ο κίνδυνος για θρομ-
βώσεις ελαττώθηκε κατά 44% στην ομάδα των ασθενών 
παρατεταμένης αντιπηκτικής αγωγής (28±4 ημέρες) σε 
σχέση με την ομάδα που έλαβε προφύλαξη μόνο για 10 
ημέρες, αλλά με κόστος την εμφάνιση σημαντικά με-
γαλύτερου αριθμού μειζόνων αιμορραγιών (5,7 έναντι 
3,8% αντίστοιχα).23 Έτσι σήμερα δεν προτείνεται η πα-
ρατεταμένη θρομβοπροφύλαξη ως ρουτίνα σε παθολογι-
κούς ασθενείς που εξέρχονται του νοσοκομείου, αλλά θα 
μπορούσε να αποτελέσει ενδεχομένως επιλογή για συγκε-
κριμένους ασθενείς υψηλού θρομβοεμβολικού κινδύνου 
όπως π.χ. είναι όσοι πάσχουν από καρκίνο, αντιφωσφο-
λιπιδικό σύνδρομο ή θρομβοφιλία και οι οποίοι εκτιμά-
ται ότι δεν διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας 
συνεπεία της αντιπηκτικής αγωγής.24

Προφύλαξη σε χρονίως κατακεκλιμένους 
εξωνοσοκομειακούς ασθενείς 

η χρόνια κατάκλιση των ασθενών τόσο κατ’ οίκον όσο 
και σε ιδρύματα, δεν αποτελεί από μόνη της ισχυρή ένδει-
ξη για την εφαρμογή μακροχρόνιας θρομβοπροφύλαξης, 
αφού δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα επαρκή δεδομένα τα 
οποία να δικαιολογούν την χορήγηση μακράς διάρκειας 
αντιπηκτική αγωγή σε χρονίως κατακεκλιμένους ασθε-
νείς, χωρίς οξέα προβλήματα υγείας.25

ςύμφωνα με την εργασία των Liperoti και συν. η συ-
χνότητα των ΘΕΕ σε χρόνιους κατακεκλιμένους ασθενείς 
ανέρχεται περίπου στο 1% ανά έτος. η μακροχρόνια χρή-
ση της αντιπηκτικής αγωγής στην ομάδα αυτή των ασθε-
νών δεν έχει εκτιμηθεί επαρκώς ώστε να αποδειχθεί εάν 
το όφελος από την χορήγησή της είναι μεγαλύτερο από το 
κόστος και κυρίως από τους κινδύνους που αυτή ενέχει.26 

ςτους ασθενείς αυτούς πέρα από γενικά μέτρα όπως 
είναι η επαρκής ενυδάτωση και οι γυμναστικές ασκήσεις 
δεν προτείνονται άλλα ειδικότερα μέτρα πρόληψης. ςτην 
περίπτωση όμως που οι συγκεκριμένοι ασθενείς εμφανί-
σουν κάποιο οξύ πρόβλημα υγείας, όπως π.χ. πνευμονία, 
καρδιακή ανεπάρκεια, ενεργό νεόπλασμα, κάταγμα, κ.λπ. 
ή έχουν υποβληθεί σε πρόσφατο χειρουργείο τότε θα πρέ-
πει να αντιμετωπιστούν, όπως προβλέπεται και για τους 
νοσηλευόμενους κατακεκλιμένους ασθενείς με παράγο-
ντες κινδύνου για θρόμβωση.27

Προφύλαξη σε ασθενείς γενικής χειρουργικής
η συχνότητα των φλεβικών ΘΕΕ σε χειρουργικούς μη 

ορθοπεδικούς ασθενείς, χωρίς θρομβοπροφύλαξη κυμαί-
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νεται από 15 έως 45%. ο κίνδυνος εμφάνισης θρόμβω-
σης σε ασθενείς που υποβάλλονται σε επεμβάσεις γενικής 
χειρουργικής δεν είναι ο ίδιος για όλους αλλά εξαρτάται 
από την ύπαρξη παραγόντων κινδύνου. οι παράγοντες 
αυτοί έχουν αφενός μεν σχέση με το είδος της χειρουργι-
κής επέμβασης, αφετέρου δε με διάφορα χαρακτηριστικά 
του ασθενούς τα οποία σε γενικές γραμμές δεν διαφέ-
ρουν από αυτά των παθολογικών ασθενών. Ανάλογα με 
την παρουσία των παραγόντων αυτών οι ασθενείς κατα-
τάσσονται σε 3 κατηγορίες: χαμηλού, μετρίου και υψη-
λού κινδύνου για θρόμβωση (Πίνακας 2).28,29

ςε κάθε ασθενή που θα υποβληθεί σε χειρουργική 
επέμβαση θα πρέπει να γίνει εξατομικευμένη εκτίμηση 
του κινδύνου θρόμβωσης που διατρέχει.30

Ασθενείς που εμφανίζουν χαμηλό κίνδυνο για θρόμ-
βωση δεν απαιτούν ειδική αγωγή παρά μόνο εφαρμογή 
γενικών μέτρων όπως είναι η πρώιμη κινητοποίηση και 
η επαρκής ενυδάτωση.

