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Συντακτική Επιτροπή
Αλφαβητικώς

Ανακοίνωση
Μετονομασία της ΕΠΒΕ σε Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος (Ε.Π.Ε.)
Αγαπητές και Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με τη συμπλήρωση εννέα (9) ετών λειτουργίας από την ίδρυσή της, η Εταιρεία
Παθολογίας Βορείου Ελλάδος (Ε.Π.Β.Ε.) βρίσκεται σε ένα νέο καθοριστικό σταθμό,
καθώς με πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης μετατρέπεται σε επιστημονικό σωματείο Πανελλήνιας εμβέλειας με τίτλο Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος
(Ε.Π.Ε.). Η Εταιρεία έγινε επίσης δεκτή ως μέλος της European Federation of Internal
Medicine (E.F.I.M.) και εκπροσωπεί τους Έλληνες Παθολόγους στην Ευρώπη, ενώ συνεργάζεται στενά με την Επαγγελματική Ένωση Παθολόγων Ελλάδος με στόχο την προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Παθολόγων.
Η Εταιρεία μας διοργανώνει πλέον ως Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος (Ε.Π.Ε.) και
μέλος της E.F.I.M το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στην
Εσωτερική Παθολογία με διεθνή συμμετοχή που θα γίνει από 22-26 Φεβρουαρίου
2017 στη Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο Grand Palace).
Εκφράζοντας ακόμη μία φορά τις ευχαριστίες του Διοικητικού Συμβουλίου για τη
θερμή ανταπόκριση και ουσιαστική συμμετοχή σας, η οποία καθιέρωσε το Συνέδριο στην
Ιατρική Επιστημονική Κοινότητα, σας περιμένουμε τον ερχόμενο Φεβρουάριο στη Θεσσαλονίκη για ένα ακόμα πιο αναβαθμισμένο και μεγαλύτερο Συνέδριο, αντίστοιχο της
σημασίας και του εύρους της Ειδικότητας της Παθολογίας.

Αλεξανδρίδης Θεόδωρος
Καθηγητής Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα

Νάκος Χ. Γεώργιος
Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα

Γώγος Χαράλαμπος
Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα

Νταλέκος Γεώργιος
Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα

Δαούσης Δημήτριος
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα

Ντουράκης Π. Σπυρίδων
Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα

Δημόπουλος Μελέτιος - Αθανάσιος
Καθηγητής Θεραπευτικής Ιατρικής Σχολής Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα

Παπανδρέου Χρήστος
Καθηγητής Παθολογίας - Ογκολογίας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Λάρισα

Ελισάφ Σ. Μωυσής
Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Ηλιοδρομίτης Ευστάθιος
Καθηγητής Παθολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
Καλφαρέντζος Φώτιος
Καθηγητής Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα
Kantartzis Konstantinos
MD Department of Internal Medicine Division of
Endocrinology , Diabetology Nephrology , Vascular
Disease and Clinical Chemistry, University
of TÜbingen, Germany
Κολιάκος Γεώργιος
Καθηγητής Βιοχημείας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
Κωλέττης Μ. Θεόφιλος
Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Απόστολος Χατζητόλιος,
Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη
Mantzoros Christos
MD DSc PhD h.c. Editor in Chief , Metabolism,
Clinical and Experimental Professor of Medicine,
Harvard Medical School, Cambridge, U.S.A.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για το Δ.Σ. της Ε.Π.Ε.

Ο Πρόεδρος

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος

Ευστράτιος Σ. Μαλτέζος

Απόστολος Ι. Χατζητόλιος

Καθηγητής Παθολογίας Δ.Π.Θ.

Καθηγητής Παθολογίας Α.Π.Θ.

Bakris George ,
MD, F.A.S.H., F.A.S.N. Professor of Medicine Director,
ASH Comprehensive Hypertension Center The
University of Chicago Medicine, Chicago, U.S.A.
Μπασούκας Δ. Ιωάννης
Αναπληρωτής Καθηγητής Δερματολογίας Ιατρικής
Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Μπούρα Παναγιώτα
Καθηγήτρια Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Παπαδάκη Ελένη
Καθηγήτρια Κλινικής Aιματολογίας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης
Πετρίκκος Γεώργιος
Καθηγητής Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
Σιαφάκας Νικόλαος
Καθηγητής Πνευμονολογίας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης
Spyridopoulos Ioakim
Professor of Cardiology Chairman of Cardiovascular
Gerontology, Institute of Genetic Medicine, Newcastle
University, Newcastle, United Kingdom
Στεφανάδης Χριστόδουλος
Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Αθήνα
Tsakiris A. Dimitrios
Professor of Medicine, MD, Diagnostic Hematology
University Hospital Basel, Switzerland
Τσαταλάς Κωνσταντίνος
Καθηγητής Αιματολογίας Ιατρικής Σχολής
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Αλεξανδρούπολη
Τσατσούλης Α. Αγαθοκλής
Καθηγητής Παθολογίας - Ενδροκρινολόγος
Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα
Χίτογλου - Μακέδου Αρετή
Καθηγήτρια Βιοπαθολογίας Ιατρικής Σχολής
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Θεσσαλονίκη
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Πρόεδρος

Ευστράτιος Μαλτέζος

Α’ Αντιπρόεδρος

Απόστολος Χατζητόλιος

Β’ Αντιπρόεδρος

Γεώργιος Νταλέκος

Γενικός
Γραμματέας
Ταμίας

Δημήτριος Παπάζογλου

(Πανεπιστημιακός, Θεσσαλονίκη)
(Πανεπιστημιακός, Λάρισα)
(Πανεπιστημιακός, Αλεξανδρούπολη)

Χρήστος Σαββόπουλος

(Πανεπιστημιακός, Θεσσαλονίκη)

Μέλη Δ.Σ.

Πρόεδρος

Γεώργιος Λιάμης

Αντιπρόεδρος

Απόστολος Χατζητόλιος

Γεν. Γραμματέας

Σόλων Κωτούλας

Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Χαλβατσιώτης

(Διευθυντής ΕΣΥ, Τρίκαλα)

Σπυρίδων Μπακατσέλος

(Διευθυντής ΕΣΥ, Θεσσαλονίκη)

Δημήτριος Σκούτας

(Ελεύθερος Επαγγελματίας,
Θεσ/νίκη)

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Δημήτριος Ι. Γκρίλλας
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Νόσων: Μηλιώνης Χαράλαμπος, Ντάϊος Γεώργιος
Αγγειολογίας - Υπερήχων: Παπάνας Νικόλαος
Αγωγής Υγείας & Ενημερωτικών Εκδηλώσεων για το κοινό:
Μανές Χρήστος, Φωτιάδης Σπύρος
Αναπνευστικών & Αλλεργικών Παθήσεων: Δανιηλίδης Μιχαήλ
Ανοσολογίας - Ρευματικών Νοσημάτων: Μπούρα Παναγιώτα,
Σκένδρος Παναγιώτης
Αρτηριακής Υπέρτασης: Ζεμπεκάκης Παντελεήμων, Μακαρίτσης
Κωνσταντίνος
Γηριατρικής: Κούρτογλου Γεώργιος, Τρακατέλλη Χριστίνα
Επαγγελματικών Θεμάτων & Δεοντολογίας: Κωτούλας Σόλων,
Τούλης Ευάγγελος
Δυσλιπιδαιμιών: Ελισάφ Μωυσής, Άθυρος Βασίλειος
Λοιμώξεων: Κούτρας Χρηστος, Μεταλλίδης Συμεών
Νοσημάτων Ήπατος: Σινάκος Εμμανουήλ, Χολόγκιτας Ευάγγελος
Παχυσαρκίας - Καπνίσματος - Διαταραχών Ύπνου:
Αποστολοπούλου Μάρθα, Δημητρούλα Χαρίκλεια
Περιοδικού: Κώτσης Βασίλειος
Προπτυχιακής, Μεταπτυχιακής, Δια Βίου Εκπαίδευσης & Θεμάτων
Ειδικευομένων: Τσάπας Απόστολος
Σακχαρώδη Διαβήτη: Ηλιάδης Φώτιος

(Ελεύθερος Επαγγελματίας,
Τρίκαλα)

Δημήτριος Βήτος

(Ελεύθερος Επαγγελματίας,
Καρδίτσα)

Υπεύθυνος Δημοσίων
Σχέσεων, Τύπου &
Ενημέρωσης
Υπεύθυνος Διοικητικών
& Νομικών Θεμάτων
Υπεύθυνος Εκδηλώσεων
& Κινητοποίησης
Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών
& Διεθνών Σχέσεων

Ομάδες Εργασίας Ε.Π.Ε.

(Πανεπιστημιακός, Θεσ/νίκη)

(Πανεπιστημιακός, Αθήνα)

Ταμίας

(Πανεπιστημιακός, Ιωάννινα)

Στέφανος Μυλωνάς

Ευάγγελος Τούλης

(Ελεύθερος Επαγγελματίας,
Θεσσαλονίκη)

(Πανεπιστημιακός, Αλεξανδρούπολη)

Σπυρίδων Κόκκινος

(Ελεύθερος Επαγγελματίας,
Ναύπλιο)

Σπυρίδων Ντουράκης

(Πανεπιστημιακός, Αθήνα)

Μάριος Πυρπασόπουλος
(Ελεύθερος Επαγγελματίας,
Χαλκιδική)

Αχιλλέας Γκίκας

(Πανεπιστημιακός, Κρήτη)

