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Περίληψη
Η φλεβική θρομβοεμβολή συνίσταται από την εν τω βάθει φλε-

βική θρόμβωση και την πνευμονική εμβολή και αποτελεί την τρίτη 
σε συχνότητα καρδιαγγειακή νόσο αλλά και δυνητικά σημαντική 
επιπλοκή σε ορθοπαιδικούς ασθενείς. Η εξατομικευμένη αξιολόγη-
ση του κινδύνου εμφάνισης της νόσου είναι απαραίτητη και μπορεί 
να γίνει με ειδικά νορμογράμματα - κλίμακες κινδύνου. Η θρομβο-
προφύλαξη ορθοπαιδικών ασθενών μπορεί να γίνει με συντηρη-
τικές/μηχανικές και φαρμακευτικές μεθόδους, όπως η ηπαρίνη και 
τα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά, εκ των οποίων η δα-
βιγατράνη, η ριβαροξαμπάνη και η απιξαμπάνη έχουν εγκριθεί για 
θρομβοπροφύλαξη σε ορθοπαιδικούς ασθενείς στην Ευρώπη και 
την Αμερική. Ειδικές περιπτώσεις ασθενών στους οποίους πρέπει 
να γίνεται χορήγηση των νεότερων αντιπηκτικών με προσοχή είναι 
οι ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια και οι υπερήλικες ασθενείς. Τέ-
λος, η ασπιρίνη ενδείκνυται μόνο για θρομβοπροφύλαξη μετά από 
αρθροπλαστική σε ασθενείς με χαμηλό κίνδυνο φλεβικής θρομβο-
εμβολής ή σε περιπτώσεις όπου δεν μπορούν λόγω αντένδειξης να 
χορηγηθούν ηπαρίνες ή νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά.
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Abstract
Venous thromboembolism, which comprises deep vein 

thrombosis and pulmonary embolism, is the third most frequent 
cardiovascular disease and is a potentially relevant complication 
in orthopaedic patients. Individualized risk assessment is 
essential and can be performed with specific risk scores. 
Thromboprophylaxis of orthopaedic patients may include 
conservative/mechanical and pharmaceutical methods such 
as the administration of heparin and new oral anticoagulants, 
of which dabigatran, rivaroxaban and apixaban have been 
approved for thromboprophylaxis in orthopaedic patients in 
Europe and the United States. Specific patient populations in 
whom administration of the new oral anticoagulants should be 
performed cautiously are patients with renal failure or elderly 
patients. Finally, aspirin is indicated only for thromboprophylaxis 
after arthroplasty in patients who are in low risk for venous 
thromboembolism or in cases where heparins or new oral 
anticoagulants are contraindicated.
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Περιεγχειρητικός κίνδυνος 
θρόμβωσης

Αιτιολογία

Η φλεβική θρομβοεμβολή (ΦΘΕ), που συνίστα-
ται από την εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (ΕΒΦΘ) 
και την πνευμονική εμβολή (ΠΕ) (Di Nisio Μ και 
συν 2016) αποτελεί την τρίτη σε συχνότητα καρδι-
αγγειακή νόσο μετά το έμφραγμα του μυοκαρδίου 
και το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και έχει ετή-
σια επίπτωση 100-200 άτομα ανά 100.000 (Heit 
JA 2008). Η ΦΘΕ είναι μια δυνητικά θανατηφόρος 
νόσος με 370.012 θανάτους ανά έτος στην Ευρώ-
πη (Cohen AT και συν 2007) και ρυθμό θνητότητας 
9,4-32,3 στην Αμερική (.Wendelboe AM και Ras-
kob GE, 2016). Η ΦΘΕ μελετήθηκε ως σημαντική 
επιπλοκή σε ορθοπαιδικους ασθενείς από τη δεκα-
ετία του I960 (Kakkar VV και συν 1969, Geerts WH 
και συν 2008). Ο κίνδυνος ΦΘΕ διαρκεί δύο-τρεις 
μήνες και είναι μεγαλύτερος τις δύο πρώτες μετεγ-
χειρητικές εβδομάδες (Konstantinides SV και συν 
2014). Ο μέσος χρόνος διάγνωσης της ΦΘΕ είναι 
επτά ημέρες για την ολική αρθροπλαστική γόνατος 
και 17 ημέρες για την ολική αρθροπλαστική ισχίου 
(White RH και συν 1998).Ένα μείζον ορθοπαιδικό 
χειρουργείο ενέχει διπλάσιο κίνδυνο ΦΘΕ από ένα 
γενικό χειρουργείο (Kearon C 2003). Σε απουσία 
θρομβοπροφύλαξης, η ΠΕ είναι η πιο κοινή αιτία 
θανάτου σε ασθενείς μετά από ολική αρθροπλα-
στική (Sharrock NE και συν 1993). Παρ’ όλα αυτά, 
παρά την περιεγχειρητική θρομβοπροφύλαξη μπο-
ρεί να εμφανιστεί υποκλινική φλεβική θρόμβωση 
σε μικρό χρονικό διάστημα μετά το χειρουργείο 
στο 1/5 περίπου των ασθενών που υποβάλλονται 
σε αρθροπλαστική ισχίου και στο 1/3 των ασθε-
νών που υποβάλλονται σε αρθροπλαστική γόνατος 
(Geerts WH και συν 2004).