ςε ασθενείς μετρίου κινδύνου προτείνεται φαρμακευ-
τική θρομβοπροφύλαξη με κλασική ηπαρίνη σε χαμηλή 
δόση υποδορίως (5000 IU × 2) ή μμΒη σε προφυλακτι-
κή δόση ή fondaparinux (2,5 mg/d s.c.).31,32

ςε ασθενείς υψηλού κινδύνου για θρόμβωση συστή-
νεται φαρμακευτική θρομβοπροφύλαξη με χαμηλή δό-
ση κλασικής ηπαρίνης (π.χ. 5000 IU × 3), ή μμΒη ή 
fondaparinux σε προφυλακτική δόση. ςε ασθενείς ιδι-
αίτερα υψηλού κινδύνου προτείνεται ο συνδυασμός των 
φαρμακευτικών μέσων που προαναφέρθηκαν μαζί με μη-
χανικά μέσα προφύλαξης.33,34

η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του fondaparinux 
σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις κοιλίας, 
αποδείχθηκε στην μελέτη PEGASUS (PEntasaccharide 
GenerAl SUrgery Study), στην οποία συγκρίθηκαν τα 

2,5mg fondaparinux χορηγούμενα 1 φορά την ημέρα 6 
ώρες μετά την επέμβαση, με την Dalteparin 5000 anti-
Xa IU επίσης μια φορά την ημέρα.35

η τεκμηριωμένη σήμερα από πολλές μελέτες αποτε-
λεσματικότητα και ασφάλεια των μμΒη έναντι της κλα-
σικής ηπαρίνης τις καθιστούν και για τους ασθενείς της 
γενικής χειρουργικής το φάρμακο εκλογής. οι χαμηλές 
δόσεις κλασικής ηπαρίνης συνιστώνται κυρίως στους 
ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια.36

ςε ασθενείς με υψηλό κίνδυνο για θρόμβωση και με-
γάλο κίνδυνο αιμορραγίας προτείνεται η χρήση μηχανι-
κών μέσων πρόληψης, τουλάχιστον έως ότου εξαλειφθεί 
ο κίνδυνος της αιμορραγίας και μπορεί να αρχίσει αντι-
πηκτική αγωγή.

η θέση των νέων από του στόματος αντιπηκτικών 
φαρμάκων στην πρόληψη των φλεβικών ΘΕΕ σε χει-
ρουργικούς ασθενείς δεν έχει επί του παρόντος διερευ-
νηθεί ενώ σύμφωνα με τις οδηγίες του Αμερικανικού 
κολεγίου ιατρών θώρακος (American College of Chest 
Physicians - ACCP) του 2012, λόγω έλλειψης σχετικών 
μελετών, η ασπιρίνη δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
ως εναλλακτική προφυλακτική αγωγή σε μη ορθοπεδι-
κούς χειρουργικούς ασθενείς.

Διάρκεια της αντιπηκτικής αγωγής  
σε ασθενείς γενικής χειρουργικής

η προφύλαξη σ’ αυτούς τους ασθενείς διαρκεί κα-
τά κανόνα 5-7 ημέρες, είτε οι ασθενείς νοσηλεύονται εί-
τε έχουν πάρει εξιτήριο. Επί παρατεταμένης κατάκλισης 
πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον μέχρι την πλήρη κινητο-
ποίησή τους. ςε ασθενείς με επιπρόσθετους παράγοντες 
κινδύνου, όπως π.χ. είναι η θρομβοφιλία προτείνεται η 

πίνακας 2. Διαβάθμιση κινδύνου θρόμβωσης χειρουργικών ασθενών.

Χαμηλός κίνδυνος Μέτριος κίνδυνος Υψηλός κίνδυνος

Μικρές χειρουργικές επεμβάσεις 
π.χ. σκωληκοειδεκτομή, απλές 
λαπαροσκοπικές επεμβάσεις, 
διουρηθρική προστατεκτομή, 
μαστεκτομή, κ.λπ.

Μεσαίας βαρύτητας χειρουργικές 
επεμβάσεις 
π.χ. αρθροσκοπικές επεμβάσεις 
κάτω άκρων, γυναικολογικές, 
ουρολογικές, νευροχειρουργικές 
επεμβάσεις, κ.λπ.

Μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις 
π.χ. ανοιχτές επεμβάσεις κοιλιάς 
και πυέλου για νεοπλασία, 
πνευμονεκτομή, κακώσεις νωτιαίου 
μυελού, κ.λπ. 

Μεσαίας βαρύτητας επεμβάσεις με 
ελάχιστες κακώσεις μαλακών ιστών 

Ακινητοποίηση κάτω άκρου με 
γύψινο νάρθηκα

Πολυτραυματίες με κακώσεις κυρίως 
σπονδυλικής στήλης, λεκάνης και 
κάτω άκρων

Απουσία προδιαθεσικών παραγόντων 
κινδύνου

Χαμηλού κινδύνου ασθενείς 
με επιπλέον προδιαθεσικούς 
παράγοντες

Μέσου κινδύνου ασθενείς με 
επιπλέον προδιαθεσικούς 
παράγοντες

Προηγηθέντα θρομβοεμβολικά 
επεισόδια ή θρομβοφιλία
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συνέχιση της θρομβοπροφύλαξης για άλλες 10 ημέρες ή 
για όσο παραμένουν οι παράγοντες κινδύνου.

ςήμερα οι ασθενείς εξέρχονται από το νοσοκομείο με-
τά από όλο και μικρότερης διάρκειας νοσηλεία με αποτέ-
λεσμα ο κίνδυνος για θρόμβωση να υφίσταται για πολλές 
ημέρες ακόμη μετά το εξιτήριο. Από διάφορες μελέτες δι-
απιστώθηκε ότι ο κίνδυνος ενός ΘΕΕ παραμένει υψηλός 
(10-50 φορές) ακόμη και 12 εβδομάδες μετά την επέμβα-
ση.37 Επομένως θεωρείται σκόπιμο να επαναπροσδιορίζε-
ται ο κίνδυνος για θρόμβωση σε κάθε ασθενή λίγο πριν την 
έξοδό του από το νοσοκομείο έτσι ώστε να επανεκτιμά-
ται ανάλογα η ανάγκη και η διάρκεια της μετεγχειρητικής 
του θρομβοπροφύλαξης. η απόφαση για τη διάρκεια της 
προφύλαξης θα εξαρτηθεί από το είδος της επέμβασης, τη 
διάρκεια της ακινητοποίησης, την ύπαρξη επιπρόσθετων 
παραγόντων κινδύνου για θρόμβωση αλλά και από τον 
αιμορραγικό κίνδυνο που διατρέχει κάθε ασθενής ξεχω-
ριστά. ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στις γενι-
κές επεμβάσεις για νεοπλασία, όπου η θρομβοπροφύλαξη 
οφείλει να διαρκεί τουλάχιστον 5 εβδομάδες.38