Βοηθοί Συντάξεως Περιοδικού HJM
Επιμέλεια Σελίδας Συνεδρίων:
Αποστολοπούλου Μάρθα ( Ιατρός ΕΣΥ,Θεσσαλονίκη)
Επιμέλεια Θεμάτων ειδικότητας:
Κουλαρά Παυλίνα (Ειδικευόμενη Παθολογίας, Θεσσαλονίκη)
Επιμέλεια Ειδήσεων από το Διαδίκτυο:
Κακαλέτσης Νικόλαος (Ειδικευόμενος Παθολογίας, Θεσσαλονίκη)
Επιμέλεια Επαγγελματικών Θεμάτων:
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1. Ασθενείς με ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο χωρίς κολπική
μαρμαρυγή ή μεταλλική βαλβίδα ή άλλη ένδειξη για αντιπηκτική αγωγή πρέπει να λαμβάνουν
αντιαιμοπεταλιακή αγωγή (1Α).
2. Τα αντιαιμοπεταλιακά τα οποία προτείνονται για μακροχρόνια χορήγηση σε ασθενείς με
ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο χωρίς κολπική μαρμαρυγή ή μεταλλική βαλβίδα ή άλλη ένδειξη για αντιπηκτική αγωγή είναι η ασπιρίνη (50-325mg άπαξ ημερησίως) (1Α), η ασπιρίνη σε συνδυασμό με διπυριδαμόλη (25mg και 200mg αντίστοιχα δις
ημερησίως) (1Α), η κλοπιδογρέλη (75mg άπαξ ημερησίως) (1Α) και η τριφλουζάλη (600mg
ημερησίως) (1Α).
3. Ο συνδυασμός ασπιρίνης με κλοπιδογρέλη αντενδείκνυται για μακροχρόνια χορήγηση σε
ασθενείς με προηγούμενο ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο (1Α).
4. Ασθενείς με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο πρέπει να λαμβάνουν ασπιρίνη (325mg)
αμέσως μόλις αποκλειστεί η αιμορραγία εγκεφάλου (1Α). Σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε
ενδοφλέβια θρομβόλυση, η αντιαιμοπεταλιακή αγωγή πρέπει να καθυστερεί 24 ώρες και να
ξεκινά αφού αποκλειστεί η αιμορραγία εγκεφάλου (1Γ).
5. Ασθενείς με παροδικό εγκεφαλικό επεισόδιο υψηλού κινδύνου (ABCD2 ≥4) ή μικρής βαρύτητας εγκατεστημένο ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο (NIHSS score κατά την εισαγωγή <4),
χωρίς κολπική μαρμαρυγή ή μεταλλική βαλβίδα ή άλλη ένδειξη για αντιπηκτική αγωγή θα μπορούσαν να λάβουν διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή με ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη για 21 ημέρες μετά το επεισόδιο (2Β). Στη συνέχεια πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακή αγωγή όπως αυτή περιγράφεται στο εδάφιο 2.
6. Ασθενείς με ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο και παροξυσμική, εμμένουσα ή χρόνια κολπική μαρμαρυγή πρέπει να λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή (1Α).
Η αντιαιμοπεταλιακή αγωγή σε ασθενείς με ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο και παροξυσμική, εμμένουσα ή χρόνια κολπική μαρμαρυγή είναι σαφώς υποδεέστερη της αντιπηκτικής αγωγής και πρέπει να μην προτιμάται έναντι της αντιπηκτικής (1Α). Σε
ασθενείς στους οποίους δεν δύναται να χορηγηθεί αντιπηκτική αγωγή, μπορεί να χορηγηθεί
ασπιρίνη (1Α).
7. Οι επιλογές αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς με ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό)
εγκεφαλικό επεισόδιο και παροξυσμική, εμμένουσα ή χρόνια κολπική μαρμαρυγή μη βαλβιδικής αιτιολογίας είναι οι ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ (ασενοκουμαρόλη ή βαρφαρίνη) (1Α), οι
άμεσοι ανταγωνιστές της θρομβίνης (νταμπιγκαντράνη) (1Α) και οι αναστολείς του παράγοντα
Xa (ριβαροξαμπάνη, απιξαμπάνη ή εντοξαμπάνη ή) (1Α).
• Ασθενείς υπό ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ (ασενοκουμαρόλη ή βαρφαρίνη) πρέπει να προβαίνουν σε τακτικό έλεγχο του INR (τουλάχιστον άπαξ μηνιαίως) και τιτλοποίηση της δόσης
με στόχο εύρος INR 2.0-3.0 με προσοχή στις αλληλεπιδράσεις με τρόφιμα και φάρμακα (1Α).
• Η συνιστώμενη δόση για την νταμπιγκαντράνη είναι 150 mg δις ημερησίως. Σε ασθενείς με
ηλικία ≥80 έτη ή με συγχορήγηση βεραπαμίλης, η συνιστώμενη δόση είναι 110mg δις ημερησίως (1Α).
• Η συνιστώμενη δόση για την ριβαροξαμπάνη είναι 20mg άπαξ ημερησίως. Σε ασθενείς με μετρίου βαθμού έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας (eGFR: 15-50ml/min), η συνιστώμενη δόση
είναι 15mg άπαξ ημερησίως με το μεσημεριανό γεύμα (1Α).
• Η συνιστώμενη δόση για την απιξαμπάνη είναι 5mg δις ημερησίως. Σε ασθενείς με τουλάχιστον δύο από τους παρακάτω τρεις παράγοντες (ηλικία ≥80 έτη, σωματικό βάρος ≤60kg ή
κρεατινίνη ορού ≥1.5mg/dl), η συνιστώμενη δόση είναι 2.5mg δις ημερησίως (1Α).
• Η συνιστώμενη δόση για την εντοξαμπάνη είναι 60mg άπαξ ημερησίως. Σε ασθενείς με έναν
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από τους παρακάτω παράγοντες [μετρίου βαθμού έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας (eGFR:
15-50ml/min), σωματικό βάρος ≤60kg, συγχορήγηση κυκλοσπορίνης, δρονεδαρόνης, ερυθρομυκίνης ή κετοκοναζόλης), η συνιστώμενη δόση είναι 30mg άπαξ ημερησίως (1Α).
8. Ο κίνδυνος ενδοκράνιας αιμορραγίας σε ασθενείς με ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό)
εγκεφαλικό επεισόδιο και παροξυσμική, εμμένουσα ή χρόνια κολπική μαρμαρυγή μη βαλβιδικής αιτιολογίας υπό νταμπιγκαντράνη, ριβαροξαμπάνη απιξαμπάνη ή εντοξαμπάνη είναι πολύ
μικρότερος (σχεδόν υποδιπλάσιος) σε σχέση με τους ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ (1Α).
9. Σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και ένδειξη αντιπηκτικής αγωγής, η
έναρξη της αντιπηκτικής αγωγής πρέπει να καθυστερεί για κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να
μειωθεί ο κίνδυνος αιμορραγικής μετατροπής του εγκεφαλικού εμφράκτου. Ο προτεινόμενος
χρόνος έναρξης της αντιπηκτικής αγωγής είναι την 1η ημέρα σε ασθενείς με παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, την 3η ημέρα σε ασθενείς με μικρής βαρύτητας ισχαιμικό εγκεφαλικό
(NIHSS score κατά την εισαγωγή <8), την 6η ημέρα σε ασθενείς με μέτριας βαρύτητας ισχαιμικό εγκεφαλικό (NIHSS score κατά την εισαγωγή 8-16) και την 12η ημέρα σε ασθενείς με υψηλής βαρύτητας ισχαιμικό εγκεφαλικό (NIHSS score κατά την εισαγωγή >16) (2Γ). Στο μεσοδιάστημα ο ασθενής θα πρέπει να λαμβάνει ασπιρίνη.
10. Οι αλληλεπιδράσεις της νταμπιγκαντράνης, ριβαροξαμπάνης, απιξαμπάνης και εντοξαμπάνης με φάρμακα και τροφές είναι πολύ λιγότερες σε σχέση με τους ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ (1Γ).
11. Σε ασθενείς υπό νταμπιγκαντράνη, ριβαροξαμπάνη απιξαμπάνη ή εντοξαμπάνη, δεν υπάρχει λόγος ελέγχου του INR και πρέπει να αποφεύγεται (1Γ).
12. Ασθενείς με ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο και παροξυσμική,
εμμένουσα ή χρόνια κολπική μαρμαρυγή σε έδαφος βαλβιδοπάθειας της μιτροειδούς ρευματικής αιτιολογίας πρέπει να λαμβάνουν ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ (ασενοκουμαρόλη ή βαρφαρίνη) με στόχο εύρος INR 2.0-3.0 (1Γ).
13. Η αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με κολπικό πτερυγισμό πρέπει να ακολουθεί τις ίδιες
αρχές με την κολπική μαρμαρυγή (1Γ).
14. Η ηλικία του ασθενούς δεν αποτελεί αντένδειξη για την χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής.
Και οι ηλικιωμένοι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή πρέπει να λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή
εάν δεν υπάρχει αντένδειξη (1Α).
15. Σε ασθενείς με ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο και μεταλλική καρδιακή βαλβίδα πρέπει να χορηγείται ανταγωνιστής της βιταμίνης Κ (ασενοκουμαρόλη ή
βαρφαρίνη). Οι ασθενείς πρέπει να προβαίνουν σε τακτικό έλεγχο του INR (τουλάχιστον άπαξ
μηνιαίως) και τιτλοποίηση της δόσης με στόχο εύρος INR 2.5-3.5 ανάλογα με τον τύπο και τη
θέση της βαλβίδας καθώς και την παρουσία προηγούμενου θρομβοεμβολικού επεισοδίου (1Α).
16. Σε ασθενείς με ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο και μεταλλική
καρδιακή βαλβίδα, αντενδείκνυται η χορήγηση νταμπιγκαντράνης (1Β).
17. Σε ασθενείς με ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο και μεταλλική
καρδιακή βαλβίδα δεν ενδείκνυται η χορήγηση ριβαροξαμπάνης, απιξαμπάνης ή εντοξαμπάνης (2Γ).
18. Σε ασθενείς με βιοπροσθετική καρδιακή βαλβίδα και ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο συνέβη πριν την τοποθέτηση της βαλβίδας και στους οποίους δεν υπάρχει ένδειξη αντιπηκτικής αγωγής συστήνεται η χορήγηση 100mg άπαξ ημερησίως ασπιρίνης έναντι ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ (1Β).
19. Σε ασθενείς με βιοπροσθετική καρδιακή βαλβίδα και ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο συνέβη μετά την τοποθέτηση της βαλβίδας και υπό αντιαιμοπεταλιακή αγωγή προτείνεται η χορήγηση ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ με στόχο εύρος
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INR 2-3 (2Γ).
20. Συστήνεται η χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους σε προφυλακτική δόση σε
ασθενείς με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο οι οποίοι δεν είναι περιπατητικοί και στους
οποίους το όφελος της μείωσης του κινδύνου φλεβικής θρομβοεμβολής ξεπερνά την αύξηση
του κινδύνου αιμορραγίας (1Α).
21. Σε ασθενείς με ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο στο πλαίσιο
οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου με παρουσία τοιχωματικού θρόμβου στην αριστερά κοιλία
ή ακινησία/υποκινησία του τοιχώματος της αριστεράς κοιλίας προτείνεται η χορήγηση ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ για τρεις μήνες και στόχο εύρος INR 2.0-3.0 (1Α). Η απόφαση για τη
συγχορήγηση αντιαιμοπεταλιακής αγωγής πρέπει να λαμβάνει υπόψη διάφορους παράγοντες,
όπως ο τύπος του εμφράγματος του μυοκαρδίου, η τοποθέτηση στεφανιαίας ενδοπρόθεσης
και ο τύπος αυτής, η ηλικία του ασθενούς και οι συννοσηρότητες (2Γ).
22. Σε ασθενείς με ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιακή
ανεπάρκεια με φλεβοκομβικό ρυθμό (με κλάσμα εξώθησης ≤35%) και απουσία ένδειξης αντιπηκτικής αγωγής προτείνεται η χορήγηση αντιαιμοπεταλιακής αγωγής παρά αντιπηκτικής (2Β).
23. Σε ασθενείς με κρυπτογενές ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο
και ανοικτό ωοειδές τρήμα και απουσία ένδειξης αντιπηκτικής αγωγής προτείνεται η χορήγηση αντιαιμοπεταλιακής αγωγής έναντι της αντιπηκτικής αγωγής (1Β).
24. Σε ασθενείς με προηγούμενο ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο υποτροπιάζει υπό
αντιθρομβωτική αγωγή πρέπει να διερευνάται η αιτιολογία της υποτροπής (1Γ).
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Summary
Stroke is the third cause of death and the first cause of disability in Western societies.
In patients with ischaemic stroke, antithrombotic treatment reduces the risk for stroke
recurrence, cardiovascular events and mortality. In the present clinical guide, the Hellenic
Stroke Organization and the Institute for the Study and Education on Thrombosis and
Antithrombotic Therapy summarize the available evidence on antithrombotic treatment in
patients with previous ischaemic stroke or transient ischaemic attack and provide clinical
practice recommendations which aim to assist stroke physicians in their clinical practice.
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στημονική ενημέρωση των ιατρών 8, 9.
Ο Ελληνικός Οργανισμός Εγκεφαλικών και το Ινστιτούτο Μελέτης και Εκπαίδευσης στην Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή φιλοδοξούν με
το παρόν κείμενο να συνοψίσουν την υπάρχουσα
γνώση σχετικά με την αντιθρομβωτική αγωγή σε
ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και να
προσφέρουν κλινικά προσανατολισμένες συστάσεις οι οποίες θα συνδράμουν στην συνεχιζόμενη
ιατρική εκπαίδευση και θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τους ιατρούς οι οποίοι παρακολουθούν ασθενείς με εγκεφαλικό επεισόδιο. Οι συστάσεις αυτές θα ανανεώνονται ανά διετία ή και
νωρίτερα αν κριθεί απαραίτητο. Η βαθμονόμηση
του επιπέδου τεκμηρίωσης και της ισχύος των συστάσεων έχει βασιστεί σε σημαντικό βαθμό στην
αντίστοιχη βαθμονόμηση που χρησιμοποιείται από
το American College of Chest Physicians10 και παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Επίπεδα τεκμηρίωσης και ισχύς
των συστάσεων
Επίπεδο τεκμηρίωσης
Επίπεδο Α: Τυχαιοποιημένες μελέτες χωρίς
σημαντικούς περιορισμούς ή συντριπτικά
στοιχεία από μελέτες παρατήρησης.

Εισαγωγή
Τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια είναι η τρίτη αιτία θανάτου και η πρώτη αιτία αναπηρίας των
ενηλίκων στις δυτικές κοινωνίες. Συνιστούν ένα
σύνδρομο με υψηλή επίπτωση και επιπολασμό το
οποίο θα εμφανίσουν περίπου 300 άτομα ετησίως ανά 100000 πληθυσμού1. Μεταξύ των ασθενών που θα υποστούν ένα εγκεφαλικό επεισόδιο,
το ένα τρίτο θα ανακτήσει την λειτουργικότητά του
σε ικανοποιητικό βαθμό, το ένα τρίτο δεν θα επιβιώσει στο πρώτο έτος, ενώ το ένα τρίτο των ασθενών θα παραμείνει με σημαντικού βαθμού αναπηρία η οποία αποτελεί βαρύ φορτίο τόσο για τους
ασθενείς όσο και για τους φροντιστές τους2-7. Γίνεται φανερό ότι τα εγκεφαλικά επεισόδια αποτελούν ένα μείζον πρόβλημα της δημόσιας υγείας με σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις.

Η ιατρική κοινότητα έχει στην φαρέτρα της μια
πλειάδα φαρμακευτικών παρεμβάσεων μέσω των
οποίων μπορεί να τροποποιήσει επί τα βελτίω την
φυσική πορεία των ασθενών με εγκεφαλικό. Μεταξύ αυτών, η αντιθρομβωτική αγωγή έχει δεσπόζουσα θέση καθώς μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο υποτροπής του εγκεφαλικού καθώς και γενικότερα τα καρδιαγγειακά συμβάματα και την καρδιαγγειακή θνητότητα. Τα τελευταία χρόνια η ιατρική κοινότητα έχει γίνει μάρτυρας μιας ταχείας
ανάπτυξης του πεδίου της αντιθρομβωτικής αγωγής με πολλές αξιόλογες μελέτες οι οποίες άλλαξαν σε μεγάλο βαθμό την κλινική πρακτική. Ωστόσο υπάρχει αρκετός χώρος για βελτίωση ιδιαίτερα
όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο τα αντιθρομβωτικά φάρμακα συνταγογραφούνται από τους ιατρούς και λαμβάνονται από τους ασθενείς, κάτι το
οποίο μπορεί να επιτευχθεί με την αρτιότερη επι-