Η δημιουργία θρόμβων σχετίζεται με την κλασ-
σική τριάδα εκλυτικών παραγόντων του Virchow 
και μπορεί να οφείλεται σε φλεβική στάση κατά 
την διάρκεια της επέμβασης, διαταραχές του εν-
δοθηλίου και υπερπηκτικότητα του αίματος κατά 
την περιεγχειρητική περίοδο (Lieberman JR  και 
συν 2005). Στατιστικά οι περισσότερες θρομβώ-
σεις έχουν την έναρξη τους ενδοεγχειρητικά με 
εξάπλωση του θρόμβου στην μετεγχειρητική φάση 
(Lieberman JR  και συν 2005).

Ομάδες κινδύνου

Παρόλο που οι περισσότεροι ασθενείς που πρό-
κειται να υποβληθούν σε ορθοπαιδική επέμβαση 
αρθροπλαστικής έχουν κοινά κλινικά χαρακτηρι-
στικά και μπορούν να ενταχθούν στην ίδια ομάδα 
κινδύνου, ο κίνδυνος εμφάνισης ΦΘΕ πρέπει να 
αξιολογείται εξατομικευμένα. Αυτό γίνεται με βάση 
τη νόσο και την υποκείμενη θεραπεία, όπως επίσης 
και πιθανούς συνυπάρχοντες παράγοντες κινδύ-
νου, όπως είναι ο μείζων τραυματισμός ή άλλο χει-
ρουργείο, η ηλικία, η παχυσαρκία, η κύηση/λοχεία, 
η κακοήθεια, το ιστορικό επιβεβαιωμένης ΦΘΕ και 
η κληρονομική ή επίκτητη θρομβοφιλία (Ελληνική 
Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυμα-
τολογίας - Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πρό-
ληψη της Φλεβικής Θρόμβωσης στην Ορθοπαιδι-
κή. 2009) που μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά 
την κλινική έκβαση (Caprini JA 2005).

Διαβάθμιση κίνδυνου ΦΘΕ

Ο βαθμός θρομβοπροφύλαξης που απαιτείται 
σε κάθε ασθενή βασίζεται στην εκτίμηση κινδύνου 
για εμφάνιση ΦΘΕ. Αυτή μπορεί να γίνει με βάση 
συγκεκριμένα νορμογράμματα, που έχουν δημιουρ-
γηθεί για την διαβάθμιση του κινδύνου ΦΘΕ γενι-
κά σε μετεγχειρητικούς ασθενείς, όπως η κλίμακα 
Caprini (Murphy PB και συν 2018, Falck-Ytter Y  
και συν 2012) και Rogers (Ελληνική Επιτροπή για 
την Προφύλαξη και Θεραπεία της Φλεβικής Θρομ-
βοεμβολικής Νόσου. Κατευθυντήριες Οδηγίες για 
την Προφύλαξη από τη Φλεβική Θρομβοεμβολική 
Νόσο. 2008) (Caprini και Rogers score). Ανάλογα 
με την κλίμακα Caprini, ασθενείς με προγραμμα-
τισμένη ολική αρθροπλαστική κάτω άκρου ή κά-
ταγμα ισχίου, πυέλου ή κάτω άκρου τον τελευταίο 
μήνα ανήκουν στην ομάδα πολύ υψηλού κινδύνου 
για ΕΒΦΘ και συνεπώς πρέπει στο σύνολο τους να 
λαμβάνουν φαρμακευτική θρομβοπροφυλακτική 
αγωγή με ή χωρίς συνδυασμό με μηχανική θρομ-
βοπροφύλαξη. Στον πίνακα 1 φαίνεται η κλίμακα 
Caprini και στον πίνακα 2 η προτεινόμενη προφυ-
λακτική αγωγή σε μετεγχειρητικούς ασθενείς ανά-
λογα με την τιμή της κλίμακας Caprini.
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Πίνακας 1. Κλίμακα Caprini (προσαρμοσμένο)