Προφύλαξη σε ορθοπεδικούς ασθενείς  
και πολυτραυματίες

οι μείζονες ορθοπεδικές επεμβάσεις αποτελούν έναν 
από τους σημαντικότερους παράγοντες επίκτητης θρομ-
βοφιλίας αφού χωρίς θρομβοπροφύλαξη η συχνότητα 
των φλεβικών ΘΕΕ κυμαίνεται από 45 έως 57% μετά από 
επεμβάσεις ολικής αρθροπλαστικής ισχίου, από 40 έως 
84% μετά από επεμβάσεις ολικής αντικατάστασης γόνα-
τος και από 36 έως 60% μετά από κατάγματα του ισχίου. 
Όπως διαπιστώνεται οι ασθενείς αυτοί εμφανίζουν ένα 
ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο και επομένως η θρομβοπρο-
φύλαξη σ’ αυτούς είναι επιτακτική.39

Ολική αρθροπλαστική ισχίου και γόνατος
ςε όλους τους ασθενείς που υποβάλλονται σε επέμ-

βαση ολικής αντικατάστασης ισχίου ή γόνατος πέρα 
από τα βασικά μέτρα πρόληψης, συστήνεται φαρμακευ-
τική θρομβοπροφύλαξη. για τη φαρμακευτική θρομβο-
προφύλαξη υπάρχουν διαθέσιμα: η κλασική ηπαρίνη σε 
χαμηλές δόσεις, οι μμΒη, το fondaparinux, οι αντιβιτα-
μίνες κ, καθώς και τα νέα από του στόματος αντιπηκτι-
κά rivaroxaban, dabigatran και apixaban.40,41

μετά τη διαπίστωση από διάφορες μελέτες ότι οι 
μμΒη υπερτερούν έναντι της κλασικής ηπαρίνης ελατ-
τώνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης φλεβικής θρόμβωσης 
κατά 44-70% και ότι το fondaparinux ελαττώνει έτι πε-
ραιτέρω τον κίνδυνο αυτό έναντι των μμΒη κατά περί-
που 50%, τουλάχιστον για τα ασυμπτωματικά ΘΕΕ, οι 
μμΒη και το fondaparinux έχουν εξοβελίσει την κλασι-
κή ηπαρίνη ως επιλογή φαρμακευτικής θρομβοπροφύλα-

ξης στους ασθενείς αυτούς.42

Επιπλέον λόγω των μεγαλύτερων ποσοστών αιμορ-
ραγικών επεισοδίων υπό προφύλαξη με αντιβιταμίνες κ 
σε σχέση με τις μμΒη (5,5% έναντι 1,4%), όπως δια-
πιστώθηκε από τη μελέτη SACRE, προτείνεται η χρήση 
των μμΒη έναντι των αντιβιταμινών κ.43

οι μμΒη χορηγούνται σε προφυλακτική δόση ανά-
λογα με το σκεύασμα 12 ώρες πριν ή 12 ώρες μετά την 
επέμβαση, ενώ το fondaparinux χορηγείται στη δόση των 
2,5mg 6 ώρες μετά την επέμβαση. το rivaroxaban χορη-
γείται στη δόση των 10mg ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο 
και βάρος του ασθενούς 6 με 10 ώρες μετά την επέμβα-
ση, το dabigatran χορηγείται 1 με 4 ώρες από την επέμβα-
ση σε δόση 220mg μία φορά την ημέρα, ενώ το apixaban 
χορηγείται 12-24 ώρες μετά την επέμβαση στη δόση των 
2,5mg δύο φορές την ημέρα. 

η διάρκεια της θρομβοπροφύλαξης ασθενών που υπο-
βλήθηκαν σε αντικατάσταση ισχίου για οποιοδήποτε αγω-
γή επιλεγεί, προτείνεται να είναι 28 έως 35 ημέρες, ενώ 
για τους ασθενείς που υποβλήθηκαν σε αντικατάσταση 
γόνατος προτείνεται να είναι 11 έως 14 ημέρες.44

Κάταγμα ισχίου
το γεγονός του υψηλού ποσοστού πρόκλησης θρόμ-

βωσης στο είδος των καταγμάτων αυτών, καθώς και το 
γεγονός ότι αυτά συμβαίνουν κατεξοχήν σε μεγάλες ηλι-
κίες καθιστούν τη φαρμακευτική θρομβοπροφύλαξη κα-
νόνα. Προτείνεται η χορήγηση προφυλακτικής δόσης 
μμΒη έναντι της χαμηλής δόσης κλασικής ηπαρίνης, 
αφού η υπεροχή της μμΒη έναντι της κλασικής ηπαρίνης 
έχει φανεί σε πολλές μελέτες. Εναλλακτικά των μμΒη 
προτείνεται η χορήγηση fondaparinux 2,5mg ανά ημέρα, 
αντιβιταμινών κ καθώς και ασπιρίνης. η θρομβοπροφύ-
λαξη και σ’ αυτούς τους ασθενείς προτείνεται να διαρκεί 
28 έως 35 ημέρες.45

ςε όλους τους ασθενείς που υποβάλλονται σε μείζο-
νες ορθοπεδικές επεμβάσεις προτείνεται όπως μαζί με τη 
φαρμακευτική προφύλαξη να εφαρμόζεται και μηχανική 
θρομβοπροφύλαξη με κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης 
ή κυρίως με διαλείπουσα συμπίεση των κάτω άκρων.46

Αρθροσκόπηση
ςε ασθενείς που υποβάλλονται σε διαγνωστική αρθρο-

σκόπηση γόνατος δεν συστήνεται φαρμακευτική θρομ-
βοπροφύλαξη παρά μόνο η εφαρμογή γενικών μέτρων 
όπως πρώιμη κινητοποίηση. Ασθενείς που υποβάλλο-
νται σε αρθροσκοπική επέμβαση προτείνεται όπως λά-
βουν φαρμακευτική προφύλαξη με μμΒη ή εναλλακτικά 
fondaparinux μέχρις ότου επέλθει πλήρης κινητοποίηση.47