Επίπεδο B: Τυχαιοποιημένες μελέτες με
σημαντικούς περιορισμούς ή ισχυρά στοιχεία από
μελέτες παρατήρησης.
Επίπεδο Γ: Μελέτες παρατήρησης ή σειρές
ασθενών ή συμφωνίες ειδικών.
Ισχύς της σύστασης
1: Η σύσταση είναι ισχυρή καθώς το όφελος
της επιλογής σαφώς υπερκεράζει τον κίνδυνο (ή
αντίστροφα).
2: Η σύσταση είναι αδύναμη καθώς δεν
είναι ξεκάθαρο εάν το όφελος της επιλογής
υπερκεράζει τον κίνδυνο.
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1. Ασθενείς με ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο χωρίς κολπική
μαρμαρυγή ή μεταλλική βαλβίδα ή άλλη ένδειξη για αντιπηκτική αγωγή πρέπει να λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακή αγωγή (1Α).
Σε μια μετα-ανάλυση 21 μελετών (σε ένα σύνολο 18270 ασθενών) με προηγούμενο ισχαιμικό
(εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό, η αντιαιμοπεταλιακή αγωγή είχε ως αποτέλεσμα 36 λιγότερα σοβαρά αγγειακά συμβάματα, 25 λιγότερα
μη-θανατηφόρα εγκεφαλικά, 6 λιγότερα εμφράγματα του μυοκαρδίου και 7 λιγότερους αγγειακούς
θανάτους ανά 1000 ασθενείς σε σχέση με την
ομάδα ελέγχου η οποία δεν έλαβε αντιαιμοπεταλιακή αγωγή. Αυτά τα οφέλη σαφώς υπερκέρασαν
τις 1-2 περισσότερες εξωκράνιες αιμορραγίες11.
2. Τα αντιαιμοπεταλιακά τα οποία προτείνονται για μακροχρόνια χορήγηση σε ασθενείς με ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο χωρίς κολπική μαρμαρυγή ή μεταλλική βαλβίδα ή άλλη ένδειξη για αντιπηκτική αγωγή είναι η ασπιρίνη
(50-325mg άπαξ ημερησίως) (1Α), η ασπιρίνη σε συνδυασμό με διπυριδαμόλη (25mg και
200mg αντίστοιχα δις ημερησίως) (1Α), η κλοπιδογρέλη (75mg άπαξ ημερησίως) (1Α) και η
τριφλουζάλη (600mg ημερησίως) (1Α).
Σε μια μετα-ανάλυση 16 μελετών στην οποία
μελετήθηκε η χορήγηση ασπιρίνης στη δευτερογενή πρόληψη σε ασθενείς με προηγούμενο αγγειακό συμβάν, η παρακολούθηση για 43.000 άνθρωπο-έτη έδειξε ότι στην ομάδα της ασπιρίνης υπήρξε μείωση στα σοβαρά αγγειακά συμβάματα (6.7%
έναντι 8.2% στην ομάδα ελέγχου, p=0.0001),
στα εγκεφαλικά επεισόδια (2.08% έναντι 2.54%,
p=0.002) και στα στεφανιαία συμβάματα (4.3%
έναντι 5.3%, p=0.0001) χωρίς παράλληλη αύξηση
των αιμορραγικών εγκεφαλικών11. Η αποτελεσματικότητα της ασπιρίνης για την πρόληψη της υποτροπής του εγκεφαλικού είναι παρεμφερής στις
δόσεις μεταξύ 50mg και 1500mg, αν και τα δεδομένα για δόσεις <75mg είναι περιορισμένα11-13.
Ωστόσο η ασφάλεια της ασπιρίνης μειώνεται όσο
αυξάνεται η δόση14. Σε ασθενείς που λαμβάνουν
χαμηλές δόσεις ασπιρίνης (δηλαδή έως 325 mg
ημερησίως), ο ετήσιος κίνδυνος σοβαρής αιμορραγίας από το γαστρεντερικό είναι 0.4%14, 15.
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Σε μια μετα-ανάλυση 5 τυχαιοποιημένων μελετών με 8622 ασθενείς με προηγούμενο ισχαιμικό
(εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό διαπιστώθηκε μια ισχυρή τάση υπέρ του συνδυασμού ασπιρίνης και διπυριδαμόλης ως προς τη μείωση του
κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου σε σχέση με την
ασπιρίνη ως μονοθεραπεία (OR 0.77, 95%CI: 0.581.01) χωρίς αντίστοιχη αύξηση του κινδύνου μείζονος αιμορραγίας (OR 0.88, 95%CI: 0.66–1.17)
ή ενδοκράνιας αιμορραγίας (OR 0.69, 95%CI:
0.43–1.13). Δεν παρατηρήθηκε διαφορά στη θνητότητα μεταξύ των δύο ομάδων (OR 0.96, 95% CI:
0.82–1.13)16.
Στην μελέτη CAPRIE, 19185 ασθενείς υψηλού
καρδιαγγειακού κινδύνου (εκ των οποίων >6400
με προηγούμενο ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο τυχαιοποιήθηκαν να
λάβουν κλοπιδογρέλη (75mg ημερησίως) ή ασπιρίνη (100mg ημερησίως) για περίπου 2 έτη. Ο κίνδυνος εμφάνισης ισχαιμικού εγκεφαλικού, εμφράγματος του μυοκαρδίου ή αγγειακού θανάτου ήταν
μικρότερος στην ομάδα της κλοπιδογρέλης έναντι
της ασπιρίνης (5.32% έναντι 5.83% (p=0.043) χωρίς να υπάρχουν σημαντικές διαφορές στο προφίλ
ασφάλειας15.
Στην μελέτη TACIP, 2113 ασθενείς με προηγούμενο ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 600mg ημερησίως τριφλουζάλη ή ασπιρίνη 325mg ημερησίως για 30.1 μήνες. Ο κίνδυνος εμφάνισης εγκεφαλικού, εμφράγματος του μυοκαρδίου ή αγγειακού
θανάτου ήταν παρόμοιος στις δύο ομάδες. Ο κίνδυνος μείζονος αιμορραγίας ήταν σχεδόν υποδιπλάσιος στην ομάδα της τριφλουζάλης έναντι της
ασπιρίνης (20% έναντι 42% αντίστοιχα)17. Στην
μελέτη TAPIRSS, 431 ασθενείς με προηγούμενο
ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 600mg ημερησίως τριφλουζάλη ή 325mg ημερησίως ασπιρίνη για
σχεδόν δύο χρόνια. Ο κίνδυνος εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου, εμφράγματος του μυοκαρδίου ή
αγγειακού θανάτου ήταν παρόμοιος στις δύο ομάδες. Ο κίνδυνος αιμορραγίας ήταν υπερτριπλάσιος
στην ομάδα της ασπιρίνης έναντι της τριφλουζάλης
(8.3% έναντι 2.8% αντίστοιχα)18. Η μακροπρόθεσμη (>12 έτη) παρακολούθηση ασθενών των παραπάνω μελετών επιβεβαίωσε ότι η τριφλουζάλη
και η ασπιρίνη έχουν παρόμοια αποτελεσματικότη-
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τα, ενώ οι ασθενείς που πήραν αγωγή με τριφλουζάλη είχαν υποτριπλάσιο κίνδυνο μείζονος αιμορραγίας σε σύγκριση με την ασπιρίνη (5.5% έναντι
18.3% αντίστοιχα)19.

3. Ο συνδυασμός ασπιρίνης με κλοπιδογρέλη αντενδείκνυται για μακροχρόνια χορήγηση
σε ασθενείς με προηγούμενο ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο
(1Α).
Η μελέτη CHARISMA τυχαιοποίησε 15603 ασθενείς υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου σε ασπιρίνη (75-162mg ημερησίως) σε συνδυασμό με κλοπιδογρέλη (75mg ημερησίως) ή ασπιρίνη ως μονοθεραπεία (75-162mg ημερησίως). Μετά από
μια μέση παρακολούθηση 28 μηνών, η συχνότητα εμφάνισης εγκεφαλικού, εμφράγματος του μυοκαρδίου ή καρδιαγγειακού θανάτου ήταν παρόμοια στις δύο ομάδες (6.8% έναντι 7.3% αντίστοιχα, p=0.22)20.
Η μελέτη MATCH τυχαιοποίησε 7599 ασθενείς
με πρόσφατο ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό εγκεφαλικό) σε ασπιρίνη (75mg ημερησίως)
σε συνδυασμό με κλοπιδογρέλη (75mg ημερησίως) ή ασπιρίνη ως μονοθεραπεία (75mg ημερησίως). Μετά από μια μέση παρακολούθηση 18 μηνών, η συχνότητα εμφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου, εμφράγματος του μυοκαρδίου, επανεισαγωγής στο νοσοκομείο εξαιτίας οξέος ισχαιμικού
επεισοδίου ή καρδιαγγειακού θανάτου ήταν παρόμοια στις δύο ομάδες (15.7% έναντι 16.7% αντίστοιχα), ενώ οι μείζονες αιμορραγίες ήταν διπλάσιες στην ομάδα της ασπιρίνης/κλοπιδογρέλης (2.6%
έναντι 1.3% αντίστοιχα)21.
Η μελέτη SPS3 τυχαιοποίησε 3020 ασθενείς με
πρόσφατο κενοτοπιώδες εγκεφαλικό σε ασπιρίνη (325mg ημερησίως) και κλοπιδογρέλη (75mg
ημερησίως) ή ασπιρίνη ως μονοθεραπεία (325mg
ημερησίως). Μετά από μέση παρακολούθηση 3.4
ετών παρατηρήθηκε παρόμοιος κίνδυνος υποτροπής του εγκεφαλικού επεισοδίου (2.5% ανά έτος
στην ομάδα της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής έναντι 2.7% ανά έτος στην ομάδα της μονοθεραπείας με ασπιρίνη), ενώ ο κίνδυνος μείζονος αιμορραγίας (2.1% έναντι 1.1% ανά έτος αντίστοιχα)
και η ολική θνητότητα (2.1% έναντι 1.4% ανά έτος
αντίστοιχα) ήταν μεγαλύτερος στην ομάδα της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής σε σχέση με την
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ομάδα της μονοθεραπείας με ασπιρίνη22.

4. Ασθενείς με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο πρέπει να λαμβάνουν ασπιρίνη (325mg)
αμέσως μόλις αποκλειστεί η αιμορραγία εγκεφάλου (1Α). Σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε ενδοφλέβια θρομβόλυση, η αντιαιμοπεταλιακή αγωγή πρέπει να καθυστερεί 24 ώρες
και να ξεκινά αφού αποκλειστεί η αιμορραγία
εγκεφάλου (1Γ).
Οι μελέτες CAST και IST ήταν δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες οι οποίες μελέτησαν το
ρόλο της ασπιρίνης στην οξεία φάση του ισχαιμικού εγκεφαλικού σε συνολικά >40000 ασθενείς.
Η μετα-ανάλυση των δύο αυτών μελετών έδειξε ότι η ασπιρίνη πρόλαβε 7 υποτροπές του εγκεφαλικού ανά 1000 ασθενείς (1.6% στην ομάδα
της ασπιρίνης έναντι 2.3% στην ομάδα ελέγχου,
p <0.000001) και 4 θανάτους ανά 1000 ασθενείς
(5.0% έναντι 5.4% αντίστοιχα, p=0.05). Στην ομάδα της ασπιρίνης παρατηρήθηκαν 2 αιμορραγικά
εγκεφαλικά ή αιμορραγικές μετατροπές του αρχικού εμφράκτου ανά 1000 ασθενείς23.
Σε όλες τις τυχαιοποιημένες μελέτες της ενδοφλέβιας θρομβόλυσης σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο η χορήγηση ασπιρίνης ή
οποιουδήποτε άλλου αντιθρομβωτικού παράγοντα
επιτρεπόταν μόνο μετά από 24 ώρες από την ενδοφλέβια θρομβόλυση ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος αιμορραγικής μετατροπής24, 25.
5. Ασθενείς με παροδικό εγκεφαλικό επεισόδιο υψηλού κινδύνου (ABCD2 ≥4) ή μικρής
βαρύτητας εγκατεστημένο ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο (NIHSS score κατά την εισαγωγή <4), χωρίς κολπική μαρμαρυγή ή μεταλλική βαλβίδα ή άλλη ένδειξη για αντιπηκτική
αγωγή θα μπορούσαν να λάβουν διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή με ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη για 21 ημέρες μετά το επεισόδιο
(2Β). Στη συνέχεια πρέπει να συνεχίσουν να
λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακή αγωγή όπως
αυτή περιγράφεται στο εδάφιο 2.
H μελέτη CHANCE ήταν μια διπλά τυφλή μελέτη σε 5170 ασθενείς με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο ελαφριάς βαρύτητας (NIHSS<4)
ή με οξύ παροδικό εγκεφαλικό υψηλού κινδύνου
(ABCD2 ≥4) οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν
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ασπιρίνη σε συνδυασμό με κλοπιδογρέλη (κλοπιδογρέλη σε αρχική δόση 300mg και στη συνέχεια 75mg ημερησίως για 90 ημέρες – ασπιρίνη
σε δόση 75mg ημερησίως για τις πρώτες 21 ημέρες) ή ασπιρίνη (75mg) για 90 ημέρες. Στο τέλος
της τρίμηνης παρακολούθησης, εγκεφαλικό συνέβη σε 8.2% των ασθενών στην ομάδα της κλοπιδογρέλης/ασπιρίνης έναντι 11.7% στην ομάδα της
ασπιρίνης (p=0.001). Το ποσοστό των μειζόνων αιμορραγιών καθώς και των αιμορραγικών εγκεφαλικών ήταν παρόμοιο και στις δύο ομάδες (0.3%)26.
Ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι η εν λόγω μελέτη
διενεργήθηκε σε Κινεζικό πληθυσμό και επομένως
χρειάζεται να επιβεβαιωθεί σε Ευρωπαϊκό πληθυσμό.

6. Ασθενείς με ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο και παροξυσμική, εμμένουσα ή χρόνια κολπική μαρμαρυγή πρέπει να λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή (1Α). Η αντιαιμοπεταλιακή αγωγή σε ασθενείς με ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό)
εγκεφαλικό επεισόδιο και παροξυσμική, εμμένουσα ή χρόνια κολπική μαρμαρυγή είναι
σαφώς υποδεέστερη της αντιπηκτικής αγωγής και πρέπει να μην προτιμάται έναντι της
αντιπηκτικής (1Α). Σε ασθενείς στους οποίους
δεν δύναται να χορηγηθεί αντιπηκτική αγωγή,
μπορεί να χορηγηθεί ασπιρίνη (1Α).
Σε μια μετα-ανάλυση 29 μελετών (28044 ασθενών) αντιθρομβωτικής αγωγής σε ασθενείς με
κολπική μαρμαρυγή μη βαλβιδικής αιτιολογίας η
βαρφαρίνη μείωσε τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου κατά 64% ενώ η ασπιρίνη κατά 22% 27, 28.
Ο συνδυασμός ασπιρίνης/κλοπιδογρέλης σε
ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή εξετάστηκε σε
δύο μεγάλες τυχαιοποιημένες μελέτες, την ACTIVE
W και την ACTIVE A. Στην ACTIVE W, τυχαιοποιήθηκαν 6706 ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή σε αγωγή με ασπιρίνη (75-100mg ημερησίως) και κλοπιδογρέλη (75mg ημερησίως) ή βαρφαρίνη (στόχος εύρος INR 2.0-3.0). Η μελέτη διεκόπη πρόωρα
μετά από 1.3 έτη, καθώς διαπιστώθηκαν λιγότερα
καρδιαγγειακά συμβάματα στην ομάδα της βαρφαρίνης (3.9% έναντι 5.6), ενώ παράλληλα υπήρχε μια τάση για λιγότερες αιμορραγίες στην ομάδα
της βαρφαρίνης29.
Στην μελέτη ACTIVE A τυχαιοποιήθηκαν 7554
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ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή σε αγωγή με συνδυασμό ασπιρίνης (75-100mg ημερησίως) και κλοπιδογρέλης (75mg ημερησίως) ή σε ασπιρίνη ως
μονοθεραπεία (75-100mg ημερησίως). Μετά από
παρακολούθηση 3.6 ετών, οι ασθενείς υπό ασπιρίνη/κλοπιδογρέλη εμφάνισαν λιγότερα καρδιαγγειακά συμβάματα (6.8% έναντι 7.8% αντίστοιχα), λιγότερα εγκεφαλικά επεισόδια (2.4% έναντι 3.3%
αντίστοιχα), αλλά περισσότερες μείζονες αιμορραγίες (2.0% έναντι 1.3% αντίστοιχα)30.