Παράγοντας κινδύνου Βαθμός 
Ηλικία 41-60 χρονών 1 
Έλασσον χειρουργείο 1 
Ιστορικό προηγηθέντος μείζονος χειρουργείου (τον τελευταίο μήνα) 1 
Φλεβικοί κιρσοί 1 
Ιστορικό φλεγμονώδους νόσου του εντέρου 1 
Οίδημα κάτω άκρων (επί του παρόντος) 1 
Παχυσαρκία (Δείκτης Μάζας Σώματος > 25) 1 
Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου 1 
Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (τον τελευταίο μήνα) 1 
Σήψη (τον τελευταίο μήνα) 1 
Σοβαρή πνευμονική νόσος, συμπεριλαμβανομένης της πνευμονίας (τον τελευταίο μήνα) 1 
Μη φυσιολογική πνευμονική λειτουργία (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια) 1 
Παθολογικός ασθενής σε ακινητοποίηση (επί του παρόντος) 1 
Μόνο για γυναίκες: Αντισυλληπτικά από του στόματος ή θεραπεία ορμονικής αντικατάστασης 1 
Μόνο για γυναίκες: Κύηση ή λοχεία (τον τελευταίο μήνα) 1 
Μόνο για γυναίκες: Ιστορικό γέννησης θνησιγενούς εμβρύου, καθ’ έξιν αποβολών (>3), πρόωρου 
τοκετού με προεκλαμψία ή ενδομήτρια υπολειπόμενη ανάπτυξη 1 

Ηλικία 61-74 χρονών15 2 
Αρθροσκόπηση 2 
Κακοήθεια (επί του παρόντος ή στο παρελθόν) 2 
Μείζον χειρουργείο (>45 λεπτά) 2 
Λαπαροσκοπικό χειρουργείο (>45 λεπτά) 2 
Ακινητοποίηση (>72 ώρες) 2 
Γύψος που οδηγεί σε ακινητοποίηση (τον τελευταίο μήνα) 2 
Κεντρική φλεβική πρόσβαση 2 
Ηλικία >75 χρονών15 3 
Ιστορικό ΕΒΦΘ/ΠΕ 3 
Οικογενειακό ιστορικό θρόμβωσης 3 
Μετάλλαξη παράγοντα V Leiden 3 
Μετάλλαξη προθρομβίνης G20210A 3 
Αυξημένη ομοκυστεΐνη ορού 3 
Θετικό αντιπηκτικό του λύκου 3 
Αυξημένα αντισώματα έναντι της καρδιολιπίνης 3 
Επαγόμενη από ηπαρίνη θρομβοκυτταροπενία 3 
Προγραμματισμένη ολική αρθροπλαστική κάτω άκρου 5 
Κάταγμα ισχίου, πυέλου ή κάτω άκρου {τον τελευταίο μήνα) 5 
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (τον τελευταίο μήνα) 5 
Πολυτραυματίας (τον τελευταίο μήνα) 5 
Οξεία κάκωση νωτιαίου μυελού 5 

Πίνακας 2. Προφυλακτική αγωγή σε μετεγχειρητικούς ασθενείς ανάλογα με την κλίμακα Caprini (προσαρμοσμένο από Caprini 
JA 2005)

Συνολικός Βαθμός Επίπτωση ΕΒΦΘ Βαθμός κινδύνου Προφυλακτική Αγωγή
0-1 <10% Χαμηλού κινδύνου Πρώιμη κινητοποίηση

3-4 10-20% Υψηλού κινδύνου

Ελαστικές αντιθρομβωτικές κάλτσες/ μηχανική δι-
αλείπουσα συμπίεση των κάτω άκρων με πεπιεσμέ-
νο αέρα/ μικρή δόση κλασσικής ηπαρίνης/ ηπαρίνη 
χαμηλού μοριακού βάρους

>5 40-80%
1-5% θνητότητα)

Πολύ υψηλού 
κινδύνου

Μικρή δόση κλασσικής ηπαρίνης/ ηπαρίνη χαμη-
λού μοριακού βάρους/ βαρφαρίνη/ αναστολείς 
παράγοντα Xa της πήξης ή αναστολείς θρομβίνης 
(μόνα ή σε συνδυασμό είτε με ελαστικές αντιθρομ-
βωτικές κάλτσες είτε με μηχανική διαλείπουσα 
συμπίεση των κάτω άκρων με πεπιεσμένο αέρα
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Θρομβοπροφύλαξη μετά από 
ορθοπαιδικές επεμβάσεις

Οι ορθοπαιδικές επεμβάσεις διακρίνονται σε 
υψηλού και χαμηλού κινδύνου. Υψηλού κινδύνου 
είναι η αρθροπλαστική ισχίου, η αρθροπλαστική 
γόνατος, το κάταγμα ισχίου, το κάταγμα πυέλου και 
πολλαπλά κατάγματα μετά από βαρύ τραυματισμό, 
ενώ χαμηλού κινδύνου είναι οι επεμβάσεις κάτω-
θεν του γόνατος, οι επεμβάσεις των άνω άκρων 
και η αρθροσκόπηση (Falck-Ytter Y και συν 2012).