Πολυτραυματίες
οι πολυτραυματίες ασθενείς εξαιτίας της σημαντι-
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κής ενεργοποίησης προπηκτικών παραγόντων εμφανί-
ζουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο εμφάνισης ΘΕΕ, ο οποίος 
χωρίς θρομβοπροφύλαξη ανέρχεται στο 58%. ιδιαίτερο 
κίνδυνο διατρέχουν ασθενείς με κατάγματα των μακρών 
οστών, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις 
του νωτιαίου μυελού, με άμεσες κακώσεις των φλεβικών 
αγγείων, με παραπληγία καθώς και όσοι εμφανίζουν δι-
αταραχές της αιμόστασης. Παρά τον υψηλό κίνδυνο για 
θρομβώσεις η απόφαση για τη χορήγηση φαρμακευτι-
κής θρομβοπροφύλαξης δεν είναι πάντα εύκολη, αφού 
οι ασθενείς αυτοί, όχι σπάνια, διατρέχουν και αυξημένο 
κίνδυνο αιμορραγίας λόγω των πολλαπλών πρόσφατων 
τραυμάτων τους.48

Έτσι στους πολυτραυματίες συστήνεται η εφαρμογή 
φαρμακευτικής θρομβοπροφύλαξης εφόσον αυτοί δεν 
έχουν ενεργό αιμορραγία ή δεν διατρέχουν άμεσο κίν-
δυνο αιμορραγίας μαζί μάλιστα με μηχανικά μέσα, όταν 
ανήκουν σε ομάδα ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για θρόμ-
βωση. Ως αντιπηκτική αγωγή προτείνεται η χορήγηση 
προφυλακτικής δόσης μμΒη και εναλλακτικά σε ασθε-
νείς με νεφρική ανεπάρκεια οι χαμηλές δόσεις κλασικής 
ηπαρίνης υποδορίως. Διάφορες μελέτες προτείνουν σε 
ασθενείς με καλή νεφρική λειτουργία και με μικρό κίν-
δυνο αιμορραγίας τη χρήση του fondaparinux, χωρίς αυτό 
όμως να στηρίζεται σε επαρκή δεδομένα ώστε να αποτε-
λέσει σύσταση οδηγιών.

ςτους πολυτραυματίες αλλά και σε όλες τις ομάδες 
ορθοπεδικών ασθενών που προαναφέρθηκαν εφόσον 
υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης αιμορραγίας, συ-
στήνεται η χρήση μηχανικών μέσων προφύλαξης τουλά-
χιστον μέχρις ότου παρέλθει ο κίνδυνος της αιμορραγίας 
και ο ασθενής μπορεί να λάβει επιπροσθέτως και φαρ-
μακευτική θρομβοπροφύλαξη. Ως μηχανική θρομβοπρο-
φύλαξη προτείνεται η διαλείπουσα συμπίεση των κάτω 
άκρων η οποία σε πολλές μελέτες βρέθηκε να είναι εφά-
μιλλης αποτελεσματικότητας με αυτή της φαρμακευτι-
κής προφύλαξης.49

λόγω της αποτελεσματικής προστασίας που προσφέ-
ρει η διαλείπουσα συμπίεση των κάτω άκρων δεν συνι-
στάται η χρήση φίλτρου της κάτω κοίλης παρά μόνο σε 
ασθενείς ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου για θρόμβωση, και 
εις τους οποίους αντενδείκνυται όχι μόνο η αντιπηκτική 
αγωγή αλλά και η μηχανική προφύλαξη με διαλείπου-
σα συμπίεση.50

Η θέση της ασπιρίνης ως θρομβοπροφύλαξη 
στις μείζονες ορθοπεδικές επεμβάσεις

Ενώ στις προηγούμενες εκδόσεις των οδηγιών (ACCP 
2004 & 2008) υπήρχε η σύσταση κατά της χρήσης της ασπι-
ρίνης ως θρομβοπροφύλαξη σε οποιαδήποτε χειρουργική 
επέμβαση, στις τελευταίες οδηγίες (ACCP 2012) αυτή η 
σύσταση έχει αναθεωρηθεί και η ασπιρίνη υποδεικνύεται 

ως μία από τις επιλογές στη θρομβοπροφύλαξη ασθενών 
που υποβάλλονται σε μείζονες ορθοπεδικές επεμβάσεις. 
Επιπλέον σε πρόσφατες μελέτες έχει διαπιστωθεί η μη 
υστέρηση αλλά και η ασφάλεια της 28ήμερης προφύ-
λαξης με ασπιρίνη έναντι της ενοξαπαρίνης σε ασθενείς 
που υποβλήθηκαν σε ολική αρθροπλαστική του ισχίου. 
με βάση τα δεδομένα των μελετών αυτών αλλά και λαμ-
βάνοντας υπόψη το χαμηλό της κόστος, η ασπιρίνη θα 
μπορούσε να αποτελέσει μια αποδεκτή εναλλακτική προ-
φύλαξη μετά από μείζονες ορθοπεδικές επεμβάσεις.51,52 

Βέβαια σε δηλώσεις τους οι συγγραφείς των οδηγι-
ών διευκρινίζουν πως η ασπιρίνη δεν συνιστάται ως η 
ιδανική θρομβοπροφύλαξη αλλά βάσει των συμπερα-
σμάτων διαφόρων μελετών αυτή θα μπορούσε να απο-
τελέσει μια αποδεκτή επιλογή σε ορισμένους ασθενείς 
όπου απαιτείται θρομβοπροφύλαξη. Παρά τις νέες οδη-
γίες το θέμα φαίνεται πως είναι ανοιχτό και η εφαρμογή 
στην πράξη είναι αυτή που θα δείξει εάν η ασπιρίνη κα-
θιερωθεί ως εφάμιλλη μέθοδος προφύλαξης στους ασθε-
νείς αυτούς σε μια περίοδο που η έγκριση νέων από του 
στόματος ασφαλών και αποτελεσματικών αντιπηκτικών 
φαρμάκων είναι ήδη πραγματικότητα.