7. Οι επιλογές αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς με ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό)
εγκεφαλικό επεισόδιο και παροξυσμική, εμμένουσα ή χρόνια κολπική μαρμαρυγή μη βαλβιδικής αιτιολογίας είναι οι ανταγωνιστές της
βιταμίνης Κ (ασενοκουμαρόλη ή βαρφαρίνη)
(1Α), οι άμεσοι ανταγωνιστές της θρομβίνης
(νταμπιγκαντράνη) (1Α) και οι αναστολείς του
παράγοντα Xa (ριβαροξαμπάνη, απιξαμπάνη ή
εντοξαμπάνη) (1Α).
• Ασθενείς υπό ανταγωνιστή της βιταμίνης Κ
(ασενοκουμαρόλη ή βαρφαρίνη) πρέπει να προβαίνουν σε τακτικό έλεγχο του INR (τουλάχιστον άπαξ
μηνιαίως) και τιτλοποίηση της δόσης με στόχο εύρος INR 2.0-3.0 με προσοχή στις αλληλεπιδράσεις
με τρόφιμα και φάρμακα (1Α).
• Η συνιστώμενη δόση για την νταμπιγκαντράνη
είναι 150 mg δις ημερησίως. Σε ασθενείς με ηλικία ≥80 έτη ή με συγχορήγηση βεραπαμίλης, η συνιστώμενη δόση είναι 110mg δις ημερησίως (1Α).
• Η συνιστώμενη δόση για την ριβαροξαμπάνη
είναι 20mg άπαξ ημερησίως. Σε ασθενείς με μετρίου βαθμού έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας
(eGFR: 15-50ml/min), η συνιστώμενη δόση είναι
15mg άπαξ ημερησίως με το μεσημεριανό γεύμα
(1Α).
• Η συνιστώμενη δόση για την απιξαμπάνη είναι
5mg δις ημερησίως. Σε ασθενείς με τουλάχιστον
δύο από τους παρακάτω τρεις παράγοντες (ηλικία
≥80 έτη, σωματικό βάρος ≤60kg ή κρεατινίνη ορού
≥1.5mg/dl), η συνιστώμενη δόση είναι 2.5mg δις
ημερησίως (1Α).
• Η συνιστώμενη δόση για την εντοξαμπάνη είναι
60mg άπαξ ημερησίως. Σε ασθενείς με έναν από
τους παρακάτω παράγοντες [μετρίου βαθμού έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας (eGFR: 15-50ml/
min), σωματικό βάρος ≤60kg, συγχορήγηση κυ-
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κλοσπορίνης, δρονεδαρόνης, ερυθρομυκίνης ή κετοκοναζόλης), η συνιστώμενη δόση είναι 30mg
άπαξ ημερησίως (1Α).
Σε μια μετα-ανάλυση 29 μελετών (28044 ασθενών) με τη χρήση αντιθρομβωτικής αγωγής σε
ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή μη βαλβιδικής αιτιολογίας η βαρφαρίνη μείωσε τον κίνδυνο εγκεφαλικού κατά 64% ενώ η ασπιρίνη κατά 22% έναντι της ομάδας ελέγχου27, 28 .
Στην μελέτη RE-LY, η νταμπιγκαντράνη στην
δόση των 150mg δις ημερησίως συσχετίστηκε με
μικρότερο αριθμό εγκεφαλικών ή συστημικών εμβολών έναντι της βαρφαρίνης και παρόμοιο αριθμό
μειζόνων αιμορραγιών: 18113 ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή μη βαλβιδικής αιτιολογίας και έναν
ακόμη παράγοντα κινδύνου τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν νταμπιγκαντράνη (σε δόση 150mg ή 110mg
δις ημερησίως) ή βαρφαρίνη με στόχο εύρος INR
2.0-3.0. Μετά από 2.0 έτη, ο κίνδυνος εμφάνισης
ισχαιμικού ή αιμορραγικού εγκεφαλικού ή συστηματικής εμβολής ήταν 1.11% ανά έτος στην ομάδα
της νταμπιγκαντράνης (150mg) έναντι 1.69% στην
ομάδα της βαρφαρίνης (hazard-ratio 0.66, 95%CI
0.53-0.82). Ο κίνδυνος μείζονος αιμορραγίας ήταν
3.11% ανά έτος στην ομάδα της νταμπιγκαντράνης
(150mg) έναντι 3.36% στην ομάδα της βαρφαρίνης (hazard-ratio 0.93, 95%CI 0.81-1.07). Η θνητότητα ήταν 3.64% ανά έτος στην ομάδα της νταμπιγκαντράνης (150mg) έναντι 4.13% στην ομάδα
της βαρφαρίνης (hazard-ratio 0.88, 95%CI 0.771.00). Ο κίνδυνος αιμορραγικού εγκεφαλικού ήταν
0.10% ανά έτος στην ομάδα της νταμπιγκαντράνης (150mg) έναντι 0.38% στην ομάδα της βαρφαρίνης (hazard-ratio 0.26, 95%CI 0.14-0.49)31.
Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια στην υπο-ομάδα
των ασθενών με προηγούμενο ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο 32, 33.
Στην μελέτη ROCKET-AF, η ριβαροξαμπάνη
στην δόση των 20mg άπαξ ημερησίως ήταν μηκατώτερη της βαρφαρίνης στην μείωση του εγκεφαλικού ή συστημικής εμβολής με παρόμοιο αριθμό μειζόνων αιμορραγιών και μικρότερο αριθμό ενδοκράνιων και θανατηφόρων αιμορραγιών:
14264 ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή μη βαλβιδικής αιτιολογίας και αυξημένο κίνδυνο εγκεφαλικού (εκ των οποίων 52% με προηγούμενο ισχαιμικό εγκατεστημένο ή παροδικό εγκεφαλικό επεισόδιο) τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν ριβαροξαμπά-

Τεύχος 114: Απρίλιος-Ιούνιος 2017
νη σε δόση 20mg άπαξ ημερησίως (ή 15mg άπαξ
ημερησίως σε ασθενείς με μετρίου βαθμού έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, δηλαδή eGFR: 1550ml/min) ή βαρφαρίνη με στόχο εύρος INR 2.03.0. Μετά από 2.0 έτη, ο κίνδυνος εμφάνισης ισχαιμικού ή αιμορραγικού εγκεφαλικού ή συστηματικής
εμβολής ήταν 2.1% ανά έτος στην ομάδα της ριβαροξαμπάνης έναντι 2.4% στην ομάδα της βαρφαρίνης (hazard-ratio 0.88, 95%CI 0.74-1.03). Ο κίνδυνος μείζονος αιμορραγίας ήταν 3.6% ανά έτος
στην ομάδα της ριβαροξαμπάνης έναντι 3.4% στην
ομάδα της βαρφαρίνης (hazard-ratio 1.04, 95%CI
0.90-1.20). Η θνητότητα ήταν 4.5% ανά έτος στην
ομάδα της ριβαροξαμπάνης έναντι 4.9% στην ομάδα της βαρφαρίνης (hazard-ratio 0.92, 95%CI
0.82-1.03). Ο κίνδυνος ενδοκράνιας αιμορραγίας ήταν 0.5% ανά έτος στην ομάδα της ριβαροξαμπάνης έναντι 0.7% στην ομάδα της βαρφαρίνης
(hazard-ratio 0.67, 95%CI 0.47-0.93)34. Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια στην υπο-ομάδα των
ασθενών με προηγούμενο ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο 35.
Στη μελέτη ARISTOTLES, η απιξαμπάνη ήταν
ανώτερη της βαρφαρίνης στην μείωση του εγκεφαλικού επεισοδίου ή της συστηματικής εμβολής,
προκάλεσε λιγότερες αιμορραγίες και συσχετίστηκε με μικρότερη θνητότητα έναντι της βαρφαρίνης:
18201 ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή μη βαλβιδικής αιτιολογίας και έναν επιπλέον παράγοντα
κινδύνου τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν απιξαμπάνη
σε δόση 5mg δις ημερησίως ή βαρφαρίνη με στόχο εύρος INR 2.0-3.0. Σε ασθενείς με τουλάχιστον
δύο από τους παρακάτω τρεις παράγοντες (ηλικία ≥80 έτη, σωματικό βάρος ≤60kg ή κρεατινίνη
ορού ≥1.5mg/dl), η χορηγούμενη δόση απιξαμπάνης ήταν η υποδιπλάσια. Μετά από 1.8 έτη, ο κίνδυνος εμφάνισης ισχαιμικού ή αιμορραγικού εγκεφαλικού ή συστημικής εμβολής ήταν 1.27% ανά
έτος στην ομάδα της απιξαμπάνης έναντι 1.60%
στην ομάδα της βαρφαρίνης (hazard-ratio 0.79,
95%CI 0.66-0.95). Ο κίνδυνος μείζονος αιμορραγίας ήταν 2.13% ανά έτος στην ομάδα της απιξαμπάνης έναντι 3.09% στην ομάδα της βαρφαρίνης
(hazard-ratio 0.69, 95%CI 0.60-0.80). Η θνητότητα ήταν 3.52% ανά έτος στην ομάδα της απιξαμπάνης έναντι 3.94% στην ομάδα της βαρφαρίνης
(hazard-ratio 0.89, 95%CI 0.80-0.99). Ο κίνδυνος
αιμορραγικού εγκεφαλικού ήταν 0.24% ανά έτος
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στην ομάδα της απιξαμπάνης έναντι 0.47% στην
ομάδα της βαρφαρίνης (hazard-ratio 0.51, 95%CI
0.35-0.75)36. Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια
στην υπο-ομάδα των ασθενών με προηγούμενο
ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό
επεισόδιο 37.
Στην μελέτη ENGAGE-AF, η εντοξαμπάνη ήταν
μη-κατώτερη της βαρφαρίνης στην μείωση του
εγκεφαλικού ή της συστηματικής εμβολής, και συσχετίστηκε με λιγότερες αιμορραγίες και λιγότερους καρδιαγγειακούς θανάτους. Συγκεκριμένα,
21105 ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή μη βαλβιδικής αιτιολογίας τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν
εντοξαμπάνη (σε δόση 60mg ή 30mg άπαξ ημερησίως) ή βαρφαρίνη με στόχο εύρος INR 2.0-3.0.
Σε ασθενείς με μετρίου βαθμού έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας (eGFR: 15-50ml/min) ή σωματικό βάρος ≤60kg ή συγχορήγηση κυκλοσπορίνης,
δρονεδαρόνης, ερυθρομυκίνης, ή κετοκοναζόλης,
η χορηγούμενη δόση εντοξαμπάνης ήταν η υποδιπλάσια. Μετά από 2.8 έτη, ο κίνδυνος εμφάνισης
ισχαιμικού ή αιμορραγικού εγκεφαλικού ή συστηματικής εμβολής ήταν 1.18% ανά έτος στην ομάδα της εντοξαμπάνης (60mg) έναντι 1.50% στην
ομάδα της βαρφαρίνης (hazard-ratio 0.79, 95%CI
0.63-0.99). Ο κίνδυνος μείζονος αιμορραγίας ήταν
2.75% ανά έτος στην ομάδα της εντοξαμπάνης
(60mg) έναντι 3.43% στην ομάδα της βαρφαρίνης
(hazard-ratio 0.80, 95%CI 0.71-0.91). Η καρδιαγγειακή θνητότητα ήταν 2.74% ανά έτος στην ομάδα της εντοξαμπάνης έναντι 3.17% στην ομάδα
της βαρφαρίνης (hazard-ratio 0.86, 95%CI 0.770.97).38 Τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια στην
υπο-ομάδα των ασθενών με προηγούμενο ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο 33.

8. Ο κίνδυνος ενδοκράνιας αιμορραγίας σε
ασθενείς με ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο και παροξυσμική,
εμμένουσα ή χρόνια κολπική μαρμαρυγή μη
βαλβιδικής αιτιολογίας υπό νταμπιγκαντράνη, ριβαροξαμπάνη απιξαμπάνη ή εντοξαμπάνη είναι πολύ μικρότερος (σχεδόν υποδιπλάσιος) σε σχέση με τους ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ (1Α).
Σε μετα-ανάλυση των παραπάνω μελετών, ο κίνδυνος ενδοκράνιας αιμορραγίας στους ασθενείς

74

οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν νταμπιγκαντράνη, ριβαροξαμπάνη απιξαμπάνη ή εντοξαμπάνη ήταν σημαντικά πολύ μικρότερος σε σχέση με
τον κίνδυνο στην ομάδα της βαρφαρίνης. Η μείωση του σχετικού κινδύνου ήταν 46.1%, η μείωση του απόλυτου κινδύνου ήταν 0.88% και ο αριθμός των ασθενών που χρειάστηκε να αντιμετωπιστούν με νταμπιγκαντράνη, ριβαροξαμπάνη απιξαμπάνη ή εντοξαμπάνη για να προληφθεί ένα αιμορραγικό εγκεφαλικό (NNT) ήταν 11339.

9. Σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο και ένδειξη αντιπηκτικής αγωγής, η έναρξη της αντιπηκτικής αγωγής πρέπει να καθυστερεί για κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος αιμορραγικής
μετατροπής του εγκεφαλικού εμφράκτου. Ο
προτεινόμενος χρόνος έναρξης της αντιπηκτικής αγωγής είναι την 1η ημέρα σε ασθενείς
με παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο,
την 3η ημέρα σε ασθενείς με μικρής βαρύτητας ισχαιμικό εγκεφαλικό (NIHSS score κατά
την εισαγωγή <8), την 6η ημέρα σε ασθενείς με μέτριας βαρύτητας ισχαιμικό εγκεφαλικό (NIHSS score κατά την εισαγωγή 8-16)
και την 12η ημέρα σε ασθενείς με υψηλής βαρύτητας ισχαιμικό εγκεφαλικό (NIHSS score
κατά την εισαγωγή >16) (2Γ). Στο μεσοδιάστημα ο ασθενής θα πρέπει να λαμβάνει ασπιρίνη.
Δεν υπάρχουν δεδομένα από τυχαιοποιημένες
μελέτες ή αξιόπιστες αναδρομικές μελέτες που να
κατευθύνουν ικανοποιητικά την κλινική απόφαση
για το βέλτιστο χρονικό σημείο έναρξης της αντιπηκτικής αγωγής μετά από ισχαιμικό εγκεφαλικό
επεισόδιο. Η European Heart Rhythm Association
έχει προτείνει τον κανόνα 1-3-6-12, όπως αυτός
περιγράφηκε παραπάνω40.
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Amobarbital, Anabolic steroids, Aspirin, Azathioprine, Butabarbita, Butalbital, Carbamazepine,
Cefoperazone, Cefotetan, Cefoxitin, Ceftriaxone,
Chenodiol, Chloral hydrate, Chloramphenicol,
Chlorpropamide, Chlorthalidone, Cholestyramine,
Cimetidine, Ciprofloxacin, Clarithromycin, Clofibrate, Ibuprofen, Fosamide, Indomethacin, Influenza virus vaccine, Itraconazole, Ketoprofen,
Ketorolac, Levamisol, Levothyroxine, Liothyronine, Lovastatin, Mefenamic, Meprobamate, Methimazole, Methyldopa, Methylphenidate, Methylsalicylate, Miconzale, Metronidazole, Miconazole,
Moricizine HCl, Nafcillin, Nalidixic acid, Naproxen,
Neomycin, Norfloxacin, Ofloxacin, Olsalazine.
Omeprazole, Oxaprozin, Oxymetholone, Paraldehyde, Paroxetine, Penicillin G, Pentobarbital, Pentoxifylline, Phenobarbital, Phenylbutazone, Phenytoin, Piperacillin, Piroxicam, Prednisone, Primidone,
Propafenone, Propoxyphene, Propranolol, Propylthiouracil, Phytonadione, Quinidine, Quinine,
Ranitidine, Rifampin, Secobarbital, Sertaline,
Simvastatin, Spironolactone, Stanozolol, Streptokinase, Sucralfate, Sulfamethizole, Sulfamethoxazole, Sulfinpyrazone, Sulfinpyrazone, Sulfisoxazole, Sulindac, Tamoxifen, Tetracycline, Thyroid
hormone, Ticacillin, Ticlopidine, t-PA, Tolbutamide,
Trazodone, Trimethoprim-sulfamethoxazole, Urokinase, Valproate, Vitamin C, Vitamin E.
Τροφές με τις οποίες αλληλεπιδρούν οι αναστολείς της βιταμίνης Κ είναι το λάχανο, κουνουπίδι,
μπρόκολο, λαχανάκια Bρυξελών, κάστανα, καρότο,
σοκολάτα, γλυκοπατάτες, αμύγδαλα, μαρούλι, σπανάκι, μπύρα.
Στα φάρμακα τα οποία αλληλεπιδρούν με ένα
ή περισσότερα εκ των νταμπιγκαντράνη, ριβαροξαμπάνη, απιξαμπάνη ή εντοξαμπάνη περιλαμβάνονται η αμιωδαρόνη, διγοξίνη, διλτιαζέμη, δρονεδαρόνη, κινιδίνη, βεραπαμίλη, ατορβαστατίνη, κλαριθρομυκίνη, ερυθρομυκίνη, ριφαμπικίνη, αναστολείς της πρωτεάσης, φλουκοναζόλη, ιτρακοναζόλη,
κετοκοναζόλη, ποζακοναζόλη, βορικοναζόλη, κυκλοσπορίνη, naproxen, H2 αναστολείς, αναστολείς
αντλίας πρωτονίων, καρβαμαζεπίνη, φαινοβαρβιτάλη, φαινυτοϊνη.

10. Οι αλληλεπιδράσεις της νταμπιγκαντράνης, ριβαροξαμπάνης, απιξαμπάνης και εντοξαμπάνης με φάρμακα και τροφές είναι πολύ
λιγότερες σε σχέση με τους ανταγωνιστές της
βιταμίνης Κ (1Γ).
Στα φάρμακα τα οποία αλληλεπιδρούν με τους
ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ περιλαμβάνονται 11. Σε ασθενείς υπό νταμπιγκαντράνη, ριβατα εξής: Abciximab, Acetaminophen, Alcohol, Al- ροξαμπάνη απιξαμπάνη ή εντοξαμπάνη, δεν
lopurinol, Aminodarone, Aminoglutethimide, υπάρχει λόγος ελέγχου του INR και πρέπει να
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αποφεύγεται (1Γ).
Η νταμπιγκατράνη και οι τρεις αναστολείς του
παράγοντα Χα (ριβαροξαμπάνη απιξαμπάνη, εντοξαμπάνη) έχουν διαφορετική επίδραση στον χρόνο
προθρομβίνης και μερικής θρομβοπλαστίνης όταν
βρίσκονται σε "θεραπευτικές συγκεντρώσεις". Επιλέον, η ευαισθησία των αντιδραστηρίων για την μέτρηση του χρόνου προθρομβίνης (PT) σε ασθενείς
που βρίσκονται σε θεραπεία με άμεσους αναστολείς του παράγοντα Χa ποικίλει σημαντικά και δεν
επιτρέπει την αξιόπιστη εξαγωγή συμπερασμάτων
σχετικά με την ένταση της αντιπηκτικής δράσης.
Μάλιστα, η μετατροπή του PT σε INR αυξάνει περαιτέρω την διακύμανση της ευαισθησίας. Επίσης,
το PT είναι μη ειδικό και μπορεί να επηρεαστεί από
πολλούς άλλους παράγοντες41.
Επομένως, δεν επιτρέπει την αξιόπιστη εξαγωγή
συμπερασμάτων σχετικά με την ένταση της αντιπηκτικής δράσης41.
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1.2-3.1) σε ασθενείς με κολπικό πτερυγισμό είναι
σημαντικός46. Επίσης, πολλοί από τους ασθενείς με
κολπικό πτερυγισμό θα εμφανίσουν κολπική μαρμαρυγή47-49.

12. Ασθενείς με ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή
παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο και παροξυσμική, εμμένουσα ή χρόνια κολπική μαρμαρυγή σε έδαφος βαλβιδοπάθειας της μιτροειδούς ρευματικής αιτιολογίας πρέπει να λαμβάνουν ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ (ασενοκουμαρόλη ή βαρφαρίνη) με στόχο εύρος INR
2.0-3.0 (1Γ).
Ο κίνδυνος υποτροπής ενός εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς με βαλβιδοπάθεια της μιτροειδούς ρευματικής αιτιολογίας χωρίς αντιπηκτική
αγωγή είναι υψηλός42, 43. Αν και δεν έχουν γίνει αξιόπιστες κλινικές δοκιμές για τη χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής στη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών,
υπάρχει ευρεία συμφωνία σχετικά με το όφελος
της αντιπηκτικής αγωγής όταν η βαλβιδική νόσος
επιπλέκεται με κολπική μαρμαρυγή, θρομβοεμβολικό επεισόδιο ή θρόμβο στον αριστερό κόλπο44, 45.

14. Η ηλικία του ασθενούς δεν αποτελεί
αντένδειξη για την χορήγηση αντιπηκτικής
αγωγής. Και οι ηλικιωμένοι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή πρέπει να λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή εάν δεν υπάρχει αντένδειξη (1Α).
Στην μελέτη BAFTA, 973 ασθενείς με ηλικία ≥75
έτη και κολπική μαρμαρυγή τυχαιοποιήθηκαν σε
αγωγή με ασπιρίνη 75mg άπαξ ημερησίως ή βαρφαρίνη (με στόχο εύρος INR 2.0-3.0) και παρακολουθήθηκαν για 2.7 έτη. Ο κίνδυνος εγκεφαλικού/συστημικής εμβολής ήταν 1.8% ανά έτος στην
ομάδα της βαρφαρίνης και 3.8% στην ομάδα της
ασπιρίνης (hazard-ratio 0.48, 95%%CI: 0.28-0.80)
χωρίς σημαντική διαφορά στον κίνδυνο μείζονος
αιμορραγίας (1.9% έναντι 2.2% αντίστοιχα)50.
Σε μια μετα-ανάλυση 10 μελετών που αφορούσε τη χορήγηση νταμπιγκαντράνης, ριβαροξαμπάνης και απιξαμπάνης και η οποία εξέτασε την υποομάδα των ηλικιωμένων ασθενών (≥75έτη) διαπιστώθηκε ότι σε 25031 ηλικιωμένους ασθενείς ο
κίνδυνος μείζονος αιμορραγίας ήταν παρόμοιος
μεταξύ των ασθενών που έλαβαν ένα από τα παραπάνω φάρμακα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου,
ενώ ο κίνδυνος εγκεφαλικού ή συστηματικής εμβολής ήταν μικρότερος51.
Ανάλογα ήταν τα αποτελέσματα και στην μελέτη
ENGAGE-AF, όπου οι ηλικιωμένοι (≥75έτη) ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που έλαβαν εντοξαμπάνη εμφάνισαν παρόμοιο αριθμό εγκεφαλικών ή
συστηματικής εμβολής (hazard-ratio 0.83, 95%CI
0.66-1.04), αλλά μικρότερο αριθμό μειζόνων αιμορραγιών σε σχέση με την βαρφαρίνη (hazardratio 0.83, 95%CI 0.70-0.99)52.

13. Η αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με
κολπικό πτερυγισμό πρέπει να ακολουθεί τις
ίδιες αρχές με την κολπική μαρμαρυγή (1Γ).
Δεν υπάρχουν δεδομένα από τυχαιοποιημένες
μελέτες σχετικά με την αποτελεσματικότητα και
ασφάλεια της αντιθρομβωτικής αγωγής σε ασθενείς με κολπικό πτερυγισμό. Ωστόσο, ο κίνδυνος
εγκεφαλικού επεισοδίου (risk ratio 1.4, 95%CI:
1.35-1.46) και θανάτου (hazard-ratio 1.9, 95%CI

15. Σε ασθενείς με ισχαιμικό (εγκατεστημένο
ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο και μεταλλική καρδιακή βαλβίδα πρέπει να χορηγείται
ανταγωνιστής της βιταμίνης Κ (ασενοκουμαρόλη ή βαρφαρίνη). Οι ασθενείς πρέπει να
προβαίνουν σε τακτικό έλεγχο του INR (τουλάχιστον άπαξ μηνιαίως) και τιτλοποίηση της
δόσης με στόχο εύρος INR 2.5-3.5 ανάλογα
με τον τύπο και τη θέση της βαλβίδας καθώς
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και την παρουσία προηγούμενου θρομβοεμβολικού επεισοδίου (1Α).
Σε μια μετα-ανάλυση 46 μελετών που συμπεριέλαβε 13,088 ασθενείς με μηχανική καρδιακή βαλβίδα και διάρκεια παρακολούθησης 53,647ανθρωπο-έτη διαπιστώθηκε ότι ο κίνδυνος μείζονος εμβολής ήταν 4 επεισόδια ανά 100 ανθρωπο-έτη επί
απουσίας αντιθρομβωτικής αγωγής, 2.2 επεισόδια ανά 100 ανθρωπο-έτη υπό αντιαιμοπεταλιακή
αγωγή και 1 επεισόδιο ανά 100 ανθρωπο-έτη υπό
αναστολείς της βιταμίνης Κ53.

ροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο συνέβη πριν την τοποθέτηση της βαλβίδας και
στους οποίους δεν υπάρχει ένδειξη αντιπηκτικής αγωγής συστήνεται η χορήγηση 100mg
άπαξ ημερησίως ασπιρίνης έναντι ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ (1Β).
Σε συστηματική ανασκόπηση μελετών αντιθρομβωτικής αγωγής σε ασθενείς με βιοπροσθετική καρδιακή βαλβίδα διαπιστώθηκε ότι η σχέση
οφέλους-κινδύνου είναι καλύτερη σε ασθενείς υπό
ασπιρίνη έναντι ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ55.

16. Σε ασθενείς με ισχαιμικό (εγκατεστημένο
ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο και μεταλλική καρδιακή βαλβίδα, αντενδείκνυται η χορήγηση νταμπιγκαντράνης (1Β).
Στην μελέτη RE-ALIGN, 252 ασθενείς με μηχανική καρδιακή βαλβίδα τυχαιοποιήθηκαν σε νταμπιγκαντράνη ή βαρφαρίνη. Η μελέτη διεκόπη πρόωρα εξαιτίας της αύξησης των θρομβοεμβολικών
και αιμορραγικών συμβαμάτων στην ομάδα της
νταμπιγκαντράνης. Συγκεκριμένα, ισχαιμικό εγκεφαλικό συνέβη στο 5% των ασθενών υπό νταμπιγκαντράνη έναντι κανενός υπό βαρφαρίνη. Μείζων
αιμορραγία συνέβη στο 4% των ασθενών υπό νταμπιγκαντράνη και στο 2% των ασθενών υπό βαρφαρίνη, αντίστοιχα. Όλες οι περιπτώσεις μείζονος
αιμορραγίας αφορούσαν αιμοπερικάρδιο54.

19. Σε ασθενείς με βιοπροσθετική καρδιακή
βαλβίδα και ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο συνέβη μετά την τοποθέτηση της βαλβίδας και
υπό αντιαιμοπεταλιακή αγωγή προτείνεται η
χορήγηση ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ με
στόχο εύρος INR 2-3 (2Γ).
Ο κίνδυνος υποτροπής εγκεφαλικού επεισοδίου
σε ασθενείς με βιοπροσθετική βαλβίδα και θρομβοεμβολικό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι υψηλός.
Αν και τα σχετικά δεδομένα είναι ιδιαίτερα περιορισμένα, σε ασθενείς με βιοπροσθετική βαλβίδα και
θρομβοεμβολικό εγκεφαλικό υπό αντιαιμοπεταλιακή αγωγή θα μπορούσε να προτιμηθεί η χορήγηση ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ. με στόχο εύρος
INR: 2-3.

17. Σε ασθενείς με ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο και μεταλλική καρδιακή βαλβίδα δεν ενδείκνυται η
χορήγηση ριβαροξαμπάνης, απιξαμπάνης ή
εντοξαμπάνης (2Γ).
Δεν υπάρχουν αξιόπιστες τυχαιοποιημένες μελέτες στις οποίες να μελετήθηκε η ασφάλεια και
η αποτελεσματικότητα της ριβαροξαμπάνης, απιξαμπάνης ή εντοξαμπάνης σε ασθενείς με ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο και μεταλλική καρδιακή βαλβίδα. Στις τυχαιοποιημένες μελέτες της νταμπιγκαντράνης, ριβαροξαμπάνης, απιξαμπάνης και εντοξαμπάνης σε
ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, η παρουσία προσθετικών βαλβίδων αποτελούσε κριτήριο αποκλεισμού31, 34, 36, 38.