Α. Συντηρητικές / μηχανικές μέθοδοι

Οι μηχανικές μέθοδοι θρομβοπροφύλαξης αφο-
ρούν την πρώιμη κινητοποίηση (επαρκής μόνο σε 
ασθενείς χαμηλού κινδύνου), τη χρήση ελαστικών 
αντιθρομβωτικών καλτσών, συσκευές μηχανικής 
διαλείπουσας συμπίεσης των κάτω άκρων με πε-
πιεσμένο αέρα και εφαρμογή παλμικών κυμάτων 
άκρου ποδός (Ελληνική Επιτροπή για την Προφύ-
λαξη και Θεραπεία της Φλεβικής Θρομβοεμβολικής 
Νόσου. Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Προφύλα-
ξη από τη Φλεβική Θρομβοεμβολική Νόσο, 2008). 
Μπορούν να αποτελέσουν μοναδική μέθοδο θρομ-
βοπροφύλαξης σε ορθοπαιδικούς ασθενείς μετρί-
ου ή υψηλού (μόνο για διαλείπουσα συμπίεση των 
κάτω άκρων με αέρα) κινδύνου για ΦΘΕ  (Caprini 
JA 2005) ή να αυξήσουν την αποτελεσματικότη-
τα της θρομβοπροφύλαξης όταν συνδυαστούν με 
φαρμακευτικές μεθόδους σε ορθοπαιδικούς ασθε-
νείς υψηλού (για ελαστικές αντιθρομβωτικές κάλ-
τσες ή διαλείπουσα συμπίεση των κάτω άκρων με 
αέρα) ή πολύ υψηλού κινδύνου.14’17

Β. Ηπαρίνες

Η κλασσική μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη και 
οι ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους μπορούν 
να χορηγηθούν ως προφύλαξη σε ορθοπαιδικούς 
ασθενείς μέτριου, υψηλού και πολύ υψηλού κινδύ-
νου, μόνες ή σε συνδυασμό με μηχανικές μεθόδους 
(Caprini JA 2005). To fondaparinux (πεντασακχα-
ρίτης ηπαρίνης με το μικρότερο μοριακό βάρος) 
έχει επίσης εγκριθεί για την πρόληψη της ΦΘΕ σε 
ασθενείς που υποβάλλονται σε μείζονες ορθοπαι-
δικές επεμβάσεις (Samama M-M και Gerotziafas 
GT, 2003).

I. Δράση

Η κλασσική μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη συν-

δέεται με την αντιθρομβίνη, οδηγώντας σε αναστο-
λή κυρίως της θρομβίνης (παράγοντας ΙΙa) και του 
παράγοντα Xa, αλλά και των παραγόντων IXa, Xla, 
Xlla (ΕΟΦ. Βασικές αρχές σύγχρονης αντιπηκτικής 
αγωγής. Φάρμακα και Συνταγογραφία. 2004). Οι 
χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνες αναστέλλουν 
ισχυρότερα τον παράγοντα Xa από ότι τη θρομβίνη 
(σχέση 5:1), προσδίδοντας τους πιο ελεγχόμενες 
φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές ιδιότη-
τες (Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδι-
κής και Τραυματολογίας - Κατευθυντήριες Οδηγίες 
για την Πρόληψη της Φλεβικής Θρόμβωσης στην 
Ορθοπαιδική, 2009). To fondaparinux αναστέλλει 
έμμεσα μέσω αντιθρομβίνης αποκλειστικά τον πα-
ράγοντα Xa (Samama M-M και Gerotziafas GT, 
2003), χωρίς να αναστέλλει τη θρομβίνη (Ελληνική 
Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυμα-
τολογίας - Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Πρό-
ληψη της Φλεβικής Θρόμβωσης στην Ορθοπαιδι-
κή, 2009).

II. Χορήγηση

Η κλασσική ηπαρίνη μπορεί να χορηγηθεί σε 
μείζονες ορθοπαιδικές επεμβάσεις σε ασθενείς με 
νεφρική δυσλειτουργία υποδόρια σε δοσολογία 
5000 IU δύο ώρες πριν το χειρουργείο, και μετά 
ανά 8-12 ώρες. Οι ηπαρίνες χαμηλού μοριακού 
βάρους μπορούν να χορηγηθούν από 12-24 ώρες 
πριν το χειρουργείο (ενοξαπαρίνη) υποδόρια μία 
φορά την ημέρα. Παρόλο που η επίσημη ένδειξη 
των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους προβλέ-
πει έναρξη της προφύλαξης την προηγούμενη του 
χειρουργείου, από μετέπειτα μελέτες καθώς και από 
τις μελέτες των νέων αντιπηκτικών φαίνεται ότι η 
πρώτη χορήγηση μπορεί να προγραμματιστεί μετά 
το χειρουργείο χωρίς απώλεια της αποτελεσματι-
κότητας στην προφύλαξη. Η κάθαρση τους γίνεται 
μερικά από τους νεφρούς, γι’ αυτό αντενδείκνυνται 
σε βαριά νεφρική ανεπάρκεια (ΕΟΦ. Βασικές αρ-
χές σύγχρονης αντιπηκτικής αγωγής. Φάρμακα και 
Συνταγογραφία. 2004). To fondaparinux στις ανά-
λογες κλινικές μελέτες είναι εφάμιλλο έως καλύτε-
ρο των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους όσο 
αφορά την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια. 
Λόγω της μεγάλης ημιδιάρκειας ζωής (21 ώρες), 
της αποκλειστικής εξάρτησης από τη νεφρική λει-
τουργία και της έλλειψης ειδικού αντιδότου έχει 
περιοριστεί σε συγκεκριμένες ενδείξεις. Χορηγείται 
υποδορίως σε ασθενείς που εμφανίζουν θρομβο-
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πενία επαγόμενη από ηπαρίνη (heparin- induced 
thrombocytopenia, HIT) ή αλλεργία στις ηπαρίνες, 
σε δοσολογία 2,5mg μία φορά την ημέρα σε ασθε-
νείς με καλή νεφρική λειτουργία. Αν ο ασθενής έχει 
CrCL 20-50 mL/min, η δοσολογία μειώνεται στο 
1,5 mg, ενώ αν η CrCL<20 mL/min η χορήγηση 
fondaparinux αντενδείκνυται (Ελληνική Επιτροπή 
για την Προφύλαξη και Θεραπεία της Φλεβικής 
Θρομβοεμβολικής Νόσου - Κατευθυντήριες Οδη-
γίες για την Προφύλαξη από τη Φλεβική Θρομβο-
εμβολική Νόσο, 2008). Σε ασθενείς που υποβάλ-
λονται σε αρθροπλαστική, συνίσταται χορήγηση 
ηπαρίνης ή fondaparinux για 4-6 εβδομάδες (Ελ-
ληνική Επιτροπή για την Προφύλαξη και Θεραπεία 
της Φλεβικής Θρομβοεμβολικής Νόσου - Κατευθυ-
ντήριες Οδηγίες για την Προφύλαξη από τη Φλεβι-
κή Θρομβοεμβολική Νόσο, 2008). Επιπλοκές

Οι βασικές επιπλοκές των ηπαρινών στη χρήση 
τους σαν θρομβοπροφύλαξη είναι τοπική αλλερ-
γία, συστηματική αλλεργία ως και αναφυλακτικό 
σοκ, τύπου II θρομβοπενία επαγόμενη από ηπαρίνη 
(ΗΙΤ-ΙΙ) και αιμορραγίες (ΕΟΦ. Βασικές αρχές σύγ-
χρονης αντιπηκτικής αγωγής. Φάρμακα και Συντα-
γογραφία. 2004). 

C. Νεότερα αντιπηκτικά NOACs (DOACs)

Τα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά (NO-
ACs, «new oral anticoagulants») ή άμεσα από του 
στόματος αντιπηκτικά (DOACs, «direct oral anti-
coagulants») που έχουν εγκριθεί σε παγκόσμια 
κλίμακα είναι η δαβιγατράνη, η ριβαροξαμπάνη, 
η απιξαμπάνη, η εδοξαμπάνη και η μπετριξαμπά-
νη (μόνο στις ΗΠΑ) (De Caterina R και συν 2019). 
Όσον αφορά τη χρήση των NOACs σε ορθοπαιδι-
κούς ασθενείς στην Ευρώπη, η δαβιγατράνη έχει 
εγκριθεί για την πρωτογενή πρόληψη ΦΘΕ σε 
ενήλικες ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε προ-
γραμματισμένη ολική αρθροπλαστική ισχίου ή γό-
νατος (https://www.ema.europa.eu/en/medicines/
human/EPAR/pradaxa, accessed at 16.03.2019), 
η ριβαροξαμπάνη (https://www.ema.europa.eu/
en/medicines/human/EPAR/xarelto, accessed at 
16.03.2019) και η απιξαμπάνη (https://www.ema.
europa.eu/en/medicines/human/EPAR/eliquis, 
accessed at 16.03.2019) για την πρόληψη ΦΘΕ 
σε ενήλικες ασθενείς που υποβάλλονται σε προ-
γραμματισμένη αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος, 
ενώ η εδοξαμπάνη (https://www.ema.europa.eu/
en/medicines/human/EPAR/lixiana, accessed at 

16.03.2019), αν και έχει εγκριθεί για την πρόλη-
ψη και θεραπεία της ΦΘΕ, δεν έχει λάβει έγκριση 
για τη χρήση της σε ορθοπαιδικούς ασθενείς. Στην 
Αμερική, με εξαίρεση τη ριβαροξαμπάνη (https://
www.drugs.com/history/xarelto.html, accessed 
at 16.03.2019) και την απιξαμπάνη (https://www.
drugs.com/history/eliquis.html, accessed at 
16.03.2019) που έχουν εγκριθεί για την πρόληψη 
ΦΘΕ σε αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος όπως 
και στην Ευρώπη, η δαβιγατράνη (https://www.
drugs,com/history/pradaxa.html, accessed at 
16.03.2019) έχει εγκριθεί για την προφύλαξη ΦΘΕ 
μόνο μετά από αρθροπλαστική ισχίου, ενώ η εδο-
ξαμπάνη (https://www.drugs.com/history/savay-
sa.htmi, accessed at 16.03.2019) δεν έχει εγκρι-
θεί καθόλου για την πρόληψη και θεραπεία της 
ΦΘΕ. Η μπετριξαμπάνη (https://www.drugs.com/
history/bevyxxa.html, accessed at 16.03.2019) 
έχει εγκριθεί μόνο στην Αμερική και μόνο για την 
πρόληψη ΦΘΕ σε οξέως πάσχοντες παθολογικούς 
ασθενείς, άρα δε βρίσκει εφαρμογή σε ορθοπαι-
δικούς ασθενείς. Η εδοξαμπάνη έχει εγκριθεί για 
τη χρήση της σε ορθοπαιδικούς ασθενείς μέχρι 
στιγμής μόνο στην Ιαπωνία (De Caterina R και συν 
2019).

I. Δράση των NOACs

Από τα νεότερα αντιπηκτικά που χρησιμοποι-
ούνται για θρομβοπροφύλαξη σε ορθοπαιδικούς 
ασθενείς στην Ευρώπη, η δαβιγατράνη είναι άμε-
σος αναστολέας του παράγοντα Ha (θρομβίνη), 
ενώ η ριβαροξαμπάνη και η απιξαμπάνη είναι 
αναστολείς του παράγοντα Xa (Van Es N και συν 
1975). Χορηγούνται σε προκαθορισμένες δόσεις, 
από του στόματος, έχουν λιγότερες αλληλεπιδρά-
σεις από τους ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ, χωρίς 
να απαιτούν συνεχή έλεγχο και διαιτητικούς περιο-
ρισμούς (De Caterina R και συν 2019). Η απέκκρι-
ση τους είναι για τη δαβιγατράνη 80% νεφρική και 
20% ηπατική, για τη ριβαροξαμπάνη 66% νεφρική 
(33% ανενεργό φάρμακο) και 33% ηπατική, ενώ 
για την απιξαμπάνη 24% νεφρική και 76% εντερι-
κή/ηπατική (Eriksson BI και συν 2011). 

II. Χορήγηση των NOACs

Για την προφύλαξη σε ορθοπαιδικούς ασθενείς, 
πριν τη χορήγηση της δαβιγατράνης απαιτείται 
η χορήγηση παρεντερικής αντιπηκτικής αγωγής 
(κλασσική ηπαρίνη, ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βά-
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ρους ή fondaparinux) για 5-10 ημέρες. Αντίθετα, 
η ριβαροξαμπάνη και η απιξαμπάνη μπορούν να 
χορηγηθούν απευθείας χωρίς να προηγηθεί πα-
ρεντερική αντιπηκτική αγωγή (Konstantinides SV 
και συν 2014, Kearon C και συν 2016). Η δαβιγα-
τράνη χορηγείται 1-4 ώρες μετά το χειρουργείο, 
εφόσον έχει επιτευχθεί αιμόσταση, ως μία μεμονω-
μένη δόση των 110 mg και στη συνέχεια μία φορά 
την ημέρα σε δοσολογία 220 mg (δύο κάψουλες 
των 110 mg). Για προγραμματισμένη αρθροπλα-
στική ισχίου, η προτεινόμενη διάρκεια θεραπεί-
ας είναι 28-35 ημέρες, ενώ για γόνατος είναι 10 
ημέρες. Εάν η προφύλαξη δεν ξεκινήσει την ημέ-
ρα του χειρουργείου αλλά αργότερα, γίνεται κα-
τευθείαν έναρξη χορήγησης με τη δόση των 220 
mg (https://www.ema.europa.eu/en/medicines/
human/EPAR/pradaxa, accessed at 16.03.2019).  
Η ριβαροξαμπάνη χορηγείται μία φορά την ημέρα 
σε δοσολογία 10 mg, με ή χωρίς φαγητό (De Ca-
terina R και συν 2019)  και η πρώτη δόση πρέπει 
να δίνεται 6-10 ώρες μετά το χειρουργείο, εφόσον 
έχει επιτευχθεί αιμόσταση. Για μείζον χειρουργείο 
ισχίου, η προτεινόμενη διάρκεια θεραπείας είναι 
πέντε εβδομάδες, ενώ για μείζον χειρουργείο γό-
νατος είναι δυο εβδομάδες (https://www.ema.eu-
ropa.eu/en/medicines/human/EPAR/xarelto, ac-
cessed at 16.03.2019). Η απιξαμπάνη χορηγείται 
δύο φορές την ημέρα σε δοσολογία 2,5 mg και η 
πρώτη δόση πρέπει να δίνεται 12-24 ώρες μετά 
το χειρουργείο. Για αρθροπλαστική ισχίου, η προ-
τεινόμενη διάρκεια θεραπείας είναι 32-38 ημέρες, 

ενώ για γόνατος σύμφωνα με τις μελέτες είναι 10-
14 ημέρες.23 Οι φαρμακοκινητικές ιδιότητες και η 
δοσολογία των νεότερων αντιπηκτικών φαίνονται 
στον πίνακα 3.

III. Επιπλοκές των NOACs

Οι συχνότερες επιπλοκές που έχουν παρατηρη-
θεί από τη χρήση των νεότερων αντιπηκτικών σε 
ορθοπαιδικούς ασθενείς είναι για τη δαβιγατρά-
νη μείωση της αιμοσφαιρίνης από μετεγχειρητική 
αιμορραγία και ηπατική δυσλειτουργία (https://
www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/
pradaxa, accessed at 16.03.2019), για τη ριβα-
ροξαμπάνη αναιμία, αιμορραγίες γαστρεντερικού 
ή ουρογεννητικού, δυσκοιλιότητα, εμετός, μυοσκε-
λετικά άλγη, πυρετός και εκκρίσεις από τραύματα 
(https://www.ema.europa.eu/en/medicines/hu-
man/EPAR/xarelto, accessed at 16.03.2019), ενώ 
για την απιξαμπάνη αναιμία, αιμορραγίες, αιμα-
τώματα, μώλωπες και ναυτία (https://www.ema.
europa.eu/en/medicines/human/EPAR/eliquis, ac-
cessed at 16.03.2019). 

IV. Ειδικές περιπτώσεις στη χρήση των NOACs 

1. Νεφρική ανεπάρκεια

Κοινό χαρακτηριστικό της αποδομής των NO-
ACs είναι η εξάρτηση από τη νεφρική λειτουργία, 
διαφορετική για κάθε σκεύασμα, με κίνδυνο συσ-
σώρευσης του φαρμάκου. Σε ασθενείς με νεφρική 
ανεπάρκεια (CrCL 30-50 mL/min), η δαβιγατράνη 

Πίνακας 3. Συνοπτική περιγραφή των φαρμακοκινητικών ιδιοτήτων και της δοσολογίας των νεότερων αντιπηκτι-
κών (CYP3A4: ένζυμο μεταβολισμού φαρμάκων, P-gp: Ρ-γλυκοπρωτεϊνη, ΗΙΤ-ΙΙ: τύπου II θρομβοπενία επαγόμενη 

από ηπαρίνη)

Apixaban
(Eliquis®) 
Αντί-Χα 

Rivaroxaban 
(Xarelto®)
Αντί-Χα 

Dabigatran 
(Pradaxa®)

Αντί-ΙΙα 

Edoxaban 
(Lixiana®)
Αντί-Χα 

Betrixaban 
(BevyxXa®)

Αντί-Χα 
Μέγιστη συγκέντρωση (ώρες) 3-4 2-3 2 2 3 
Χρόνος ημίσειας ζωής (ώρες) 8-15 7-11 8-15 10 20 

Αποδομή 
24% νεφρική
76% ηπατική-
εντερική 

33% νεφρική
33% ηπατική
33% ανενεργό 
(δια νεφρικής) 

80% νεφρική
20% ηπατική 

50% νεφρική
50% ηπατική 

5% νεφρική
95% ηπατική 

Δοσολογία (φορές/ημέρα) 2 1 1ή2 1 1 
Εργαστήρι ακός έλεγχος όχι όχι όχι όχι όχι 

Αλληλεπι δράσεις με φάρμακα CYP3A4
P-gp 

CYP3A4
P-gp P-gp P-gp CYP3A4 

Επαγωγή ΗΙΤ-ΙΙ όχι όχι όχι όχι όχι 
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χρειάζεται τροποποίηση της δοσολογίας από 110 
mg σε 75 mg και από 220 mg (δύο κάψουλες των 
110 mg) σε 150 mg (δύο κάψουλες των 75 mg). 
Η ίδια μείωση της δοσολογίας πρέπει να γίνεται 
και σε συγχορήγηση με βεραπαμίλη, αμιοδαρόνη ή 
κινιδίνη. Δεν πρέπει να γίνεται χορήγηση δαβιγα-
τράνης σε ασθενείς με CrCL<30 mL/min (https://
www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/
pradaxa, accessed at 16.03.2019). Η ριβαροξα-
μπάνη και η απιξαμπάνη δε χρειάζονται τροποποί-
ηση της δοσολογίας για ασθενείς με νεφρική ανε-
πάρκεια που λαμβάνουν θρομβοπροφύλαξη στα 
πλαίσια ορθοπαιδικής επέμβασης (https://www.
ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/
xarelto, accessed at 16.03.2019, https://www.
ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/el-
iquis, accessed at 16.03.2019). Γενικά όμως σε 
CrCL<15mL/min η χρήση όλων των NOACs αντεν-
δείκνυται.

2. Υπερήλικες

Οι μελέτες θρομβοπροφύλαξης ή θεραπείας 
της ΦΘΕ όλων των NOACs έδειξαν ότι η ηλικία 
>75 χρόνων δεν αποτελεί αντένδειξη για την χρή-
ση τους, κάτι που δεν ήταν γνωστό μέχρι τώρα 
με τα άλλα αντιπηκτικά. Όταν η δαβιγατράνη χο-
ρηγείται σε ορθοπαιδικούς ασθενείς ηλικίας >75 
χρονών, υφίσταται την ίδια τροποποίηση δόσης 
που γίνεται και σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρ-
κεια (https://www.ema.europa.eu/en/medicines/
human/EPAR/pradaxa, accessed at 16.03.2019), 
ενώ η ριβαροξαμπάνη και η απιξαμπάνη δε χρει-
άζονται τροποποίηση (https://www.ema.europa.
eu/en/medicines/human/EPAR/xarelto, accessed 
at 16.03.2019, https://www.ema.europa.eu/en/
medicines/human/EPAR/eliquis, accessed at 
16.03.2019).

3. Σύνδρομο ευπάθειας (Frailty syndrome)

Σε ασθενείς με εύθραυστη υγεία - σύνδρομο 
ευπάθειας (frailty syndrome) και συνυπάρχουσα 
μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή, η χορήγηση των 
NOACs έχει βρεθεί ότι είναι μη κατώτερη σε σύ-
γκριση με τη βαρφαρίνη, χωρίς να προκαλεί αύξη-
ση των αιμορραγιών (Martinez BK και συν 2018). 
Συνεπώς σε ορθοπαιδικούς ασθενείς, όπου οι δο-
σολογίες θρομβοπροφύλαξης είναι χαμηλότερες 
σε σύγκριση με την προφύλαξη σε ασθενείς με 
κολπική μαρμαρυγή, οι οποίοι πάσχουν από σύν-

δρομο ευπάθειας, αναμένεται ότι δε χρειάζεται 
τροποποίηση της δοσολογίας της δαβιγατράνης, 
ριβαροξαμπάνης και απιξαμπάνης.

4. Ασπιρίνη, ηπαρίνη ή NOAC;

Η ασπιρίνη αναστέλλει τη σύνθεση της θρομβο-
ξάνης Α2 στα αιμοπετάλια και άρα έχει αντιαιμο-
πεταλιακή δράση. Αυτή η ιδιότητα της προσδίδει 
αποτελεσματική δράση στη δευτερογενή προφύ-
λαξη αρτηριακών θρομβώσεων (στεφανιαία νό-
σος, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, περιφερική 
αποφρακτική αρτηριοπάθεια). Με τον ίδιο μηχανι-
σμό έχει και αντιθρομβωτική δράση κατά των φλε-
βικών θρομβώσεων, πλην όμως αυτή είναι μερική 
και μη συγκρίσιμη με τις ηπαρίνες ή τα NOACs. Με-
λέτες της δεκαετίας του 1990 έδειξαν ότι η ασπι-
ρίνη μπορεί να προφυλάξει από ΦΘΕ κατά 30 έως 
60% μόνο, σε σχέση με τις ηπαρίνες, γι’ αυτό και 
δεν επικράτησε η εφαρμογή της σαν αντιθρομβω-
τικό φάρμακο.

Ενδιαφέρον έχουν νεότερες συγκριτικές μελέ-
τες σε ορθοπαιδικούς ασθενείς με αρθροπλαστική 
(Anderson DR και συν 2018), όπου βρέθηκε ότι η 
ασπιρίνη δεν ήταν κατώτερη από τη ριβαροξαμπά-
νη στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια. Η 
προσεκτική ερμηνεία των δεδομένων όμως αυτών 
δείχνει ότι οι ασθενείς ήταν χαμηλού κινδύνου για 
ΦΘΕ, γι’ αυτό και η Ευρωπαϊκή Αναισθησιολογική 
Εταιρεία στην επίσημη οδηγία θρομβοπροφύλαξης 
σε ορθοπαιδικούς ασθενείς συνιστά την ασπιρίνη 
σαν μία προαιρετική δυνατότητα θρομβοπροφύ-
λαξης μετά από αρθροπλαστική σε ασθενείς με 
χαμηλό κίνδυνο ΦΘΕ ή σε περιπτώσεις όπου δεν 
μπορούν να χορηγηθούν λόγω αντένδειξης ηπαρί-
νες ή NOACs. 
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