Θεραπεία των ΘΕΕ
η θεραπεία του οξέος φλεβικού ΘΕΕ αποσκοπεί στην 

αναστολή επέκτασης του θρόμβου, στην αποτροπή της 
ΠΕ και στην πρόληψη της υποτροπής και διακρίνεται σε 
τρείς φάσεις. την αρχική θεραπεία, τη θεραπεία εδραίω-
σης και τη δευτερογενή πρόληψη.

Αρχική θεραπεία
ςε ασθενείς με υψηλή κλινική υποψία για ΘΕΕ προ-

τείνεται η άμεση έναρξη της αντιπηκτικής αγωγής εν ανα-
μονή των διαγνωστικών εξετάσεων. 

η αρχική αντιμετώπιση της οξείας ΕΒΦΘ των κάτω 
άκρων και της ΠΕ η οποία δεν συνοδεύεται από αιμο-
δυναμική αστάθεια γίνεται με άμεση παρεντερική χο-
ρήγηση αντιπηκτικών φάρμακων όπως είναι η κλασική 
ηπαρίνη, οι μμΒη ή το fondaparinux σε θεραπευτικές 
δόσεις και την ταυτόχρονη χορήγηση αντιβιταμίνης κ. 
το αρχικό αυτό στάδιο πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 5 
ημέρες και σε κάθε περίπτωση τόσο όσο απαιτείται μέ-
χρι το ιΝR να ανέλθει και να διατηρηθεί πάνω από 2 για 
τουλάχιστον 24 ώρες.53

η κλασσική ηπαρίνη χορηγείται αρχικά σε ενδοφλέ-
βια bolus έγχυση 80 IU/Kg Βς και στη συνέχεια είτε με 
συνεχή στάγδην ενδοφλέβια έγχυση με αντλία σε δόση 
18 IU/kg ανά ώρα, η οποία προσαρμόζεται ώστε το aPTT 
να είναι 1,5 με 2 φορές μεγαλύτερο του μάρτυρα ή η συ-
γκέντρωση της anti-Xa δραστικότητας στο πλάσμα να 
κυμαίνεται από 0,3-0,7 IU/ml, είτε με τη μορφή υποδό-
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ριων ενέσεων αρχικά σε δόση 333 IU/Kg (η πρώτη δό-
ση) και ακολούθως 250 IU/Kg δύο φορές ημερησίως.54

οι μμΒη χορηγούνται υποδορίως σε θεραπευτική 
δόση η οποία προσαρμόζεται στο βάρος του ασθενούς, 
μία ή δύο φορές την ημέρα ανάλογα με το σκεύασμα.

το fondaparinux χορηγείται υποδορίως μία φορά την 
ημέρα σε δόση 7,5mg για ασθενείς μεταξύ 50-100Kg, σε 
δόση των 5mg για ασθενείς κάτω των 50 κιλών και σε 
δόση των 10mg σε ασθενείς άνω των 100kg.

ςήμερα μετά τη διαπίστωση ότι οι μμΒη και το 
fondaparinux έχουν τουλάχιστον την ίδια αποτελεσμα-
τικότητα με την κλασσική ηπαρίνη και λιγότερες ανε-
πιθύμητες ενέργειες προτιμώνται έναντι της κλασικής 
ηπαρίνης. ςυνιστάται δε η επιλογή μιας μμΒη η οποία 
χορηγείται μια φορά έναντι αυτών που χορηγούνται δύο 
φορές την ημέρα.

Περιφερική ΕΒφΘ των κάτω άκρων  
(Isolated Distal Deep Vein Thrombosis)

η ιδανική αντιμετώπιση της μεμονωμένης περιφερικής 
ΕΒΦΘ των κάτω άκρων δεν έχει μέχρι σήμερα απόλυτα 
καθοριστεί. ςτις τελευταίες κατευθυντήριες οδηγίες (9th 
ACCP του 2012) προτείνονται δύο επιλογές. ςε ασθενείς 
με περιφερική ΕΒΦΘ που περιορίζεται αποκλειστικά στις 
φλέβες κάτω από το γόνατο, χωρίς έντονη συμπτωματο-
λογία και χωρίς παράγοντες κινδύνου για επέκταση της 
θρόμβωσης σε κεντρικότερες φλέβες, προτείνεται η δια-
δοχική διενέργεια Triplex φλεβών για 2 εβδομάδες, έναντι 
της αντιπηκτικής αγωγής. Αντιπηκτική αγωγή δίνεται μόνο 
στην περίπτωση που διαπιστωθεί επέκταση του θρόμβου 
κεντρικότερα. Αντιθέτως σε ασθενείς με έντονα συμπτώ-
ματα ή παράγοντες κινδύνου για επέκταση προτείνεται 
εξ αρχής αντιπηκτική αγωγή. Παράγοντες κινδύνου για 
επέκταση του θρόμβου θεωρούνται: τα θετικά d-dimers, 
η εκτεταμένη θρόμβωση (θρόμβος μεγαλύτερος από 5cm 
σε μήκος ή μεγαλύτερος από 7mm σε διάμετρο), ο θρόμ-
βος που βρίσκεται εγγύς κεντρικών φλεβών, η εντόπιση 
της θρόμβωσης σε πολλαπλές φλέβες, το ενεργό νεόπλα-
σμα, το προηγηθέν ΘΕΕ και η απουσία αναστρέψιμων 
παραγόντων κινδύνου για την θρόμβωση.55,56

ςτους ασθενείς τόσο με περιφερική όσο και με κεντρι-
κή ΕΒΦΘ προτείνεται η πρώιμη κινητοποίηση έναντι της 
κατάκλισης αφού έχει διαπιστωθεί ότι η ακινητοποίηση 
των ασθενών δεν ελαττώνει ούτε τη συχνότητα αλλά ού-
τε και την βαρύτητα μιας ΠΕ,57 αντιθέτως έχει βρεθεί ότι 
με την άμεση κινητοποίηση ελαττώνεται το ποσοστό εμ-
φάνισης μεταθρομβωτικού συνδρόμου και βελτιώνεται η 
ποιότητα ζωής των ασθενών. η απόφαση για την άμεση 
ή όχι κινητοποίηση των ασθενών με ΠΕ εξαρτάται πρω-
τίστως από την κλινική κατάστασή τους. ςε ασθενείς αι-
μοδυναμικά σταθερούς χωρίς καρδιακή δυσλειτουργία 
δεν είναι απαραίτητη η ακινητοποίηση.58

η διάρκεια και η ένταση του πόνου και του οιδήμα-

τος μετά από κεντρική ΕΒΦΘ των κάτω άκρων μπορεί 
να περιοριστούν σημαντικά με αντιθρομβωτικές κάλτσες, 
ενώ δεν είναι βέβαιο εάν αυτές ελαττώνουν και τον κίν-
δυνο υποτροπής. οι κάλτσες θα πρέπει να εφαρμόζονται 
αμέσως μετά την έναρξη της αντιπηκτικής αγωγής και να 
ασκούν πίεση 30-40mmHg στα σφυρά.59

Θρομβόλυση
τα αποτελέσματα μιας μεταανάλυσης έδειξαν ότι η συ-

στηματική θρομβόλυση ελαττώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης 
μεταθρομβωτικού συνδρόμου με κόστος όμως έναν σημα-
ντικά αυξημένο αριθμό μειζόνων αιμορραγιών. κατά συ-
νέπεια η συστηματική θρομβόλυση δεν συνιστάται στους 
ασθενείς με ΕΒΦΘ, εκτιμάται όμως ότι θα μπορούσαν να 
ωφεληθούν από αυτή αυστηρά επιλεγμένοι ασθενείς με 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. τέτοιοι είναι οι ασθενείς 
με εκτεταμένη κεντρική ΕΒΦΘ (λαγονομηριαία ή μαζική 
θρόμβωση των κάτω άκρων) με διάρκεια συμπτωμάτων 
μικρότερη από 14 ημέρες, που έχουν προσδόκιμο επιβί-
ωσης τουλάχιστον ένα έτος και δεν διατρέχουν αυξημέ-
νο κίνδυνο αιμορραγίας.60 ςτους ασθενείς αυτούς έναντι 
της συστηματικής θρομβόλυσης προτείνεται η περιοχική 
θρομβόλυση με καθετήρα η οποία φάνηκε να υπερτερεί 
αφού η μικρότερη ποσότητα θρομβολυτικών φαρμάκων 
που απαιτείται έχει ως συνέπεια και τον μικρότερο αριθ-
μό αιμορραγικών εκδηλώσεων.61

οι ασθενείς με ΠΕ και αιμοδυναμική αστάθεια (συ-
στολική πίεση < 90mmHg ή καρδιογενή καταπληξία) εμ-
φανίζουν υψηλή πρώιμη θνητότητα (>15%) και θα πρέπει 
να αντιμετωπίζονται με συστηματική θρομβόλυση εφό-
σον βέβαια δεν διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο αιμορραγί-
ας. ςε ασθενείς με οξεία ΠΕ και υπόταση στους οποίους 
αντενδείκνυται η θρομβόλυση ή όταν αυτή αποτυγχάνει 
προτείνεται η απομάκρυνση του θρόμβου με αναρρόφη-
ση μέσω καθετήρα ή με χειρουργική εκτομή.

ςε αιμοδυναμικά σταθερούς ασθενείς αλλά με δυ-
σλειτουργία της δεξιάς κοιλίας της καρδιάς δεν έχει επί 
του παρόντος καθοριστεί η ιδανική αντιμετώπιση. Βρέ-
θηκε μεν ότι η συστηματική θρομβόλυση έναντι της αντι-
πηκτικής αγωγής, βελτιώνει την κλινική εξέλιξη αλλά 
δεν αποδείχθηκε μέχρι τώρα ελάττωση της θνητότητας. 
λόγου του υψηλού κινδύνου αιμορραγίας της θρομβό-
λυσης, αυτή περιορίζεται σε επιλεγμένους χωρίς αντεν-
δείξεις ασθενείς.62

φίλτρο κάτω κοίλης φλέβας
ςε ασθενείς με εν τω ΕΒΦΘ που βρίσκονται σε θερα-

πεία με αντιπηκτικά φάρμακα δεν συνιστάται η τοποθέ-
τηση φίλτρου. η τοποθέτηση φίλτρου συνιστάται μόνο 
στους ασθενείς με κεντρική ΕΒΦΘ ή ΠΕ όταν αντενδεί-
κνυται η αντιπηκτική αγωγή, όπως αυτό συμβαίνει στους 
ασθενείς με ενεργό αιμορραγία. Έχει βρεθεί ότι η τοπο-
θέτηση του φίλτρου στην κάτω κοίλη δεν εξαλείφει τε-
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λείως τον κίνδυνο μιας ΠΕ, ενώ αυξάνει και τον κίνδυνο 
για ΕΒΦΘ, κατά συνέπεια όταν παρέλθει ο κίνδυνος της 
αιμορραγίας θα πρέπει να ξαναρχίσει η συμβατική αντι-
πηκτική αγωγή παρά την τοποθέτηση του φίλτρου.63

Θεραπεία εδραίωσης
μετά την οξεία φάση ακολουθεί η θεραπεία εδραί-

ωσης με αντιβιταμίνες κ. η ελάχιστη διάρκεια της αντι-
πηκτικής αγωγής για όλους ανεξαιρέτως τους ασθενείς 
με ΘΕΕ δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 3 μήνες, κα-
θώς διαπιστώθηκε ότι ο κίνδυνος υποτροπής τις πρώτες 
εβδομάδες μετά το επεισόδιο είναι ιδιαίτερα υψηλός.