20. Συστήνεται η χορήγηση ηπαρίνης χαμηλού
μοριακού βάρους σε προφυλακτική δόση σε
ασθενείς με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο οι οποίοι δεν είναι περιπατητικοί και στους
οποίους το όφελος της μείωσης του κινδύνου
φλεβικής θρομβοεμβολής ξεπερνά την αύξηση του κινδύνου αιμορραγίας (1Α).
Σε μια πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση και
μετα-ανάλυση διαπιστώθηκε ότι η προφυλακτική
αντιπηκτική αγωγή μείωσε τον κίνδυνο συμπτωματικής πνευμονικής εμβολής (odds-ratio 0.69,
95%CI: 0.49-0.98) και εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (odds-ratio 0.21, 95%CI: 0.15-0.29), αυξάνοντας ωστόσο τον κίνδυνο της ενδοκράνιας
(odds-ratio 1.68, 95%CI: 1.11-2.55) και της εξωκράνιας (odds-ratio 1.65, 95%CI: 1.00-2.75) αιμορραγίας56. Στην ίδια μετα-ανάλυση διαπιστώ18. Σε ασθενείς με βιοπροσθετική καρδιακή θηκε ότι η χρήση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάβαλβίδα και ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή πα- ρους έναντι της κλασικής ηπαρίνης μείωσε σημα-
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ντικά τον κίνδυνο εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (odds-ratio 0.55, 95%CI: 0.44-0.70), ενώ αύξησε τον κίνδυνο μείζονος εξωκράνιας αιμορραγίας (odds-ratio 3.79, 95%CI: 1.30-11.03). Τα παραπάνω δεδομένα συνεκτιμούνται μαζί με την μεγαλύτερη ευκολία χορήγησης της ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους σε σύγκριση με την κλασική ηπαρίνη (μόνο μία υποδόρια ένεση ημερησίως),
την αντίστοιχη μικρότερου βαθμού δυσφορία του
ασθενούς, το μικρότερο κόστος νοσηλείας, αλλά το
μεγαλύτερο φαρμακευτικό κόστος και τους κινδύνους χορήγησης σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια56. Για λεπτομερείς συστάσεις σχετικά με την
πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβολικής νόσου,
παραπέμπουμε στο θεραπευτικό πρωτόκολλο του
Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκου για την πρόληψη και θεραπεία της φλεβικής θρομβοεμβολικής
νόσου57.

21. Σε ασθενείς με ισχαιμικό (εγκατεστημένο
ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο στο πλαίσιο οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου με
παρουσία τοιχωματικού θρόμβου στην αριστερά κοιλία ή ακινησία/υποκινησία του τοιχώματος της αριστεράς κοιλίας προτείνεται η
χορήγηση ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ για
τρεις μήνες και στόχο εύρος INR 2.0-3.0 (1Α).
Η απόφαση για τη συγχορήγηση αντιαιμοπεταλιακής αγωγής πρέπει να λαμβάνει υπόψη
διάφορους παράγοντες, όπως ο τύπος του εμφράγματος του μυοκαρδίου, η τοποθέτηση
στεφανιαίας ενδοπρόθεσης και ο τύπος αυτής, η ηλικία του ασθενούς και οι συννοσηρότητες (2Γ).
Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι στο 15% των
ασθενών με πρόσθιο έμφραγμα του μυοκαρδίου
διαπιστώνεται τοιχωματικός θρόμβος στην αριστερά κοιλία. Χωρίς αντιπηκτική αγωγή, ο κίνδυνος εμβολής εντός των τριών πρώτων μηνών είναι 10-20%58, 59. Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτη,
3630 ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν αγωγή με βαρφαρίνη,
ασπιρίνη ή το συνδυασμό τους για 4 έτη. Το τελικό
σημείο του θανάτου, υποτροπής του εμφράγματος
ή θρομβοεμβολικού εγκεφαλικού παρατηρήθηκε
στο 16.7% στην ομάδα της βαρφαρίνης, στο 20%
στην ομάδα της ασπιρίνης και στο 15% στην ομάδα του συνδυασμού. Ο κίνδυνος μείζονος αιμορρα-
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γίας ήταν 0.68% ανά έτος στην ομάδα της βαρφαρίνης έναντι 0.17% στην ομάδα της ασπιρίνης60 και
0.57% στην ομάδα του συνδυασμού.
Ο κίνδυνος δημιουργίας τοιχωματικού θρόμβου
και επακόλουθης εμβολής σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου είναι υψηλότερος στις
πρώτες 1-2 εβδομάδες μετά το έμφραγμα και
έπειτα μειώνεται σταδιακά. Μετά από τους 3 πρώτες μήνες, ο θρόμβος οργανώνεται, μετατρέπεται
σε ινώδη ιστό και προσκολλάται στο τοίχωμα της
αριστεράς κοιλίας, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος αποκόλλησης και εμβολής να είναι μειωμένος61.

22. Σε ασθενείς με ισχαιμικό (εγκατεστημένο
ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο και καρδιακή ανεπάρκεια με φλεβοκομβικό ρυθμό (με
κλάσμα εξώθησης ≤35%) και απουσία ένδειξης αντιπηκτικής αγωγής προτείνεται η χορήγηση αντιαιμοπεταλιακής αγωγής παρά αντιπηκτικής (2Β).
Σε μια μετα-ανάλυση 4 τυχαιοποιημένων μελετών και 3681 ασθενών στις οποίες ασθενείς με
καρδιακή ανεπάρκεια και φλεβοκομβικό ρυθμό
τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν βαρφαρίνη ή ασπιρίνη. Σε σχέση με την ασπιρίνη, η βαρφαρίνη μείωσε τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου (relative
risk: 0.50, 95%CI: 0.41-0.85, number-needed-totreat: 61), αλλά ταυτόχρονα διπλασίασε τον κίνδυνο μείζονος αιμορραγίας (relative risk: 1.95,
95%CI: 1.37-2.76, number-needed-to-harm: 34).
Δεν υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στην
θνητότητα (relative risk: 1.95, 95%CI: 0.88-1.13)
ή στις ενδοκράνιες αιμορραγίες (relative risk: 2.17,
95%CI: 0.76-6.24)62.
23. Σε ασθενείς με κρυπτογενές ισχαιμικό
(εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο και ανοικτό ωοειδές τρήμα και απουσία
ένδειξης αντιπηκτικής αγωγής προτείνεται η
χορήγηση αντιαιμοπεταλιακής αγωγής έναντι
της αντιπηκτικής αγωγής (1Β).
Μια πρόσφατη μετα-ανάλυση σε ασθενείς με
κρυπτογενές ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο και ανοικτό ωοειδές
τρήμα έδειξε ότι δεν υπάρχει διαφορά στον κίνδυνο υποτροπής του εγκεφαλικού μεταξύ της αντιαιμοπεταλιακής και της αντιπηκτικής αγωγής (risk
difference 2% υπέρ της αντιαιμοπεταλιακής αγω-
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γής, 95%CI: -21% έως 25%)63.
24. Σε ασθενείς με προηγούμενο ισχαιμικό
εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο υποτροπιάζει
υπό αντιθρομβωτική αγωγή πρέπει να διερευνάται η αιτιολογία της υποτροπής (1Γ).
Δεν υπάρχουν δεδομένα από τυχαιοποιημένες σχετικά με τη βέλτιστη προσέγγιση για τη χορήγηση αντιθρομβωτικής αγωγής σε ασθενείς με
ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό επεισόδιο που βρίσκονται ήδη υπό αντιθρομβωτική αγωγή. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχουν δεδο-
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μένα κατά πόσον η αλλαγή του αντιθρομβωτικού
φαρμάκου υπερτερεί σε αποτελεσματικότητα και
ασφάλεια έναντι της επιλογής της παραμονής στο
ίδιο αντιθρομβωτικό φάρμακο στην ίδια ή μεγαλύτερη δόση ή έναντι της προσθήκης ενός δεύτερου
αντιθρομβωτικού.
Σε μια ανάλυση της μελέτης PROFESS σε ασθενείς με υποτροπή εγκεφαλικού επεισοδίου διαπιστώθηκε ότι ο αιτιοπαθογενετικός μηχανισμός της
υποτροπής ήταν διαφορετικός από τον μηχανισμό
του πρώτου εγκεφαλικού σε ποσοστό >50%64.
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Α. Τσελέπης: Έχει κάνει ομιλίες, παρακολούθησε συνέδρια και συμμετείχε σε advisory boards
και κλινικές μελέτες που χρηματοδοτήθηκαν από την Amgen, Angelini, AstraZeneca, Bayer,
Boehringer, ELPEN, Lilly, Merck Sharp & Dohme, Mylan, Novo Nordisk, Sanofi-Aventis και
Βιανέξ.
Α. Χατζητόλιος: Έχει λάβει τιμητική αμοιβή για διαλέξεις, honoraria ή έχει συμμετάσχει σε
κλινικές μελέτες ή έχει λάβει υποστήριξη για συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια από τις Bayer,
Boehringer-Ingelheim, GAP
Κ. Βέμμος: Έχει λάβει τιμητική αμοιβή για διαλέξεις, honoraria ή έχει συμμετάσχει σε κλινικές μελέτες ή έχει λάβει υποστήριξη για συμμετοχή σε ιατρικά συνέδρια από τις AstraZeneca,
Bayer, Boehringer Ingelheim, Pfizer, Sanofi, Elpen, Galenica.

Δήλωση συμφερόντων
Γ. Ντάιος: Έχει λάβει χρηματοδότηση για έρευνα από την Pfizer. Έχει συμμετάσχει στις κλινικές
μελέτες NAVIGATE-ESUS, RECOVERY-VTE, GLORIA-AF. Έχει λάβει τιμητική αμοιβή για ομιλίες
από τις Sanofi, Boehringer-Ingelheim, Galenica, Elpen, Bayer, Winmedica, BMS/Pfizer. Έχει
συμμετάσχει σε advisory board των Amgen, Boehringer-Ingelheim, Galenica.
Γ. Ανδρικόπουλος: Ουδέν
Ε. Αρναούτογλου: Ουδέν
Ε. Βαβουρανάκης: Ουδέν
Γ. Γεροτζιάφας: Ουδέν
Ε. Κορομπόκη: Ουδέν
Μ. Ματσάγκας: Ουδέν
Χ. Μηλιώνης: Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια, ημερίδες, εκπαιδευτικές διαλέξεις, ομιλίες,
honoraria, συμβουλευτικά σώματα, και κλινικές μελέτες που επιχορηγήθηκαν από τις φαρμακευτικές εταιρείες, Amgen, Angelini, AstraZeneca, Bayer, Boehringer Ingelheim, Menarini,
MSD, Mylan, Novartis, Vianex.
Β. Παπαβασιλείου: Ουδέν
Α. Πλωμαρίτογλου: Έχει συμμετάσχει στη μελέτη CHARISMA ως clinical adjudicator.
Δ. Ρίχτερ: Έλαβε αμοιβή για συμμετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα, δορυφορικές ομιλίες ή
advisory boards από AstraZeneca, Bayer, Sanofi, Pfizer, Vianex, MSD, Unilever, Boehringer
Ingelheim, Novartis, Abbott, Galenica, Amgen, Specifar, Menarini, Merck, Pharmaswiss,
Winmedica, Unipharma.
Σ. Σουρμελής: Ουδέν
Κ. Σπέγγος: Έχει λάβει αμοιβές για ομιλίες και συμμετοχή σε advisory boards απο την
Boehringer-Ingelheim. Συμμετέχει ως ερευνητής στην NAVIGATE-ESUS.
Κ. Τάκης: Ουδέν
Κ. Τζιόμαλος: Έχει κάνει ομιλίες, παρακολούθησε συνέδρια και συμμετείχε σε advisory boards
και κλινικές μελέτες που χρηματοδοτήθηκαν από την Amgen, Angelini, AstraZeneca, Bayer,
Boehringer, ELPEN, Lilly, Merck Sharp & Dohme, Mylan, Novo Nordisk, Sanofi-Aventis και
Βιανέξ.
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Insulinoma
Ντόλιος Πασχάλης, Παναγόπουλος Περικλής, Κούρτ Σελαμί, Καμπουρέλλη Αικατερίνη,
Τερζή Ειρήνη, Παπάνας Νικόλαος, Παπάζογλου Δημήτριος, Μαλτέζος Ευστράτιος

Onoma sta agglika
Idiotita sta agglika
Ντόλιος Πασχάλης

Kliniki sta agglika
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Περίληψη
Εισαγωγή: Το ινσουλίνωμα είναι ένας σπάνιος νευροενδορκινικός όγκος που χαρακτηρίζεται
απο υπογλυκαιμία με απρόσφορα υψηλή ινσουλίνη ορού. Η διάγνωση του στηρίζεται σε κλινικά (τριάδα του Whipple) και βιοχημικά χαρακτηριστικά ένω ο απεικονιστικός έλεγχος στοχεύει
στην εντόπιση του ογκού. Παρόλα αυτά, τα μη ειδικά συμπτωμάτα και η δυσκολία προεγχειρητικής εντόπισης του ογκού, δημιουργούν αρκετές δυσκολίες στην διάγνωση του ινσουλινωματός. Η χειρουργική αφαίρεση του όγκου αποτελεί την θεραπεία εκλογής.
Παρουσίαση περιστατικού: Ασθενής 54 ετών, γυναίκα, προσήλθε στο τμήμα επειγόντων με συμπτωματική μεταγευματική υπογλυκαιμία. Αναφέρονται επεισόδια συμπτωματικής υπογλυκαιμίας και στο παρελθόν. Τα ευρήματα του βιοχημικού ελέγχου ήταν συμβατά υπερινσουλινισμού και συγκεκριμένα ινσουλινώματος. Σημαντική παράμετρος στην διάγνωση ήταν ο αποκλεισμός φαρμακευτικής υπογλυκαιμίας. Ο ακτινολογικός έλεγχος δεν ανέδειξε εστία ινσουλινώματος, διαπιστώθηκε ωστόσο εστία περιτοναϊκής εμφύτευσης από προηγούμενο καρκίνωμα
ωοθηκών. Η ασθενής παραπέμθηκε σε ειδικό ογκολόγο και υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία.
Συμπέρασμα: Τα ινσουλινώματα είναι σπάνιοι όγκοι, η διαγνωστική προσέγγιση των οποίων
αποτελεί πρόκληση. Στο παρών περιστατικό, η διάγνωση τέθηκε στηρίζομενη σε κλινικοεργαστηριακά χαρακτηριστικά κι αποκλεισμό φαρμακευτικής υπογλυκαιμίας. Η υψηλή κλινική υποψία είναι απαραίτητη για την έγκαιρη διάγνωση.
Λέξεις κλειδιά: ινσουλίνωμα, υπογλυκαιμία, ινσουλίνη, c-πεπτίδιο, όγκοι παγκρέατος, νευροενδοκρινείς
όγκοι
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Introduction: Insulinoma is a rare neuroendocrine tumor characterized by hypoglycemia
coupled with inappropriately high serum insulin. Diagnosis is based on clinical presentation
(Whipple’s triad) and biochemical confirmation, while imaging studies are targeted in
localizing the tumor. Nevertheless, the non-specific symptomatology and the difficulty in
the pre-operative localization present difficulties in the suspicion and diagnosis. Surgical
tumor excision remains treatment of choice.
Presentation: A 54-years old female patient, resented at the emergency department reporting
relapsing post-prandial hypoglycemia. Serum biochemistry revealed hypoglycemia in the
presence of inappropriately elevated serum insulin and c-peptide, while pharmaceutical
causes of hypoglycemia ere ruled out. Imaging could not reveal tumor location, however a
metastasis site from previous ovarian cancer (histologically confirmed) was found. Patient
was referred to an oncologist and she is undertaking chemotherapy.
Conclusions: Insulinomas are rear tumors that present a diagnostic challenge. For our
patient, diagnosis was based on clinical and laboratory characteristics as well as exclusion
of other known causes of hypoglycemia. A high index of clinical suspicion is the only way
for an early diagnosis.
Key Words: insulinoma, hypoglycemia, insulin, c-peptide, pancreatic tumors, neuroendocrine tumors

Εισαγωγή
Το ινσουλίνωμα είναι ένας νευροενδοκρινής
όγκος του παγκρέατος που παράγει ινσουλίνη. Περιγράφηκε πρώτη φορά το 1927 ενώ η πρώτη επιτυχής (χειρουργική) αντιμετώπιση έγινε το 1929
[1, 2]. Οι ασθενείς συνήθως προσέρχονται με την
κλασική τριάδα του Whipple (“Whipple triad”): συμπτωματική υπογλυκαιμία, αντικειμενικά επιβεβαιωμένη (μέτρηση γλυκόζης ορού), η οποία ανταποκρίνεται στην χορήγηση γλυκόζης [3, 4]. Έχουν παρατηρηθεί ακόμα και σοβαρές νευρογλυκοπενικές
εκδηλώσεις, όπως σπασμοί, κυρίως σε ασθενείς με
βαριά υπογλυκαιμία [3]. Η διάγνωση ωστόσο, συνήθως καθυστερεί ακόμα και δεκαετίες (μέχρι και

20% των περιπτώσεων) και πολλές φορές τα συμπτώματα αποδίδονται σε νευρολογική ή ψυχιατρική αιτιολογία [5, 6]. Ο μέσος όρος χρόνου από την
έναρξη της συμπτωματολογίας ως την διάγνωση
είναι 18 μήνες [5].
Λόγω της σπανιότητας της νόσου, τα υπάρχοντα
επιδημιολογικά δεδομένα προέρχονται κυρίως από
αναδρομική μελέτη σειρών ασθενών [4, 5, 7]. Η επίπτωση φτάνει τα 4 άτομα ανά εκατομμύριο πληθυσμού το χρόνο, ενώ η μέση ηλικία εμφάνισης είναι
τα 50 έτη. Η νόσος φαίνεται να επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες (57-59% των περιπτώσεων)
[5, 7]. Το 6% των ινσουλινομάτων παρουσιάζεται
στα πλαίσια της Πολλαπλής Ενδοκρινικής Νεοπλα-
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σίας τύπου Ι (Multiple Endocrine Neoplasia Type I - βλάβης (ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα, εκλεκτική
MEN1). Επίσης, στο 6% των περιπτώσεων ο όγκος αρτηριακή διέγερση με ασβέστιο).
είναι κακοήθης, έχοντας ήδη απομακρυσμένες μεΣυζήτηση
ταστάσεις κατά την διάγνωση [5].
Το ινσουλίνωμα είναι ένας σπάνιος όγκος που
Παρουσίαση περίπτωσης
χαρακτηρίζεται από υπογλυκαιμία σε συνδυασμό
Ασθενής 54 ετών, γυναίκα, προσήλθε στο τμή- με απρόσφορα υψηλή ινσουλίνη ορού. Παρά την
μα επειγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού ανακάλυψη του το 1927 [1] και την αποτελεσμαΝοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με συμπωματική τική αντιμετώπισή του το 1929 [2], η σπανιότητα
μεταγευματική υπογλυκαιμία. Η συμπτωματολογία της νόσου έχει ως αποτέλεσμα την απουσία τυχαιτης περιλάμβανε αδυναμία, θολή όραση και εφί- οποιημένων μελετών για την διάγνωση και θεραδρωση, ενώ εμφάνιζε ωχρότητα. Ανέφερε παρό- πεία της. Τα περισσότερα από τα διαθέσιμα δεδομοια συμπτωματολογία στο παρελθόν ενώ λάμβα- μένα προκύπτουν από μεμονωμένες αναφορές πενε αντιδιαβητική αγωγή, χωρίς ωστόσο βελτίωση ριπτώσεων ή σειρών ασθενών [4, 5, 7, 9, 10].
μετά την διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής. Κατά
Τα ινσουλινώματα θεωρείται ότι προέρχονται
την προσέλευση ήταν απύρετη, χωρίς ρίγος, κακου- από τα κύτταρα των νησιδίων του παγκρέατος, παρ’
χία ή άλλη συμπτωματολογία που να παραπέμπει ότι υπάρχουν μελέτες που υποστηρίζουν σωληνασε λοίμωξη. Το ιατρικό της ιστορικό περιλάμβανε ρική ή αδενοκυψελική προέλευση [11]. Η παθογέολική υστερεκτομή λόγω καρκίνου ωοθηκών, λάμ- νεση της νόσου είναι εν πολλοίς άγνωστη. Το μοβανε αντικαταθλιπτική αγωγή ενώ μέχρι πρόσφατα νοπάτι των mTOR/P70S6K πιθανόν να ενοχοποιείήταν υπό αγωγή με γλιμεπιρίδη. Δεν είχε υποβλη- ται [12]. Επιπλέον, σε δύο μελέτες, μεταλλάξεις του
θεί σε άλλη χειρουργική επέμβαση που θα μπορού- γονιδίου k-ras βρέθηκε στο 23% των περιπτώσεσε να εξηγεί την υπογλυκαιμία (όπως γαστρική πα- ων σποραδικού ινσουλινώματος και ανευπλοειδία
ράκαμψη). Η κλινική εξέταση ήταν φυσιολογική, με του χρωμοσώματος 11 σε περιπτώσεις τόσο μεμοφυσιολογικό αναπνευστικό ψιθύρισμα και καρδια- νωμένου ινσουλινώματος, όσο και ινσουλινώματος
κούς ήχους, χωρίς ευαισθησία κατά την ψηλάφη- στα πλαίσια του συνδρόμου MEN1 [13, 14].
ση της κοιλιάς. Η αρτηριακή πίεση ήταν φυσιολογιΗ υπογλυκαιμία που παρατηρείται στους ασθεκή (125/70 mmHg) και η καρδιακή συχνότητα ελα- νείς με ινσουλίνωμα αποδίδεται με μεγαλύτερη πιφρώς αυξημένη (90/λεπτό). Το ηλεκτροκαρδιογρά- θανότητα σε ελαττωμένη ηπατική παροχή [15]. Ο
φημα δεν ανέδειξε ισχαιμία ή άλλες διαταραχές.
υποκείμενος μηχανισμός, ο οποίος συντηρεί την έκΟ εργαστηριακός έλεγχος κατά την εισαγωγή κριση ινσουλίνης σε υψηλά επίπεδα δεν είναι γνωεπιβεβαίωσε την υπογλυκαιμία. Οι δείκτες φλεγ- στός. Πιθανώς, εκκρίνονται υψηλότερα επίπεδα
μονής ήταν φυσιολογικοί (λευκά αιμοσφαίρια, από καλύτερα και περισσότερο αποτελεσματικά μεC-αντιδρώσα πρωτεΐνη), όπως επίσης και τα ηπα- ταφράσιμο mRNA [16].
τικά ένζυμα και οι δείκτες νεφρικής λειτουργίας. Η
Η επίπτωση της νόσου είναι 0.4 άτομα ανά
ασθενής τέθηκε σε νηστεία, κατά την διάρκεια της 100000 άτομα-έτη, με μέση ηλικία εμφάνισης τα
οποίας παρουσίασε υπογλυκαιμία (σάκχαρο αίμα- 50 έτη και μεγαλύτερη συχνότητα στις γυναίκες
τος 30 mg/dL), ενώ στο ίδιο δείγμα αίματος παρα- (γυναίκες:άνδρες περίπου 3:2) [3, 5, 7]. Περίπου
τηρήθηκε ανάρμοστα υψηλή τιμή ινσουλίνης (54.1 6-7.6% των περιπτώσεων εκδηλώνεται σε ασθεpmol/lt) και c-πεπτιδίου (9.28 ng/mL) και απουσία νείς με το σύνδρομο MEN1 και 6% των συνολικών
σουλφονυλουρίας, ευρήματα που υποδηλώνουν περιπτώσεων ο όγκος είναι κακοήθης, έχοντας ήδη
την παρουσία υπερινσουλινισμού, και συγκεκριμένα δώσει απομακρυσμένες μεταστάσεις [5, 7]. Η πρόινσουλινώματος [8]. Ο ακτινολογικός έλεγχος (Υπε- γνωση είναι άριστη για τους ασθενής με καλοήθες
ρηχογράφημα κοιλιάς, Υπολογιστική Τομογραφία ινσουλίνωμα, αφού το προσδόκιμο επιβίωσης είναι
και Μαγνητική Τομογραφία παγκρέατος) δεν ανέ- το ίδιο με τον γενικό πλυθησμόι [5]. Για τις περιποδειξε την εστία του ινσουλινώματος. Η ασθενής πα- τώσεις κακοήθους ινσουλινώματος, η επιβίωση είραπέμφθηκε σε εξειδικευμένο κέντρο για να υπο- ναι σαφώς χειρότερη, παρά την ύπαρξη περιπτώσεβληθεί σε επιπλέον έλεγχο για τον εντοπισμό της ων όπου η επιβίωση έφτασε τα 25 έτη [5, 17].
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Η διάγνωση του ινσουλινώματος είναι πρώτιστα
κλινική και βιοχημική. Ο ρόλος των απεικονιστικών
εξετάσεων περιορίζεται στην εντόπιση του όγκου.
Η χαμηλή γλυκόζη αίματος, παράλληλα με απρόσφορα υψηλά επίπεδα ινσουλίνης και c-πεπτιδίου,
στα πλαίσια κλινικής εικόνας υπογλυκαιμίας και της
παρουσίας της τριάδας του Whipple αρκούν για να
τεθεί η διάγνωση [18-21]. Ο προεγχειρητικός εντοπισμός του όγκου με απεικονιστικές εξετάσεις μπορεί να είναι αδύνατος, αφού μπορεί να μην εντοπισθεί ο όγκος έως και στο 40% των περιπτώσεων
[22]. Η ακριβής εντόπιση της θέσης του όγκου προεγχειρητικά είναι επιθυμητή [23], υπάρχουν ωστόσο χειρουργοί που δεν την θεωρούν [24]. Ο υπέρηχος κοιλιάς, η υπολογιστική τομογραφία και η μαγνητική τομογραφία έχουν παρόμοια ευαισθησία
για την εντόπιση του όγκου και η επιλογή ενός εκ
αυτών εξαρτάται από την εμπειρία του ακτινολόγου. Η αναφερόμενη ευαισθησία για το διακοιλιακό υπερηχογράφημα και την υπολογιστική τομογραφία τριπλής φάσης είναι περίπου 70% [7]. Άλλη
μια μη επεμβατική απεικονιστική τεχνική αποτελεί
το σπινθηρογράφημα με πεντετρεοτίδιο το οποίο
έχει ευαισθησία 60% [25, 26].
Σε περιπτώσεις που δεν έχει ικαταστεί δυνατή η
εντόπιση της θέσης του όγκου με μη επεμβατικές
τεχνικές, οι ασθενείς μπορούν να υποβληθούν σε
ενδοσκοπικό υπέρηχο ή εκλεκτική αρτηριακή διέγερση με ασβέστιο [27, 28]. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αναφερόμενη ευαισθησία του ενδοσκοπικού
υπέρηχου είναι [27, 29], ενώ σε συνδυασμό με την
εκλεκτική αρτηριακή διέγερση με ασβέστιο η ευαισθησία μπορεί να φτάσει το 93%. Ο συνδυασμός
αυτών των τεχνικών σε ειδικά κέντρα με τις συνήθεις μη επεμβατικές απεικονιστικές τεχνικές κάνει
πρακτικά την εντόπιση της θέσης του όγκου δυνατή για όλους τους ασθενείς [7, 28, 30, 31].
Η θεραπεία του ινσουλινώματος είναι κατ’ αρχάς
η χειρουργική αφαίρεση. Τα περισσότερα από τα
υπάρχοντα δεδομένα για τις προτιμώμενες τεχνικές προκύπτουν από ανασκοπήσεις σειρών ασθενών. Ανάμεσα στις τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί, περιλαμβάνονται η εκπυρήνωση, η μερική περιφερική παγκρεατεκτομή, η ολική παγκρεατεκτομή και η επέμβαση Whipple. Η αποτελεσματική θεραπεία φτάνει το 87.5% [5]. Μετά την χειρουργική
αφαίρεση, 8.5% των ασθενών εμφάνισε εμμένουσα υπογλυκαιμία και 2.2% αυτών εμφάνισε σακχα-
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ρώδη διαβήτη. Η περιεγχειρητική και μετεγχειρητική θνησιμότητα ήταν χαμηλή (1.8%). Μεταξύ των
ασθενών με εμμένουσα συμπτωματολογία, το 45%
είχαν κακοήθες ινσουλίνωμα [5]. Η επανεμφάνιση
μετά από χειρουργική αφαίρεση μπορεί να φτάσει
το 6% στα 10 χρόνια και το 8% μετά από 20 χρόνια
[5]. Λαπαροσκοπική επέμβαση σε συνδυασμό με διεγχειρητικό υπερηχογράφημα έχει χρησιμοποιηθεί
για μικρά, εντοπισμένα πριν την επέμβαση ινσουλινώματα με αποτελέσματα όμοια με αυτά της ανοιχτής χειρουργικής αφαίρεσης [32, 33]. Ωστόσο, τα
δεδομένα είναι ελάχιστα. Για τους ασθενείς που δεν
δύνανται να υποβληθούν σε χειρουργική αφαίρεση
του όγκου, η «εκτομή» με αιθανόλη (ένεση αιθανόλης στο κέντρο του όγκου) μπορεί να αποτελέσει
αποδεκτή εναλλακτική επιλογή [34].
Η φαρμακευτική θεραπευτική αντιμετώπιση περιορίζεται στους ασθενείς που δεν δύνανται να
υποβληθούν σε χειρουργείο, είτε λόγω μεταστατικής νόσου είτε λόγω μη αποδεκτά υψηλού ρίσκου.
Σκοπός της φαρμακευτικής αγωγής είναι η πρόληψη της υπογλυκαιμίας. Η διαζοξίδη ενεργοποιεί τους διαύλους καλίου και επακόλουθα ελαττώνει την έκκριση ινσουλίνης και μπορεί να προσφέρει έλεγχο της υπογλυκαιμίας [17, 35, 36]. Η χρήση της ωστόσο περιλαμβάνει ανεπιθύμητες ενέργειες όπως η σοβαρή κατακράτηση ύδατος και το
επακόλουθο οίδημα, για το οποίο πρέπει να χορηγούνται υψηλές δόσεις διουρητικών. Η οκτρεοτίδη
επίσης μπορεί να αναστείλει την έκκριση ινσουλίνης
όταν χορηγηθεί σε υψηλές δόσεις. Η αποτελεσματικότητά της στην αντιμετώπιση της υπογλυκαιμίας
από το ινσουλίνωμα διαφέρει μεταξύ των ασθενών
και η χρήση της περιορίζεται σε αυτούς που η διαζοξίδη δεν έχει αποτελέσματα [17, 37-39]. Άλλοι
χρησιμοποιούμενοι παράγοντες όπως η βεραπαμίλη και η φαινυντοΐνη έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί
με θετικά αποτελέσματα [17, 40].
Πρόσφατα, ο αναστολέας της ραπαμυκίνης
(mTOR) των θηλαστικών everolimus έχει επιφέρει
θετικά αποτελέσματα σε περιπτώσεις ανθεκτικές
στις υπόλοιπες θεραπευτικές παρεμβάσεις, ωστόσο τα δεδομένα και η διαθέσιμη εμπειρία είναι ελάχιστα [41-44].
Μια ακόμα εναλλακτική για ασθενείς για τους
οποίους έχουν εξαντληθεί οι υπόλοιπες επιλογές
χωρίς αποτέλεσμα είναι η κοινή χημειοθεραπεία και
ακτινοθεραπεία. Η στρεπτοζοσίνη και η δοξορου-
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βικίνη αποτελούν τους παράγοντες πρώτης εκλογής και η αναφερόμενη κλινική ανταπόκριση φτάνει το 69% [45]. Ωστόσο, η ακτινολογική ελάττωση
του όγκου ήταν μόλις 10 – 40% [46, 47]. Λαμβάνοντας υπόψη την τοξικότητα της χημειοθεραπείας,
η προσεκτική εξέταση των δεδομένων για τον κάθε
ασθενή είναι επιβεβλημένη [48].
Η τεμοζολομίδη, ένα ανάλογο του ακλυλιωτικού παράγοντα δακαρβαζίνη, έχει επιδείξει καλή
ανταπόκριση όταν χρησιμοποιείται για ενδοκρινείς
όγκους (24-45%), περιλαμβανομένου και του ινσουλινώματος [41, 49, 50]. Τέλος, η χρησιμότητα
της ακτινοθεραπείας είναι περιορισμένη για τους
παγκρεατικούς όγκους. Υπάρχουν παρ’ όλ’ αυτά δεδομένα από σειρές ασθενών όπου έχει καλά αποτελέσματα ως παρηγορητική θεραπεία [51-54].