η αγωγή, σχεδόν σε όλους τους ασθενείς γίνεται με 
αντιβιταμίνες κ και με έλεγχο, ώστε το INR να κυμαίνε-
ται από 2 έως 3. Εξαίρεση αποτελούν ασθενείς με καρκί-
νο στους οποίους βρέθηκε ότι η μακροχρόνια για 6 μήνες 
αγωγή με μμΒη πλεονεκτεί έναντι της καθιερωμένης 
αντιπηκτικής αγωγής με τις αντιβιταμίνες κ.64

Δευτερογενής πρόληψη - Διάρκεια 
αντιπηκτικής αγωγής

Ένα από τα σοβαρότερα διλήμματα κατά τη θεραπευ-
τική αντιμετώπιση ασθενών, οι οποίοι έχουν υποστεί ένα 
ΘΕΕ είναι η λήψη της απόφασης για τη διάρκεια της αντι-
πηκτικής αγωγής, καθότι μία από τις σοβαρότερες επι-
πλοκές της ΘΕΝ είναι οι υποτροπές οι οποίες μπορεί να 
αποβούν μοιραίες σε ποσοστό που κυμαίνεται από 3,6 
έως 10%. ςτη συντριπτική πλειονότητα των ασθενών οι 
υποτροπές μπορεί να προληφθούν με την κατάλληλη αντι-
πηκτική αγωγή (δευτερογενής πρόληψη). η αγωγή αυτή 
όμως δεν είναι άμοιρη κινδύνων αφού σχετίζεται με αυ-
ξημένη εμφάνιση σοβαρών αιμορραγιών. Επομένως για 
να προσδιοριστεί η ιδανική διάρκεια της αντιπηκτικής 
αγωγής θα πρέπει να σταθμιστεί ο κίνδυνος αιμορραγίας 
από την αντιπηκτική αγωγή έναντι του κινδύνου υποτρο-
πής ενός θρομβωτικού επεισοδίου μετά τη διακοπή της.65

οι ασθενείς μετά τους 3 πρώτους μήνες θεραπείας εί-
τε θα πρέπει να διακόψουν την αντιπηκτική αγωγή είτε 
θα πρέπει να τη συνεχίσουν για μεγαλύτερο διάστημα, 
εάν πιθανολογείται αυξημένος κίνδυνος υποτροπής και 
δεν διατρέχουν κίνδυνο αιμορραγίας.

ςύμφωνα με τις τρέχουσες οδηγίες, σε ασθενείς στους 
οποίους το ΘΕΕ συνέβη μετά από την επίδραση ενός 
αναστρέψιμου παράγοντα κινδύνου όπως π.χ. είναι μια 
χειρουργική επέμβαση ή η λήψη αντισυλληπτικών, συ-
στήνεται η διακοπή της αντιπηκτικής αγωγής μετά τη 
συμπλήρωση 3 μηνών, αφού διαπιστώθηκε ότι οι ασθε-
νείς αυτοί διατρέχουν μικρό κίνδυνο υποτροπής (<3% 
τον πρώτο χρόνο).66

Έχει βρεθεί ότι τον μεγαλύτερο κίνδυνο διατρέχουν 
οι ασθενείς με ιδιοπαθές θρομβωτικό επεισόδιο, δηλα-

δή εκείνοι στους οποίους το επεισόδιο συνέβη χωρίς την 
ύπαρξη κάποιου εκλυτικού αιτίου. οι ασθενείς αυτοί εμ-
φανίζουν υψηλό ποσοστό υποτροπών το οποίο υπολογί-
ζεται στο 10% μετά τον πρώτο χρόνο και στο 30% μετά 
τον πέμπτο χρόνο και είναι υποψήφιοι για μακράς διάρ-
κειας δευτερογενή προφύλαξη.67

Διάρκεια αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς 
με θρομβοφιλία

ςε γενικές γραμμές η θεραπεία και η δευτερογενής 
πρόληψη των θρομβοεμβολικών επεισοδίων στους θρομ-
βοφιλικούς ασθενείς δεν διαφέρει από αυτή που εφαρ-
μόζεται στους μη θρομβοφιλικούς. Θα πρέπει όμως να 
σημειωθεί ότι αυξημένο κίνδυνο υποτροπής διατρέχουν 
και οι ασθενείς με βαριά θρομβοφιλία όπως είναι όσοι 
πάσχουν από αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο, όσοι είναι 
ομοζυγώτες στη μετάλλαξη V-Leiden ή στη μετάλλαξη 
της προθρομβίνης G20210A ή είναι διπλοί ετεροζυγώτες 
καθώς και όσοι έχουν έλλειψη αντιθρομβίνης. Όλοι αυ-
τοί οι ασθενείς είναι υποψήφιοι για αντιπηκτική αγωγή 
μακράς διάρκειας έναντι περιορισμένης 6μηνης ή 12μη-
νης.68,69 το ίδιο ισχύει και για τους ασθενείς με ενεργό 
νεόπλασμα στους οποίους επίσης συστήνεται μακράς δι-
άρκειας προφύλαξη.

Όπως όμως προαναφέρθηκε η απόφαση για τη διάρ-
κεια της αντιπηκτικής αγωγής θα καθοριστεί, αφού λη-
φθεί υπόψη και ο κίνδυνος αιμορραγίας που διατρέχει ο 
κάθε ασθενής από την αντιπηκτική αγωγή. Έτσι σε ασθε-
νείς που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας όπως 
π.χ. είναι κατεξοχήν όσοι πάσχουν από νεφρική ή ηπατική 
ανεπάρκεια, έχουν ενεργό νεοπλασματική νόσο κυρίως 
μεταστατική, εμφανίζουν θρομβοπενία, σακχαρώδη δια-
βήτη, πρόσφατο ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισό-
διο, ιστορικό αιμορραγιών, έχουν υποβληθεί σε πρόσφατη 
χειρουργική επέμβαση ή είναι μεγάλης ηλικίας (>65-75 
ετών) θα πρέπει να εξατομικεύεται η διάρκεια της αγω-
γής, ώστε το όφελος να είναι μεγαλύτερο από τις πιθα-
νές επιπτώσεις μιας βαριάς αιμορραγίας.70

με τη χρήση των νέων από του στόματος αντιπηκτι-
κών η θεώρηση της μακροχρόνιας πρόληψης ενδεχομέ-
νως να αλλάξει εφόσον τα φάρμακα αυτά αποδειχθεί ότι 
προκαλούν λιγότερες αιμορραγίες.

Τα νέα από του στόματος αντιπηκτικά 
φάρμακα στη θεραπεία και πρόληψη  
των ΘΕΕ

Από τα φάρμακα αυτά το Rivaroxaban είναι το μό-
νο το οποίο επί του παρόντος έχει λάβει έγκριση από το 
FDA και την ΕμΑ και χορηγείται τόσο στην αντιμετώ-
πιση της οξείας ΕΒΦΘ και της ΠΕ, όσο και στη δευτε-
ρογενή θρομβοπροφύλαξη. η αποτελεσματικότητα και 
ασφάλεια του rivaroxaban ως μονοθεραπεία σε σχέση με 
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ABSTRACT: Deep vein thrombosis and pulmonary embolism are two manifestations of the same dis-
ease, namely venous thromboembolism (VTE). Venous thromboembolism is a common disease with an 
annual incidence of 1 per 1000 person. A serious complication of VTE is recurrent, which is fatal in 4 to 
10% of patients. In the majority of the patients recurrence can be prevented by appropriated antithrom-
botic treatment. The prevention of VTE is divided into primary and secondary. As primary thrombo-
prophylaxis is the use of anticoagulation in patients to prevent venous thromboembolism in those that 
are considered to be at high risk of developing thrombosis (surgery, long-distance travelers, chronically 
immobilized patients, etc.) but have not previously had VTE. Secondary prophylaxis is applicable in pa-
tients who already have undergone an episode so that it does not reoccur. Patients with deep vein throm-
bosis or non-massive pulmonary embolism are usually started on parenteral administration of heparin 
or fondaparinux followed by vitamin K antagonists. Recently a new oral direct Xa inhibitor, rivaroxa-
ban is licensed for the initial treatment of VTE as well as the long-term prevention of recurrence. The 
duration of anticoagulation should be at least 3 months, anticoagulation can be stopped in patients with 
a VTE provoked by a transient risk factor including surgery, trauma or pregnancy. Patients with unpro-
voked VTE are at higher risk of recurrence and prolonged anticoagulation is recommended.

την καθιερωμένη θεραπεία στην αντιμετώπιση της οξείας 
θρόμβωσης ελέγχθηκαν στις μελέτες EINSTEIN-PE και 
EINSTEIN-DVT, ενώ στη δευτερογενή πρόληψη ελέγ-
χθηκαν με τη μελέτη EINSTEIN-EXT. Από τα αποτελέ-
σματα των μελετών αυτών φάνηκε ότι το rivaroxaban 
έχει παρόμοια αποτελεσματικότητα με μικρότερα ποσο-
στά μειζόνων αιμορραγιών σε σχέση με την παρεντερική 
αγωγή που ακολουθείται από αντιβιταμίνες κ.

To rivaroxaban χορηγείται σε δόση 15mg δύο φορές 
την ημέρα για 3 εβδομάδες και στη συνέχεια στη δόση 
των 20mg μία φορά την ημέρα για όσο διάστημα κριθεί 
ότι είναι απαραίτητο.71

ςε ό,τι αφορά στο Dabigatran, η μελέτη RECOVER-Iι 
επιβεβαίωσε τα αποτελέσματα της προγενέστερης μελέ-
της RECOVER, σε σχέση με την ασφάλεια και αποτελε-
σματικότητά του στη θεραπεία των οξέων ΘΕΕ. Παρόλα 
αυτά το dabigatran δεν έλαβε έγκριση και δεν θα πρέπει 
να χρησιμοποιείται ως μονοθεραπεία στην αντιμετώπι-
ση των οξέων ΘΕΕ αφού και στις δύο μελέτες πριν την 
έναρξη της θεραπείας με dabigatran χορηγήθηκε παρεντε-
ρική αντιπηκτική αγωγή με μμΒη για 5 έως 11 ημέρες. 
ςήμερα έχουμε στη διάθεσή μας ευνοϊκά αποτελέσματα 
των μελετών φάσης ιιι RE-MEDY και RE-SONATE, στις 
οποίες ελέγχθηκε το dabigatran στη μακροχρόνια πρό-

ληψη των ΘΕΕ, βάσει των οποίων αναμένεται η έγκριση 
του φαρμάκου για τη συγκεκριμένη ένδειξη.72

για το Apixaban και το Edoxaban βρίσκονται σήμερα σε 
εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται η εκτίμηση 
των αποτελεσμάτων τους μελέτες φάσης ιιι (AMPLIFY, 
AMPLIFY-EXT, HOKUSAI-VTE), οι οποίες έχουν ως 
σκοπό τον έλεγχο της ασφάλειας και της αποτελεσματι-
κότητας του apixaban αλλά και ενός άλλου εκλεκτικού 
αναστολέας του παράγοντα Xa του edoxaban, τόσο στη 
θεραπεία των οξέων ΘΕΕ όσο και στη δευτερογενή τους 
πρόληψη.73

Αναφορικά με τη θέση της ασπιρίνης στη δευτερογενή 
πρόληψη των ΘΕΕ, σύμφωνα με τις μελέτες ASPIRE και 
WARFASA στις οποίες διαπιστώθηκε ελάττωση κατά 32% 
των ΘΕΕ χωρίς να παρατηρηθεί αύξηση του ποσοστού 
των αιμορραγιών με τη χρήση ασπιρίνης στη δευτερογε-
νή πρόληψη των ΘΕΕ, αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει 
εναλλακτική επιλογή μετά βέβαια την τρίμηνη θεραπεία 
εδραίωσης. ιδιαίτερα πιστεύεται ότι θα μπορούσαν να 
ωφεληθούν άτομα τα οποία εμφανίζουν αυξημένο κίνδυ-
νο για ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό ή καρδιαγγειακό 
επεισόδιο ή τα οποία ενώ διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο 
υποτροπής μιας θρόμβωσης είναι απρόθυμα να λάβουν 
για μεγάλο χρονικό διάστημα αντιπηκτικά.74,75
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