Συμπεράσματα
Στην περίπτωση της συγκεκριμένης ασθενούς,
η διάγνωση τέθηκε σχετικά νωρίς, παρά το ψυχιατρικό της ιστορικό. Η κλινική υποψία του υπερινσουλιινισμού τέθηκε έπειτα από τρία επεισόδια
υπογλυκαιμίας τα οποία είχαν αποδοθεί σε αντιδιαβητική αγωγή. Ο αποκλεισμός της φαρμακευτικής υπογλυκαιμία είναι προαπαιτούμενο για την
διάγνωση του ινσουλινώματος. Όταν έχει αποκλεισθεί η φαρμακευτική υπογλυκαιμία, ο συνδυασμός υπογλυκαιμίας, απρόσφορα υψηλής ινσουλίνης και c-πεπτιδίου είναι αρκετός για την διάγνωση.
Η απουσία ειδικής συμπτωματολογίας του ινσουλινώματος κάνει αναγκαία την υψηλή κλινική υποψία
σε κάθε περίπτωση υπογλυκαιμίας άγνωστης αιτιολογίας.
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επαναιμάτωση, θάνατος από καρδιαγγειακά αίτια) ήταν 15% μικρότερη στους ασθενείς που έλαβαν
evolocumab. Η συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν παρόμοια στους ασθενείς που
έλαβαν evolocumab και σε εκείνους που έλαβαν placebo εκτός από την εμφάνιση αντιδράσεων στο
σημείο της ένεσης, η οποία ήταν συχνότερη στους πρώτους (2,1% έναντι 1,6% στους ασθενείς που
έλαβαν placebo)
Σχόλιο
Η χορήγηση evolocumab ελαττώνει τα καρδιαγγειακά συμβάματα και είναι ασφαλής. Ωστόσο, με
δεδομένο το αυξημένο κόστος του φαρμάκου, η χορήγησή του πρέπει να περιορίζεται σε ασθενείς που
δεν πετυχαίνουν τους στόχους της LDL χοληστερόλης παρά τη χορήγηση της μέγιστης ανεκτής δόσης
ισχυρής στατίνης και εζετιμίμπης.
Βιβλιογραφία
Sabatine MS, Giugliano RP, Keech AC, et al; FOURIER Steering Committee and Investigators.
Evolocumab and Clinical Outcomes in Patients with Cardiovascular Disease.
N Engl J Med 2017 Mar 17

Σχεδόν το 50% των θανάτων από καρδιομεταβολικά νοσήματα
οφείλονται σε διατροφικούς παράγοντες

Η χορήγηση του αναστολέα της PCSK9 evolocumab ελαττώνει
τα καρδιαγγειακά συμβάματα και είναι ασφαλής
Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια έχει εισαχθεί στην αντιμετώπιση της υπερχοληστερολαιμίας μια νέα κατηγορία
φαρμάκων, μονοκλωνικά αντισώματα που χορηγούνται υποδορίως και αναστέλλουν την proprotein
convertase subtilisin-kexin type 9 (PCSK9) με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η διάσπαση του υποδοχέα
της LDL χοληστερόλης. Τα αντισώματα αυτά χορηγούνται κάθε 2 ή 4 εβδομάδες και ελαττώνουν την
LDL χοληστερόλη κατά 60%. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό αν αυτή η ελάττωση συνεπάγεται και μείωση
του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων.
Σύνοψη μελέτης
Στην παρούσα μελέτη (μελέτη FOURIER), 27.564 ασθενείς με εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο
(στεφανιαία νόσο, ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή συμπτωματική περιφερική αρτηριακή
νόσο) υπό αγωγή με στατίνη (70% υπό ατορβαστατίνη 40-80 mg ή ροσουβαστατίνη 20-40 mg)
τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν το μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι της PCSK9 evolocumab (140 mg κάθε
2 εβδομάδες ή 420 mg κάθε 4 εβδομάδες) ή placebo. Η διάμεση συγκέντρωση LDL χοληστερόλης
στην έναρξη της μελέτης ήταν 92 mg/dl και ελαττώθηκε μετά από 1 έτος χορήγησης evolocumab στα
30 mg/dl (ελάττωση κατά 59%). Μετά από διάμεσο διάστημα παρακολούθησης 2,2 ετών, η συχνότητα
εμφάνισης του πρωτεύοντος καταληκτικού σημείου (μη θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου, μη
θανατηφόρο ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, νοσηλεία για ασταθή στηθάγχη, στεφανιαία
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Εισαγωγή
Η ανθυγιεινή διατροφή αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιομεταβολικών νοσημάτων
(στεφανιαία νόσος, ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και σακχαρώδης διαβήτης). Ωστόσο, δεν
είναι σαφής η ακριβής συμμετοχή της στον κίνδυνο εμφάνισης αυτών των νοσημάτων.
Σύνοψη μελέτης
Στην παρούσα μελέτη σε αντιπροσωπευτικό δείγμα του ενήλικα πληθυσμού των ΗΠΑ (16,620
άτομα), υπολογίστηκε ότι το 45,4% των θανάτων από καρδιομεταβολικά νοσήματα μπορούσε να
αποδοθεί σε ακατάλληλες διατροφικές συνήθεις. Το ποσοστό αυτό ήταν υψηλότερο στους άνδρες
σε σύγκριση με τις γυναίκες και στα νεότερα άτομα (25-34 ετών) σε σύγκριση με τους υπερήλικες (≥
75 ετών). Μεταξύ των διαφόρων διατροφικών συνηθειών, τη πιο δυσμενή επίδραση είχε η αυξημένη
κατανάλωση άλατος, καθώς ευθυνόταν για το 9,5% των θανάτων από καρδιομεταβολικά νοσήματα),
η μειωμένη κατανάλωσης ξηρών καρπών (8,5%), η αυξημένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος (8,2%), η
μειωμένη κατανάλωση ω3 λιπαρών, φρούτων και λαχανικών (7,5-7,8%) και η αυξημένη κατανάλωση
αναψυκτικών με ζάχαρη (7,4%).
Σχόλιο
Η ανθυγιεινή διατροφή παίζει καθοριστικό ρόλο στον κίνδυνο θανάτου από καρδιομεταβολικά νοσήματα.
Η εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης της υγιεινής διατροφής στο γενικό πληθυσμό πρέπει να
αποτελέσει προτεραιότητα των πολιτικών δημόσιας υγείας.
Βιβλιογραφία
Micha R, Peñalvo JL, Cudhea F, Imamura F, Rehm CD, Mozaffarian D. Association Between
Dietary Factors and Mortality From Heart Disease, Stroke, and Type 2 Diabetes in the United
States. JAMA 2017;317:912-924.
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Ο πρωτοπαθής αλδοστερονισμός αποτελεί συχνή αιτία υπέρτασης,
ακόμη και σε ασθενείς με ήπια υπέρταση
Εισαγωγή
Ο πρωτοπαθής αλδοστερονισμός αποτελεί μια από τις συχνότερες αιτίες δευτεροπαθούς υπέρτασης.
Ωστόσο, η ακριβής συχνότητά του στο γενικό πληθυσμό των ασθενών με υπέρταση δεν είναι γνωστή,
καθώς ο έλεγχος για την ύπαρξή του διενεργείται συνήθως σε επιλεγμένους ασθενείς (π.χ. με ανθεκτική
υπέρταση ή με υποκαλιαιμία).
Σύνοψη μελέτης
Στην παρούσα μελέτη, 1.675 μη επιλεγμένοι υπερτασικοί ασθενείς που παρακολουθούνταν στην
πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας διερευνήθηκαν για την παρουσία πρωτοπαθούς αλδοστερονισμού.
Διαπιστώθηκε ότι το 5,9% των ασθενών είχε πρωτοπαθή αλδοστερονισμό, εκ των οποίων 30% είχαν
αδένωμα και 70% αμφοτερόπλευρη υπερπλασία των επινεφριδίων. Η συχνότητα του πρωτοπαθούς
αλδοστερονισμού ήταν 3,9% στους ασθενείς με υπέρταση σταδίου Ι (αρτηριακή πίεση 140-159/90-99
mmHg) και 11,8% στους ασθενείς με υπέρταση σταδίου ΙΙΙ (αρτηριακή πίεση ≥ 180/110 mmHg). Οι
ασθενείς με πρωτοπαθή αλδοστερονισμό είχαν μεγαλύτερη συχνότητα βλάβης στα όργανα-στόχους και
καρδιαγγειακής νόσου σε σύγκριση με τους ασθενείς με ιδιοπαθή υπέρταση, ανεξάρτητα από τα επίπεδα
της αρτηριακής πίεσης και από άλλους παράγοντες κινδύνου.
Σχόλιο
Ο πρωτοπαθής αλδοστερονισμός είναι αρκετά συχνός ακόμη και σε μη επιλεγμένους υπερτασικούς
ασθενείς και αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων ανεξάρτητα από τα επίπεδα
της αρτηριακής πίεσης. Ωστόσο, με δεδομένο το κόστος και την πολυπλοκότητα των μεθόδων ελέγχου
της παρουσίας του, δεν μπορεί να συσταθεί προς το παρόν έλεγχος όλων των υπερτασικών για ύπαρξη
πρωτοπαθούς αλδοστερονισμού.

Αθήνα, Ιούνιος 2017
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- Εταιρίες 50 Ευρώ . Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να
λάβετε τηλεφωνικώς στον αριθμό 210 8980461, είτε μέσω
email : medicine@vegacom.gr

• Ετήσιο Επιστημονικό Συμπόσιο Εαρινές Ημέρες Ρευματολογίας 2017, 2730/04/2017, Hydrama Grand Hotel, Δράμα, Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία & Επαγγελαμτική Ένωση Ρευματολόγων Ελλάδος
• 15ο Καρδιολογικό Συνέδριο (με διεθνή συμμετοχή), 05-07/05/2017, Συνεδριακό
& Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα, Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία
• 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, 10-13/05/2017, Divani Caravel Hotel,
Αθήνα, Ιατρική Εταιρεία Αθηνών
• 15ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο, 25- 27/05/2017, Larissa Imperial Palace,
Λάρισα, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος
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Προσεχή Συνέδρια, Επιστημονικές Εκδηλώσεις στην
Ελλάδα και το Εξωτερικό, στην Παθολογία και τις
συναφείς Ειδικότητες μέχρι τον Φεβρουάριο 2017

• 16ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο, 25 - 27/05/2017, Makedonia Palace
Hotel, Θεσσαλονίκη, Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος
• Στρατηγική αντιμετώπισης Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2, 02-04/06/2017, Ξενοδοχείο Simantro, Χαλκιδική, Ελληνική Εταιρεία Μελέτης & Εκπαίδευσης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη (πρώην Δ.Ε.Β.Ε.)
• American Diabetes Association's 77th Scientific Sessions, 9 – 13/06/2017, Σαν
Ντιέγκο, Καλιφόρνια , Η.Π.Α., American Diabetes Association (ADA)
• 27th European Meeting on Hypertension and Cardiovascular Protection, 16–
19/06/ 2017, MICO Milano Congressi, Μιλάνο, Ιταλία, European Society of Hypertension (ESH)
• 20η Πανελλήνια Διημερίδα της Εταιρείας Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού, 30/06 - 02/07/2017, Ξενοδοχείο Αμαλία, Δελφοί, Εταιρεία Μελέτης Παθήσεων Διαβητικού Ποδιού
• Διημερίδα Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας 2017, 30/06 - 02/07/2017,
Ξενοδοχείο Amalia, Ναύπλιο, Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας

