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Περίληψη
Οι κυριότερες επιπλοκές από τη χορήγηση ηπαρινών χαμηλού 

μοριακού βάρους και νεότερων αντιπηκτικών είναι η αιμορραγία, 
οι επιπλοκές από το τραύμα, η Θρομβοκυτταροπενία (HIT) , η οστε-
οπόρωση σε παρατεταμένη χορήγηση ηπαρίνης και σπανίως παρο-
δική αύξηση στις τρανσαμινάσες. Σοβαρή αιμορραγία που απαιτεί 
ιατρική παρέμβαση, μετάγγιση αίματος ή χειρουργείο ή έχει σαν 
αποτέλεσμα σοβαρή νοσηρότητα ή θνητότητα χαρακτηρίζεται ως 
μείζων. Δυστυχώς υπάρχουν λίγα δεδομένα για την αντιμετώπιση 
της αιμορραγίας σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή .

 Η φαρμακευτική θρομβοπροφύλαξη με αντιπηκτικά μπορεί να 
οδηγήσει σε μετεγχειρητικές επιπλοκές όπως λοιμώξεις του χει-
ρουργικού τραύματος και επανεγχειρίσεις που καθυστερούν την 
ανάρρωση του ασθενούς και αυξάνουν το κόστος για το εθνικό 
σύστημα υγείας. Το κλινικό-εργαστηριακό σύνδρομο της θρομ-
βοπενίας που προκαλείται από την ηπαρίνη (heparin-induced 
Thrombocytopenia-HIT) αποτελεί μια σοβαρή ανεπιθύμητη ενέρ-
γεια της θεραπείας με ηπαρίνη που μπορεί να αποβεί μοιραία για 
την αρτιμέλεια ή τη ζωή του ασθενούς .Υπάρχουν δύο τύποι HIT. Η 
HIT τύπου Ι χαρακτηρίζεται από μια παροδική, ήπια και ασυμπτω-
ματική μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων ,συμβαίνει τις πρώ-
τες 1-2 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας, ανακάμπτει αυτό-
ματα και δε χρειάζεται διακοπή χορήγησης της ηπαρίνης. Η ΗΙΤ 
τύπου ΙΙ χαρακτηρίζεται από ελάττωση κατά 40-50% του αριθμού 
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των αιμοπεταλίων σε σχέση με την τιμή τους πριν τη χορήγηση 
ηπαρίνης, παρατηρείται συνήθως μετά την 5η ημέρα από την 1η 
χορήγηση ηπαρίνης και αν δεν διαγνωσθεί έγκαιρα η εκδήλωση 
της HIT συνοδεύεται από υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα.

Complications after using low molecular weight 
heparins and newest anticoagulants

Zidrou Ch., Kyriakidis A.

Abstract
Anticoagulant therapy is one of the most common forms of 

medical intervention. Bleeding is the primary complication of an-
ticoagulant therapy and is a risk of all anticoagulants. Bleeding 
severe enough to require significant medical intervention, such 
as transfusions or surgery or that results in serious morbidity 
or mortality, is classified as major. Major bleeding generally re-
quires stopping anticoagulant therapy, at least temporarily. Un-
fortunately, there is a little evidence to guide the management 
of the anticoagulated and bleeding patient. Treatments include 
the specific reversal agent protamine sulfate and blood product 
transfusions. There are also several other experimental agents 
that are under investigation for the management of bleeding 
associated with anticoagulation.

Surgical site complications such as infections represent po-
tentially serious complications that delay patient recovery and 
increase the burden to the healthcare system and remain as 
one of the main reasons for revision surgery. Excess bleeding 
associated with prophylactic use of anticoagulants could con-
tribute to complications such as oozing, hematoma formation 
and wound drainage. Among the known side effects of heparin 
therapy, thrombocytopenia is without doubt the most frequent 
and dangerous. There are two types of heparin –induced throm-
bocytopenia (HIT). HIT I is characterized by a transitory, slight 
and asymptomatic reduction in platelet count (rarely below 
100x109/L), occurring the first 1-2 days of therapy, that resolves 
spontaneously and does not require suspension of the drug. HIT 
II, which has an immunologic origin, is characterized by a signifi-
cant reduction in platelets (>30%) generally after the fifth day 
of therapy that usually resolves in 5-15 days after therapy has 
been suspended. 
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Εισαγωγή
Οι κυριότερες επιπλοκές από τη χορήγηση ηπα-

ρινών χαμηλού μοριακού βάρους και νεότερων 
αντιπηκτικών είναι η αιμορραγία, οι επιπλοκές από 
το τραύμα, η Θρομβοκυτταροπενία (HIT) , η οστε-
οπόρωση σε παρατεταμένη χορήγηση ηπαρίνης 
>15.000IU/24ωρο για χρονικό διάστημα μεγαλύ-
τερο από 6 μήνες και σπανίως παροδική αύξηση 
στις τρανσαμινάσες.

Α. ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ
Η αντιπηκτική αγωγή είναι μια από τις συχνό-

τερες ιατρικές παρεμβάσεις με την αιμορραγία να 
θεωρείται η συχνότερη και σπουδαιότερη επιπλοκή 
όλων των αντιπηκτικών φαρμάκων (Levine MN et 
al, 2004).

Οι παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση αι-
μορραγικών επιπλοκών από τη χρήση αντιπη-
κτικών φαρμάκων είναι:

ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό μείζονος αι-• 
μορραγίας ή γνωστής αιμορραγικής διάθεσης 
ηλικιωμένοι ασθενείς >75 ετών

επίκτητες διαταραχές του πηκτικού μηχανι-• 
σμού (π.χ. ανεπάρκεια ήπατος με μη φυσιο-
λογικά τεστ πηκτικού μηχανισμού που επηρε-
άζουν και τον αριθμό των αιμοπεταλίων)

όσοι έχουν κακώς ρυθμισμένο ή υψηλό INR • 
με τη χρήση κλασικών αντιπηκτικών PT-
INR>1,5

Θρομβοκυτταροπενία (<50.000 mL)• 

Σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (κάθαρση κρεα-• 
τινίνης<30mL/min)

Εγκεφαλικές μεταστάσεις ή εγκεφαλικό αγ-• 
γείωμα αυξημένου κινδύνου για αιμορραγία 
(επιβεβαιωμένο με αξονική αγγειογραφία ή 
μαγνητική εγκεφάλου)

πρόσφατο αιμορραγικό ή ισχαιμικό αγγειακό • 
εγκεφαλικό επεισόδιο (24 h)

αιμορραγία από το γαστρεντερικό, ουροποι-• 
ογεννητικό ή από τους οφθαλμούς τις τελευ-
ταίες 2 εβδομάδες

φάρμακα που δρουν στην αιμόσταση (αντιαι-• 

μοπεταλιακά ή αντιφλεγμονώδη)

αρτηριακή υπέρταση σοβαρού βαθ-• 
μού(230/120mmHg)

οξεία φλεγμονώδης ενδοκαρδίτιδα (Randelli • 
F et al, 2013)

Οι απόλυτες αντενδείξεις για φαρμακευτική 
θρομβοπροφύλαξη σε ορθοπαιδικές επεμβά-
σεις

ενεργός αιμορραγία• 

μη θεραπευόμενες συγγενείς διαταραχές του • 
πηκτικού μηχανισμού(αιμοφιλία και σοβαρή 
νόσο Willebrand) (Randelli F et al, 2013).

Κριτήρια αιμορραγίας

Σοβαρή αιμορραγία που απαιτεί ιατρική παρέμ-
βαση, μετάγγιση αίματος ή χειρουργείο ή έχει σαν 
αποτέλεσμα σοβαρή νοσηρότητα ή θνητότητα χα-
ρακτηρίζεται ως μείζων (Levine MN et al, 2004, 
Ng HJ, Crowther MA, 2006). H μείζων αιμορραγία 
απαιτεί διακοπή αντιθρομβωτικής αγωγής τουλά-
χιστον προσωρινά (Ng HJ Crowther MA, 2006).

Στην καθημερινή κλινική πράξη μείζονα αιμορ-
ραγία θεωρείται αυτή που συσχετίζεται με σημαντι-
κό κίνδυνο θανάτου (ενδοεγκεφαλική αιμορραγία 
ή σοβαρού βαθμού αιμορραγία από το γαστρεντε-
ρικό), αιμορραγία που συσχετίζεται με μακροχρό-
νια νοσηρότητα (ενδοφθάλμια ή λιγότερο σοβαρή 
ενδοεγκεφαλική αιμορραγία) ή αιμορραγία που 
απαιτεί μετάγγιση αίματος για να διατηρήσει ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο αιμοσφαιρίνης.

Α.1.Κίνδυνος μείζονος αιμορραγίας με τη 
χρήση ηπαρινών χαμηλού μοριακού βά-
ρους

Μια μέτα-ανάλυση πρόσφατων μελετών συνέ-
κρινε την παρατεταμένη χρήση ηπαρινών χαμηλού 
μοριακού βάρους με αντιπηκτικά από του στόμα-
τος για τη θεραπεία της φλεβικής θρομβοεμβολι-
κής νόσου και βρέθηκε μη σημαντική μείωση της 
μείζονος αιμορραγίας με τη χρήση ηπαρινών χαμη-
λού μοριακού βάρους (Iorio A et al, 2003),

Συγκεκριμένα η συχνότητα μείζονος αιμορρα-
γίας από τη χρήση enoxaparin (Clexane) σε προ-
φυλακτική θρομβοπροφύλαξη είναι 1,7% (Turple 
et al, 2002) ενώ σε θεραπευτική δόση ανέρχεται 
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σε ποσοστό 2,1% (Mismetti P et al, 2005). Η συ-
χνότητα της μείζονος αιμορραγίας από τη χρήση 
dalteparin (Fragmin) σε προφυλακτική θρομβο-
προφύλαξη ανέρχεται σε ποσοστό 1,5% (Hull RD 
et al, 2000) ενώ η συχνότητα της μείζονος αιμορ-
ραγίας από τη χρήση tinzaparin (Innohep) σε θε-
ραπευτική δόση ανέρχεται σε ποσοστό 2% (Simo-
nneau G et al, 1997).

Οι ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους πρέ-
πει να χρησιμοποιούνται με προσοχή σε ασθενείς 
με επηρεασμένη νεφρική λειτουργία γιατί η δρά-
ση τους μπορεί να είναι διπλή ειδικά με τη χρήση 
enoxaparin (Clexane) όπου υπάρχει και η περισσό-
τερη δημοσιευμένη εμπειρία (Lim W et al, 2006, 
Thorevska N et al, 2004). Ο κίνδυνος της αιμορ-
ραγίας μπορεί να μειωθεί είτε με εμπειρική μείωση 
της δόσης, είτε τροποποίηση της δόσης βασισμένοι 
στα επίπεδα του παράγοντα anti-Xα, είτε με τη χρή-
ση ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους λιγότερο 
εξαρτώμενων από τα νεφρά για την απέκκρισή 
τους (dalteparin-Fragmin ή tinzaparin-Innohep) ( 
Rabbat CG et al, 2005, Tincani E et al, 2006).

Συμπερασματικά, η μείζων αιμορραγία είναι 
σπάνια από τη χρήση ηπαρινών χαμηλού μορια-
κού βάρους, το ποσοστό μειώνεται με προσεκτική 
επιλογή των ασθενών, είναι λιγότερο συχνή όταν 
η χρήση τους γίνεται σε προφυλακτική παρά σε 
θεραπευτική δόση. Επιπρόσθετα, ο κίνδυνος της 
αιμορραγίας εξαρτάται από τις κλινικές περιστά-
σεις που χρησιμοποιούνται; οι ηπαρίνες χαμηλού 
μοριακού βάρους προκαλούν λιγότερο συχνά αι-
μορραγία από την κλασική ηπαρίνη σε ασθενείς με 
θρομβοεμβολική νόσο απ’ ότι σε ασθενείς με οξύ 
στεφανιαίο σύνδρομο.

Α.2 Κίνδυνος μείζονος αιμορραγίας με τη 
χρήση εκλεκτικού αναστολέα του παράγο-
ντα Xa

Το Fondaparinux (Arixtra) είναι ο μοναδικός 
αναστολέας του παράγοντα Xα που χρησιμοποιεί-
ται για την προφυλακτική θρομβοπροφύλαξη και 
θεραπεία της θρομβοεμβολικής νόσου. Η συχνό-
τητα της μείζονος αιμορραγίας από τη χρήση του 
Fondaparinux σε προφυλακτική θρομβοπροφύλα-
ξη ανέρχεται σε 2,7% (Turple et al, 2002) ενώ όταν 
χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της θρομβοεμβο-
λικής νόσου το ποσοστό της μείζονος αιμορραγίας 
προσεγγίζει το 1,2% (Buller HR et al, 2004).

Α.3.Κίνδυνος μείζονος αιμορραγίας με τη 
χρήση νεότερων αντιπηκτικών από του 
στόματος

Το Dabigatran (Pradaxa) είναι ο μοναδικός 
άμεσος αναστολέας της θρομβίνης που χορηγεί-
ται από του στόματος. Μετά τη χορήγηση από του 
στόματος, τα υψηλότερα επίπεδα στο πλάσμα επι-
τυγχάνονται μέσα σε 1-3 ώρες, απεκκρίνεται από 
τους νεφρούς σε ποσοστό 80-85% και έχει χρόνο 
ημίσειας ζωής 7-17 ώρες σε ασθενείς με φυσιο-
λογική νεφρική λειτουργία (Stangier J et al, 2007, 
Blech S et al, 2008).

Οι αναστολείς του παράγοντα Xα που χορηγού-
νται από του στόματος είναι rivaroxaban-Xarelto 
και apixaban-Eliquis. Μετά τη χορήγηση από του 
στόματος του Xarelto τα υψηλότερα επίπεδα στο 
πλάσμα επιτυγχάνονται σε 2-4 ώρες, απεκκρίνεται 
από τους νεφρούς σε ποσοστό 36% και έχει χρόνο 
ημίσειας ζωής 6-13 ώρες που εξαρτάται από τη 
δόση και την ηλικία του ασθενούς ( Ageno W et al, 
2012, Weinz C et al, 2009). Όσον αφορά τη χορή-
γηση του apixaban-Eliquis τα υψηλότερα επίπεδα 
στο πλάσμα επιτυγχάνονται σε 1-3 ώρες απεκκρί-
νεται από τους νεφρούς σε χαμηλότερο ποσοστό 
(25%) ( Frost C et al, 2013).

Σε διάφορες δημοσιευμένες κλινικές μελέτες τα 
ποσοστά μείζονος αιμορραγίας που έλαβαν νεότε-
ρα αντιπηκτικά από του στόματος είναι συγκρίσιμα 
ή και χαμηλότερα σε σχέση με αυτούς που έλαβαν 
warfarin ή ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους 
για παρόμοιες κλινικές ενδείξεις (Lassen MR et al, 
2010,  Turpie AG et al, 2011).

Α.4 Κατευθυντήριες οδηγίες για την αντι-
μετώπιση της αιμορραγίας σε ασθενείς που 
λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή.

Δυστυχώς υπάρχουν λίγα δεδομένα για την 
αντιμετώπιση της αιμορραγίας σε ασθενείς που 
λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή (Crowther MA and 
Warkentin E, 2008, Siegal et al, 2014). Θα έπρε-
πε να εκτιμηθεί η αιμοδυναμική σταθερότητα του 
ασθενούς, η προέλευση της αιμορραγίας και ο 
βαθμός της απώλειας αίματος. Εάν η αιμορραγία 
χαρακτηριστεί μικρή (επίσταξη, εκχύμωση, μηνορ-
ραγία), η επίδεση ή η μηχανική πίεση είναι τοπικά 
αιμοστατικά μέτρα ικανοποιητικά για τον έλεγχο 
της αιμορραγίας. Η μείωση της δόσης ή της συ-
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χνότητας χορήγησης του αντιπηκτικού μπορεί να 
κριθεί αναγκαία. Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να 
παρακολουθούμε τα ζωτικά σημεία του ασθενούς 
και να μεταφερθεί σε μονάδα αυξημένης φροντί-
δας(Crowther MA and Warkentin E., 2008).

Σε παρουσία μεγαλύτερης αιμορραγίας, μια πιο 
επιθετική προσέγγιση μπορεί να απαιτηθεί. Περισ-
σότερα του ενός άτομα απαιτούνται για να διαχει-
ριστούν αποτελεσματικά μια μεγάλη αιμορραγία 
απειλητική για τη ζωή με θεραπευτικές παρεμβάσεις 
διάσωσης της ζωής όπως μηχανικός αερισμός. Κα-
θορίζοντας τα μηχανικά αίτια της αιμορραγίας μπο-
ρεί να απαιτηθούν προσπελάσεις εισβολής όπως 
ενδοσκόπηση, χειρουργείο, επεμβατικές τεχνικές 
υπό ακτινοσκοπικό έλεγχο; σε γενικές γραμμές οι 
κίνδυνοι που συσχετίζονται με αυτές τις προσεγ-
γίσεις (όπως τοπική αιμορραγία ακόμη και σε έναν 
ασθενή με πλήρη αντιπηκτική αγωγή) είναι πολύ 
χαμηλότεροι από τους κινδύνους που συσχετίζο-
νται με μη αντιμετωπίσιμη αιμορραγία. Ένα ειδικό 
αντίδοτο αναστροφής της αιμορραγίας θα έπρεπε 
να χορηγηθεί εφόσον είναι διαθέσιμο, περιλαμβά-
νοντας βιταμίνη Κ και φρέσκο παγωμένο πλάσμα/
σύμπλεγμα προθρομβίνης (Fresh Frozen Plasma/
Prothrombin complex concentrates) για αναστρο-
φή της αιμορραγίας που οφείλεται σε παράγωγα 
της κουμαρίνης και θειική πρωταμίνη για αναστρο-
φή της δράσης της ηπαρίνης και μερικώς εξουδε-
τέρωση του αντιπηκτικού αποτελέσματος των ηπα-
ρινών χαμηλού μοριακού βάρους(Crowther and 
Warkentin, 2008).

Αν και η θειική πρωταμίνη είναι ένας εξειδι-
κευμένος και αποτελεσματικός παράγοντας που 
αναστρέφει τη δράση της ηπαρίνης, μερικώς εξου-
δετερώνει το αντιπηκτικό αποτέλεσμα των ηπαρι-
νών χαμηλού μοριακού βάρους και συγκεκριμένα 
με σειρά συχνότητας είναι πιο αποτελεσματική 
στην αντιμετώπιση της αιμορραγίας που προκα-
λείται από την tinzaparin (Innohep), λιγότερο της 
dalteparin (Fragmin) και ακόμη λιγότερο της enox-
aparin (Clexane) (Crowther MA, 2002).

H θειική πρωταμίνη χορηγείται σε δόση 1mg για 
κάθε mg ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους που 
χορηγήθηκε τις προηγούμενες 4 ώρες, ο χρόνος 
ημίσειας ζωής των ηπαρινών χαμηλού μοριακού 
βάρους θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη. Η δόση 
θα πρέπει να διατηρείται<100mg για πάνω από 2 
ώρες: το 50% της δόσης θα έπρεπε να χορηγη-

θεί αρχικά με επακόλουθη τιτλοποίηση της δόσης 
ανάλογα με την ανταπόκριση στο σταμάτημα της 
αιμορραγίας. Η εκτίμηση του αποτελέσματος ελέγ-
χου της αιμορραγίας γίνεται με τον προσδιορισμό 
του χρόνου μερικής θρομβοπλαστίνης, του χρόνου 
προθρομβίνης και της δραστηριότητας του παρά-
γοντα anti-Xα. Η αργή έγχυση <5mg/ml προτείνε-
ται για να μειώσει κανείς τον κίνδυνο υπότασης και 
βραδυκαρδίας που προκαλεί η πρωταμίνη (Levine 
MN et al,2004) .

Είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια καλή θερ-
μοκρασία του σώματος, φυσιολογικό pH αίματος, 
ισοζύγιο ηλεκτρολυτών και να παρακολουθούμε 
συχνά τις τιμές του πηκτικού μηχανισμού και της 
γενικής αίματος. Επιπρόσθετα, αναιμία και υποο-
γκαιμία απαιτούν αντικατάσταση προϊόντων αίμα-
τος. Σε ασθενείς που αντιμετωπίζονται με τα νεό-
τερα αντιπηκτικά για τα οποία δεν υπάρχουν ειδικά 
αντίδοτα (π.χ. Fondaparinux, άμεσοι αναστολείς 
της θρομβίνης) η δεσμοπρεσσίνη (desmopressin 
acetate) ή η αντιινωδολυτική θεραπεία μπορεί να 
έχει πλεονεκτήματα.

Η οξική δεσμοπρεσσίνη είναι ένας μη ειδικός 
προαιμοστατικός παράγοντας που ενεργοποιεί 
την απελευθέρωση των παραγόντων VIII και Von 
Willebrand από το ενδοθήλιο στο πλάσμα (Ng HJ, 
Crowther MA, 2006). Χορηγείται σε δόση 0,3μg/
Kg σε normal φυσιολογικό ορό για πάνω από 15 
λεπτά (Lethagen S, 2003). Το αποτέλεσμα είναι 
άμεσο, οι δόσεις μπορεί να επαναληφθούν με με-
σοδιαστήματα 8-12 ωρών, η παρακολούθηση της 
αναστροφής της αιμορραγίας γίνεται με προσδι-
ορισμό του INR, του χρόνου μερικής θρομβοπλα-
στίνης, του χρόνου της θρομβίνης και του ινωδο-
γόνου (Warkentin TE and Crowther MA, 2002) . 
Διαδοχικές δόσεις συσχετίζονται με αναφυλαξία, 
υπονατριαιμία και επιληπτικούς παροξυσμούς, ει-
δικά σε παιδιά ηλικίας<2 ετών.

Η δεσμοπρεσσίνη χρησιμοποιείται για την αντι-
μετώπιση ή την πρόληψη της αιμορραγίας σε ασθε-
νείς με ήπια αιμοφιλία Α, νόσο Von Willebrand 
τύπου Ι και συγγενή δυσλειτουργία των αιμοπετα-
λίων (Lethagen S, 2003, Mahdy AM and Webster 
NR, 2004).

H οξική δεσμοπρεσσίνη είναι συνθετικό ανάλο-
γο της βασοπρεσσίνης και διατηρεί πολλές από τις 
παρενέργειες που σχετίζονται με την βασοπρεσ-
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σίνη (πονοκεφάλους, αίσθημα παλμών και φλας 
προσώπου). Επιπρόσθετα μιμείται την αντιδιουρη-
τική δράση της βασοπρεσσίνης και μπορεί να προ-
καλέσει κλινικά σημαντική υπονατριαιμία εάν τα 
υγρά δεν περιοριστούν (Mahdy AM and Webster 
NR,2004).

Αντιινωδολυτική θεραπεία

Τρανσεναμικό οξύ, ε-αμινοκαπροϊκό οξύ και 
απροτινίνη είναι αντιινωδολυτικά συστατικά αν και 
οι μηχανισμοί δράσης τους διαφέρουν (Mahdy AM 
and Webster NR,2004). Το τρανσεναμικό οξύ και 
το ε-αμινοκαπροϊκό οξύ μπλοκάρουν το πρωτεο-
λυτικό άκρο της πλασμίνης και αναστέλλουν την 
ενσωμάτωση του ενεργοποιημένου πλασμινογόνου 
στον εν τω γεννάσθαι ινώδη θρόμβο. Η απροτινίνη 
απενεργοποιεί άμεσα την πλασμίνη, μέσω διαφό-
ρων άλλων πρωτεασών του ορού.

Το τρανσεναμικό οξύ (Cyclokaprone) χορη-
γείται σε δόση 10mg/Kg ενδοφλέβια κάθε 6-8 
ώρες μέχρι να υποχωρήσει η αιμορραγία και το 
ε-αμινοκαπροϊκό οξύ (Amicar) χορηγείται σε δόση 
0,1-0,15g/Kg  ενδοφλέβια πάνω από 30min 
ακολουθούμενο από έγχυση 0,5-1 g/h μέχρι να 
υποχωρήσει η αιμορραγία (Warkentin TE and 
Crowther MA, 2002). H αντιινωδολυτική θεραπεία 
έχει πλεονεκτήματα σε επιλεγμένους ασθενείς που 
πρόκειται να υποβληθούν σε ορθοπαιδικές, ουρο-
λογικές ή καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις (HoKm 
and Ismail H, 2003, Niskanen RO and Korkala OL 
et al, 2005).

Σε σοβαρή αιμορραγία απειλητική για τη ζωή 
μπορεί να σκεφτεί κανείς σαν τελευταία λύση τη 
χορήγηση aPCC (activated prothrombin complex 
concentrates- ενεργοποιημένο σύμπλεγμα προ-
θρομβίνης)  80U/Kg για αντιμετώπιση αιμορραγίας 
που οφείλεται σε dabigatran (Pradaxa) ενώ η χο-
ρήγηση  4-factor PCC ( 4-factor prothrombin com-
plex concentrates- παράγοντας 4 του συμπλέγμα-
τος προθρομβίνης)  50U/Kg είναι προτιμότερο για 
την αντιμετώπιση της αιμορραγίας που οφείλεται 
σε rivaroxaban (Xarelto) ή apixaban (Eliquis).

Επιπρόσθετα, σε αιμορραγία απειλητική για τη 
ζωή έχει αναφερθεί η χορήγηση του rFVIIa (re-
combinant factor VIIa – ανασυνδυασμένος παρά-
γοντας VIIa) , ένα συνθετικό προϊόν της ανασυνδυ-
ασμένης βιοτεχνολογίας δομικά παρόμοιοo με το 

φυσικό παράγοντα VIIa. Υπάρχουν δεδομένα που 
υποστηρίζουν την αποτελεσματικότητα του ανα-
συνδυασμένου παράγοντα VIIa για την αντιμετώ-
πιση αιμορραγίας που συσχετίζεται με παράγωγα 
κουμαρίνης διορθώνοντας γρήγορα το INR  (De-
veras RA and Kessler CM, 2002, Freeman WD et 
al, 2004) ενώ προτείνεται η χρήση του σε αιμορρα-
γία που σχετίζεται με τη χρήση του Fondaparinux 
(arixtra) χορηγούμενο σε δόση 90μg/Kg . Έχει 
άμεσο αποτέλεσμα, διάρκεια 2-6 ώρες και η πα-
ρακολούθηση ελέγχου της αιμορραγίας γίνεται με 
προσδιορισμό του χρόνο μερικής θρομβοπλαστί-
νης, χρόνου προθρομβίνης και INR, η δε χορήγηση 
του ανασυνδυασμένου παράγοντα VIIa αφορά υγι-
είς ενήλικες και όχι ασθενείς με ενεργό αιμορραγία 
(Gerotziadas GT et al, 2004).

Τέλος αιμοδιάλυση είναι μια επικουρική θερα-
πεία σε περίπτωση αιμορραγίας απειλητικής για 
τη ζωή από dabigatran (Pradaxa) (Siegal et al, 
2014).

Παρόλα αυτά, τα επιστημονικά τεκμηριωμένα 
δεδομένα είναι λίγα και τέτοιες λύσεις θα μπορού-
σε να σκεφτεί κανείς μόνο σε σοβαρές αιμορραγίες 
απειλητικές για τη ζωή. 

Β. ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΑΠΟ ΚΑΚΩΣΕΙΣ
Τα αντιπηκτικά μειώνουν τον κίνδυνο της θρομ-

βοεμβολικής νόσου μετά από ολική αρθροπλα-
στική ισχίου. Όμως η φαρμακευτική θρομβοπρο-
φύλαξη με αντιπηκτικά μπορεί να οδηγήσει σε 
μετεγχειρητικές επιπλοκές όπως λοιμώξεις του 
χειρουργικού τραύματος και επανεγχειρίσεις 
που καθυστερούν την ανάρρωση του ασθενούς 
και αυξάνουν το κόστος για το εθνικό σύστημα 
υγείας (American Academy of Orthopaedic Sur-
geons, 2012, Urquhart DM et al, 2010, Kurtz SM 
et al, 2008). H αιμορραγία που συσχετίζεται με 
προφυλακτική χορήγηση αντιπηκτικών συμβάλλει 
σε επιπλοκές όπως σχηματισμός αιματώματος 
και εκροή υγρού από το τραύμα (Patel VP et al, 
2007). Αν και προηγούμενες μελέτες συσχετίζουν 
την προφυλακτική χορήγηση αντιπηκτικών με με-
τεγχειρητικές λοιμώξεις (Minnema B et al, 2004, 
Ascensio A et al, 2005, Parvizi J et al, 2007), δεν 
υπάρχουν πολυκεντρικές μελέτες που να τεκμη-
ριώνουν τη φαρμακευτική θρομβοπροφύλαξη με 
λοιμώξεις από το χειρουργικό τραύμα (Kwong LM 
et al, 2012).
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Οι ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους συσχε-
τίστηκαν με υψηλότερη συχνότητα μεταγγίσεων 
αίματος και αιμορραγίας, υψηλότερα ποσοστά 
λοιμώξεων από το τραύμα και επανεγχειρίσεων 
συγκριτικά με τη βαρφαρίνη (Zhong Wang et al, 
2014) Αυτό συνηγορεί με την υπόθεση ότι οι ασθε-
νείς που αντιμετωπίζονται με διαφορετική αντιπη-
κτική αγωγή με ποικίλο αιμορραγικό κίνδυνο, πα-
ρουσιάζουν και σημαντική διαφορά αναφορικά με 
τις λοιμώξεις ή άλλες επιπλοκές. Όμως η κλινική 
σημασία της παρατήρησης δεν είναι ξεκάθαρη κα-
θώς η πλειονότητα των λοιμώξεων ήταν επιπολής 
και σχεδόν οι μισές αντιμετωπίστηκαν χωρίς επα-
νεγχείριση.

Αρκετές μελέτες έχουν παρατηρήσει ότι η αυ-
ξημένη χορήγηση αντιπηκτικών συσχετίστηκε με 
παρατεταμένη εκροή τραύματος η οποία ευθύνε-
ται για την ανάπτυξη λοίμωξης. Φαίνεται να υπάρ-
χει μια κλινική ισορροπία ανάμεσα στη χορήγηση 
αντιπηκτικών που εμποδίζει εν τω βάθει φλεβική 
θρόμβωση και επιτρέπει στο χειρουργικό τραύμα 
να επουλωθεί. Ο σχηματισμός αιματώματος που 
έχει σαν αποτέλεσμα την εκροή υγρού από το 
τραύμα προδιαθέτει σε λοίμωξη (Jamsen E et al, 
2009, Galat DD et al, 2009 ).

Στη μελέτη GLORY (ανάλυση δεδομένων από 
το Global Orthopaedic Registry) μια διεθνής κα-
ταγραφή δεδομένων με συλλογή στοιχείων από 
χειρουργούς που χρησιμοποιούσαν διαφορετική 
θρομβοπροφύλαξη κατά τη διενέργεια πρωτογε-
νών ολικών αρθροπλαστικών ισχίου και γόνατος 
(Anderson FA Jr, 2010). Έγινε σύγκριση στη συχνό-
τητα των μετεγχειρητικών επιπλοκών στις Η.Π.Α  
μεταξύ αυτών που χρησιμοποιούσαν βαρφαρίνη 
ή ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους για φαρμα-
κευτική θρομβοπροφύλαξη (τα δεδομένα έδειξαν 
ότι υπήρχε διαφορά στο προφίλ κινδύνου για αι-
μορραγία (Hull R et al, 1993).

H συχνότητα της συμπτωματικής θρομβοεμβο-
λικής νόσου στην ομάδα των ασθενών που έλαβαν 
ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους για θρομβο-
προφύλαξη ήταν υψηλότερη από την ομάδα της 
βαρφαρίνης, χωρίς όμως  η διαφορά να είναι στα-
τιστικά σημαντική (1,5/0,9), παρατηρήσαμε όμως 
μια σημαντική αύξηση στις λοιμώξεις από το χει-
ρουργικό τραύμα σε ασθενείς που έλαβαν ηπαρί-
νη χαμηλού μοριακού βάρους. Αποδίδουμε αυτήν 
την αύξηση στο γεγονός ότι οι ασθενείς έλαβαν 

ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους 12-24 ώρες 
μετά τη χειρουργική επέμβαση και η παρουσία του 
αντιπηκτικού είναι παρούσα άμεσα σε ένα φρέσκο 
μετεγχειρητικό τραύμα και ενώ οι ασθενείς υπο-
βάλλονται σε πρώιμη αποκατάσταση, εμποδίζοντας 
την επούλωση του τραύματος και εκθέτοντας τους 
ασθενείς σε ενδεχόμενη λοίμωξη. Πρέπει ακόμα 
να αναφέρουμε ότι περισσότερες από τις μισές 
λοιμώξεις από το χειρουργικό τραύμα(28 στις 49) 
αντιμετωπίστηκαν χωρίς επανεγχείριση. Ξεκάθαρα 
η γραμμή ανάμεσα στην επιφανειακή και εν τω βά-
θει λοίμωξη είναι μια γκρίζα ζώνη, οι περισσότε-
ροι χειρουργοί είναι επιφυλακτικοί αναφορικά με 
οποιαδήποτε λοίμωξη. Επιπρόσθετα, η σπανιότητα 
της εν τω βάθει λοίμωξης (0,29%) καθιστά τη σύ-
γκριση των αποτελεσμάτων της μελέτης αδύνατη.

Παρατηρήσαμε μια αύξηση στις επανεγχειρίσεις 
στην ομάδα των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βά-
ρους, αλλά δεν είμαστε σε θέση να διευκρινίσου-
με εάν η αύξηση των επανεγχειρίσεων ήταν λόγω 
λοίμωξης. Στη μελέτη GLORY η αιτία της επανεγ-
χείρισης δεν ήταν πάντοτε ξεκάθαρη; 29 από τους 
76 ασθενείς υποβλήθηκαν σε επανεγχείριση χωρίς 
καταγεγραμμένη αιτία. Στο κλινικό σενάριο, ένας 
ασθενής μπορεί να υποβληθεί σε επανεγχείριση 
λόγω πολλαπλών αιτιών (π.χ. εξάρθρημα σε συν-
δυασμό με εκροή τραύματος και πολλές φορές δεν 
είναι πάντοτε απλό να αποδοθεί η αιτία της επα-
νεγχείρισης. Πάντως κάθε επανεγχείριση είναι ένα 
αρνητικό γεγονός και έτσι θα έπρεπε να αξιολογη-
θεί.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, η συμ-
μόρφωση μεταξύ ασθενών που έλαβαν βαρφαρίνη 
ήταν χαμηλότερη συγκριτικά με αυτούς που έλαβαν 
ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους, κυρίως λόγω 
της προτίμησης των χειρουργών να περιορίζουν το 
INR σε επίπεδα χαμηλότερα από τις συνιστώμε-
νες κλινικές οδηγίες. Αυτό προκαλεί ανησυχίες ότι 
η σύγκριση μεταξύ ηπαρινών χαμηλού μοριακού 
βάρους και βαρφαρίνης είναι προβληματική λόγω 
των χαμηλών δόσεων της βαρφαρίνης. Όμως πα-
ρόλα αυτά είναι ξεκάθαρο ότι η χρήση ηπαρινών 
χαμηλού μοριακού βάρους συσχετίζεται με τη χρή-
ση ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους.

Η μελέτη έχει αρκετούς περιορισμούς που επη-
ρεάζουν την εσωτερική και εξωτερική εγκυρότη-
τά της. Πρώτον, αν και η καταγραφή σχεδιάστηκε 
για να αναγνωρίσει λειτουργικά αποτελέσματα και 
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επιπλοκές μετά από ολική αρθροπλαστική ισχίου 
και γόνατος, συνήθως χρησιμοποιήθηκε για γε-
νίκευση της υπόθεσης και των συμπερασμάτων. 
Δεύτερον το περιορισμένο μέγεθος του δείγματος 
και ο εθελοντικός χαρακτήρας συμμετοχής των χει-
ρουργών καθιστά τη μελέτη λιγότερο γενικεύσιμη.  
Με δεδομένο ότι κάθε χρόνο διενεργούνται ένα 
εκατομμύριο μείζονες ορθοπαιδικές χειρουργικές 
επεμβάσεις στις Η.Π.Α, διπλασιάστηκε ο κίνδυνος 
λοίμωξης από λιγότερο του 1% γύρω στο 2%, κα-
θιστώντας εμφανή την οικονομική επιβάρυνση στο 
εθνικό σύστημα υγείας. Αυτή η έρευνα συνηγορεί 
με την παρατηρούμενη αύξηση του ξεσπάσματος 
των λοιμώξεων στις Η.Π.Α μετά από ολικές αρθρο-
πλαστικές ισχίου και γόνατος από το 1998 έως το 
2004 όταν η χρήση των ηπαρινών χαμηλού μορι-
ακού βάρους αυξήθηκε και επικράτησε (Kurtz SM 
et al, 2008). Όμως η χρήση ηπαρινών χαμηλού μο-
ριακού βάρους για προφυλακτικούς λόγους όσον 
αφορά τη θρομβοεμβολική νόσο δεν πρέπει να 
εγκαταλειφθεί, αλλά θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί 
με σύνεση στην κλινική πρακτική και ενδονοσοκο-
μειακή χρήση (Wang Z et al, 2012).H ίδια σύνεση 
θα έπρεπε να εφαρμοστεί και για τη χρήση νεό-
τερων αντιπηκτικών, όπως μια πρόσφατη μελέτη 
ανέφερε σημαντικές επιπλοκές από το τραύμα μετά 
από τη χορήγηση άμεσων αναστολέων του παρά-
γοντα Xa (ribaroxaban-Xarelto) σαν ισχυρό αντι-
θρομβωτικό παράγοντα συγκριτικά με τις ηπαρίνες 
χαμηλού μοριακού βάρους σε αρθροπλαστικές των 
κάτω άκρων (Jameson SS et al, 2012).

Συμπερασματικά, η επιλογή της θρομβοπροφύ-
λαξης συσχετίζεται με σημαντικά υψηλότερη συ-
χνότητα λοιμώξεων από το χειρουργικό τραύμα 
και επανεγχειρίσεων επιπρόσθετα με την αιμορ-
ραγία. Οι μετεγχειρητικές λοιμώξεις από πλευράς 
χειρουργικού τραύματος θα έπρεπε να καταγρά-
φονται συστηματικά σε μελλοντικές κλινικές μελέ-
τες που αφορούν νεότερα αντιπηκτικά και χρήση 
τους σε ολικές αρθροπλαστικές κάτω άκρων, κα-
θώς μπορεί να επηρεάσουν τις εκτιμήσεις αναφο-
ρικά με τη πρόληψη θρομβοεμβολικής νόσου όσον 
αφορά κίνδυνος-όφελος και κόστος-όφελος μετά 
από ολικές αρθροπλαστικές.

B1.Οι δυσμενείς αντιδράσεις από το δέρμα 

Μπορεί να είναι εντοπισμένες τοπικά στο σημείο 
που διενεργείται υποδορίως η ηπαρίνη χαμηλού 
μοριακού βάρους ή να είναι γενικευμένες.  Μπορεί 

να εμφανιστούν άμεσα ή καθυστερημένα; οι συ-
χνότερες είναι εκχυμώσεις, νέκρωση δέρματος 
λόγω αγγειοβρίθειας, κνίδωση, αγγειοοίδη-
μα(Santiago Sanchez-Mateos DI et al, 2011).

Οι παρενέργειες αυτές και κυρίως η νέκρωση 
του δέρματος συνήθως εντοπίζονται στο σημείο 
της υποδόριας χορήγησης της ηπαρίνης. Νέες με-
λέτες έχουν καταδείξει ότι μπορεί να εμφανιστούν 
και σε κάποια απόσταση από την υποδόρια χορήγη-
ση enoxaparin (Abdelfatah Abou Issa et al, 2015).

Αυτές οι επιπλοκές από παθοφυσιολογικής 
πλευράς δεν είναι πλήρως κατανοητές. Μια εν-
διαφέρουσα περίπτωση αφορά την enoxaparin 
που προκάλεσε εξανθηματικό αγγειοκεράτωμα 
(αγγειακοί όγκοι που εμφανίζονται στα χέρια των 
ασθενών , στα κάτω άκρα και στο βλεννογόνο του 
στόματος που εξαφανίστηκε 2 εβδομάδες μετά τη 
διακοπή της enoxaparin (Schliep S et al, 2014).

Μια δεύτερη περίπτωση νέκρωσης δέρματος 
μετά από υποδόρια χορήγηση enoxaparin λόγω 
αρθροσκοπικής χειρουργικής καταγράφηκε στο 
σημείο υποδόριας χορήγησης της enoxaparin 
(Karmegam A et al, 2011). Μια τρίτη περίπτωση 
νέκρωσης του δέρματος αφορούσε μια 69χρονη 
γυναίκα με σακχαρώδη διαβήτη μετά από υποδό-
ρια χορήγηση enoxaparin , που εντοπίστηκε στην 
περιοχή όπου η ίδια για μια τετραετία διενεργούσε 
υποδόρια χορήγηση ινσουλίνης για τέσσερα χρό-
νια (Lefebre I et al, 1997). Τέλος ένας 63χρονος 
Αφροαμερικανός άνδρας με ιστορικό σοβαρής 
περιφερικής αγγειακής νόσου και αποτυχημένο 
bypass, παρουσίασε φλεγμονή τραύματος και ει-
σήχθη στο νοσοκομείο για περιποίηση τραύματος, 
ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών και αποκατά-
σταση. Επιπρόσθετα έλαβε υποδόρια χορήγηση 
enoxaparin και ο ασθενής ανέπτυξε ερυθρότητα 
και επώδυνες περιχαρακωμένες πλάκες στο σημείο 
της ένεσης, που τις επόμενες δύο εβδομάδες έγι-
ναν νεκρωτικές με εμπλοκή του δέρματος και του 
υποδορίου ιστού. Η enoxaparin διακόπηκε και δύο 
εβδομάδες αργότερα ο ασθενής ήταν υποψήφιος 
για χειρουργικό καθαρισμό του νεκρωτικού ιστού 
εφαρμογή συσκευής αρνητικής πίεσης για να δι-
ευκολύνει την εκρίζωση της λοίμωξης και να διευ-
κολύνει την επούλωση του τραύματος αλλά τελικά 
αποφασίστηκε να λάβει νοσηλεία σε νοσοκομεια-
κό επίπεδο και παρηγορική περιποίηση τραύματος 
(Abdelfatah Abou Issa et al, 2015).
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Πάντως η δόση της ηπαρίνης χαμηλού μοριακού 
βάρους εξαρτάται από τον τύπο της χειρουργικής 
επέμβασης και τη γενική κατάσταση του ασθενούς. 
Είναι σημαντικό να υπολογιστεί η δόση της ηπα-
ρίνης χαμηλού μοριακού βάρους και κυρίως της 
enoxaparin με ακρίβεια γιατί μη σωστή δόση για 
παράδειγμα αυξημένη ή ελαττωμένη αναφορικά 
με την απαιτούμενη αντιπηκτική δράση, μπορεί να 
διευκολύνει την εμφάνιση της επιπλοκής.

Χαμηλός δείκτης μάζας σώματος (ΒΜΙ), προ-
χωρημένη ηλικία, εγκυμοσύνη και νεφρική ανε-
πάρκεια (κάθαρση κρεατινίνης<30mL/min) όλοι 
αυτοί οι παράγοντες θα έπρεπε να λαμβάνονται 
υπόψη με περίσκεψη πριν τη συνταγογράφηση 
ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους. Η νέκρωση 
του δέρματος είναι μια σπάνια επιπλοκή, γύρω στις 
25 περιπτώσεις έχουν αναφερθεί στη διεθνή βι-
βλιογραφία, σχετιζόμενες με υποδόρια χορήγηση 
ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους (Katsourakis 
A et al, 2011, Girolami B and Girolami A, 2006, 
Gucalp A et al, 2013). Η διάγνωση της νέκρωσης 
του δέρματος  που συμβαίνει μετά από υποδόρια 
χορήγηση ηπαρίνης είναι συνήθως κλινικά ύποπτη; 
παρόλα αυτά συνιστάται βιοψία δέρματος. Στη συ-
νέχεια η ιστοπαθολογία θα διαγνώσει καθαρά τη 
νέκρωση του δέρματος και του υποδορίου ιστού 
και θα δείξει λοίμωξη και σχηματισμό θρόμβου στα 
μικρά αιμοφόρα αγγεία κάτω από το δέρμα. Επι-
πρόσθετα, αυτό αποδεικνύει ότι η enoxaparin είναι 
η αιτία της νέκρωσης των ιστών.

Από την αναζήτηση στη διεθνή βιβλιογραφία 
πολλές μελέτες έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα 
ότι οι μηχανισμοί πίσω από τη νέκρωση του δέρ-
ματος που προκαλείται από τις ηπαρίνες χαμηλού 
μοριακού βάρους είναι ανοσολογικά υποκινούμε-
νη αντίδραση. Πρώτα, όταν διενεργείται υποδόρια 
χορήγηση ηπαρίνης, αυτό θα προκαλέσει συσσώ-
ρευση ανοσο-αιμοπεταλίων που πιθανότατα προ-
καλεί θρομβοπενία λόγω ηπαρίνης (ΗΙΤ syndrome) 
(Girolami B and Girolami A., 2006, Bircher AJ et 
al, 2006). H δεύτερη λογική εξήγηση για νέκρω-
ση του δέρματος που προκαλείται από ηπαρίνες 
χαμηλού μοριακού βάρους είναι ότι υποκινεί μια 
αντίδραση υπερευαισθησίας τύπου ΙΙΙ με σχηματι-
σμό συμπλέγματος αντιγόνου-αντισώματος στα αι-
μοφόρα αγγεία στο επίπεδο του υποδορίου ιστού 
του δέρματος (Birscher AJ et al, 2006). Τέλος ο 
λιπώδης ιστός στο υποδόριο έχει σχετικά φτωχή 

εξίδρωση, με αποτέλεσμα η χορηγούμενη υποδο-
ρίως ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους να παρα-
μένει περισσότερο προκαλώντας καταστροφή των 
τοπικών ιστών. Αυτό εξηγεί τον αυξημένο κίνδυνο 
νέκρωσης του δέρματος σε παχύσαρκους ασθενείς 
(Katsourakis A et al, 2011).

B2. Αιμορραγική φυσαλιδώδης δερματοπά-
θεια

Εννέα (9) περιπτώσεις αιμορραγικής φυσαλιδώ-
δους δερματοπάθειας σε περιοχές μακριά από το 
σημείο υποδόριας χορήγησης της ηπαρίνης χαμη-
λού μοριακού βάρους αναφέρθηκαν σε ασθενείς 
που έλαβαν διάφορες ηπαρίνες χαμηλού μοριακού 
βάρους (dalteparin-fragmin   Perrinaud A et al, 
2006),( enoxaparin-clexane Beltraminelli H et al, 
2009, Villanueva CA et al, 2012), (tinzaparin-in-
nohep Perrinaud A et al, 2006), ή κλασική ηπαρίνη 
(Perrinaud A et al, 2006) με την enoxaparin (clex-
ane) να είναι η συχνότερη απ’ όλες (6/9).

Σε κάποιους ασθενείς η ηπαρίνη διακόπηκε και 
οι βλάβες σε λίγε εβδομάδες εξαφανίστηκαν, σε 
κάποιους άλλους η ηπαρίνη διατηρήθηκε και οι 
βλάβες είχαν υποστραφεί σε 2-3 εβδομάδες χω-
ρίς θεραπεία. Συμπερασματικά, η αιμορραγική φυ-
σαλιδώδης δερματοπάθεια μακριά από το σημείο 
υποδόριας χορήγησης της ηπαρίνης είναι μια σπά-
νια επιπλοκή του δέρματος, συνήθως αυτοπεριορί-
ζεται ακόμα και χωρίς διακοπή της ηπαρίνης. Αυτό 
το γεγονός θα μπορούσε να σημαίνει ότι είναι υπο-
διαγνωσμένο φαινόμενο ή υποαναφερόμενο στη 
διεθνή βιβλιογραφία.

Γ. ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΤΑΡΟΠΕΝΙΑ (ΗΙΤ)
Το κλινικό-εργαστηριακό σύνδρομο της θρομ-

βοπενίας που προκαλείται από την ηπαρίνη (hep-
arin-induced Thrombocytopenia-HIT) αποτελεί 
μια σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια της θεραπείας 
με ηπαρίνη που μπορεί να αποβεί μοιραία για την 
αρτιμέλεια ή τη ζωή του ασθενούς (Γεροτζιάφας Γ. 
και Μπαντή Α., 2009).

Υπάρχουν δύο τύποι HIT. Η HIT τύπου Ι χαρα-
κτηρίζεται από μια παροδική, ήπια και ασυμπτωμα-
τική μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων (σπανί-
ως κάτω από 100X109/L), συμβαίνει τις πρώτες 1-2 
ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας, ανακάμπτει 
αυτόματα και δε χρειάζεται διακοπή χορήγησης της 
ηπαρίνης. Ο μηχανισμός προέλευσης της ΗΙΤ τύπου 
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Ι δεν είναι πλήρως κατανοητός (Fabris F et al, 1983). 
To σύνδρομο της ΗΙΤ τύπου ΙΙ οφείλεται στην 
ανάπτυξη αντισωμάτων εναντίον του συμπλέγ-
ματος ηπαρίνης/4ου αιμοπεταλιακού παράγο-
ντα (Platelet factor 4-PF4) , τα οποία ενεργο-
ποιούν τα αιμοπετάλια  και προκαλούν βλάβη 
του ενδοθηλίου και υπερπηκτική κατάσταση. 
Η ΗΙΤ τύπου ΙΙ χαρακτηρίζεται από ελάττωση κατά 
40-50% του αριθμού των αιμοπεταλίων σε σχέση 
με την τιμή τους πριν τη χορήγηση ηπαρίνης (και 
υψηλό κίνδυνο αρτηριακής και φλεβικής θρόμβω-
σης) (Fabrizio Fabris et al, 2000). Αν δεν διαγνω-
σθεί έγκαιρα η εκδήλωση της HIT συνοδεύεται από 
υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα (Warkentin TE et 
al, 1995, Nand S et al, 1997).Η ελάττωση του αριθ-
μού των αιμοπεταλίων παρατηρείται συνήθως μετά 
την 5η ημέρα από την πρώτη χορήγηση ηπαρίνης. 
Η ΗΙΤ εμφανίζεται σε ποσοστό 1-3% των ασθε-
νών στους οποίους χορηγείται μη κλασματοποιηπέ-
νη ηπαρίνη (ΜΚΗ) και σε περίπου 0,1% των ασθε-
νών, στους οποίους χορηγείται ηπαρίνη χαμηλού 
μοριακού βάρους (ΗΧΜΒ) [Verma AK et al, 2003, 
Girolami B et al, 2003] ενώ η εμφάνιση του συν-
δρόμου ΗΙΤ δεν αφορά τα νεότερα αντιπηκτικά.

Ο κίνδυνος εμφάνισης HIT εξαρτάται από την 
κλινική κατάσταση και την αιτία νοσηλείας του 
ασθενούς. Ο κίνδυνος HIT ως προς την αιτία νοση-
λείας διαβαθμίζεται ως εξής: Επέμβαση σε ορθο-
παιδικούς ασθενείς> καρδιοχειρουργικοί ασθενείς 
> χειρουργικοί ασθενείς >παθολογικοί ασθενείς> 
εγκυμοσύνη> παιδιά.

Ο κίνδυνος ΗΙΤ αυξάνεται με τη διάρκεια 
της ηπαρινοθεραπείας και την ενδεχόμενη έκθεση 
σε ηπαρίνη μέσα στις προηγούμενες 100 ημέρες 
(Warkentin TE et al, 2003, Warkentin TE et al, 2000) 
H HIT είναι ανεξάρτητος μείζων παράγοντας 
κινδύνου εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης. 
Σε περίπου 50% των ασθενών με ΗΙΤ συνυπάρχει 
ασυμπτωματική εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση. Η 
θρομβοπενία εμμένει ή/και επιδεινώνεται , όσο χο-
ρηγείται ηπαρίνη και ο κίνδυνος θρόμβωσης αντί-
στοιχα αυξάνεται.

Εάν η ΗΙΤ δεν διαγνωσθεί έγκαιρα και δεν δι-
ακοπεί η χορήγηση ηπαρίνης, υπάρχει αυξημένος 
κίνδυνος επέκτασης της ήδη υπάρχουσας θρόμβω-
σης και εμφάνισης νέας θρόμβωσης (αρτηριακής ή 
φλεβικής) που μπορεί να οδηγήσει σε ακρωτηρι-
ασμό μέλους ή θάνατο. Αυτή η δυσμενής εξέλιξη 

παρατηρείται στο 30% των ασθενών με ΗΙΤ στους 
οποίους δε διακόπτεται έγκαιρα η ηπαρίνη και δε 
χορηγείται εναλλακτική αντιθρομβωτική αγωγή. 
Εκτιμάται ότι ο κίνδυνος θρόμβωσης είναι 10% 
στις 2 ημέρες από τη διάγνωση, 40% στις 7 ημέ-
ρες και πάνω από 50% ένα μήνα μετά την έναρξη 
του συνδρόμου (Tardy B et al, 2006). Η θνητότητα 
που σχετίζεται με τη ΗΙΤ είναι 10-20% και αυξάνε-
ται, όσο καθυστερεί η διάγνωση και η κατάλληλη 
θεραπεία.

Γ1. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΗΙΤ

Κλινική αναγνώριση της ΗΙΤ

Η ΗΙΤ είναι κλινικό-εργαστηριακό σύνδρο-
μο και η διάγνωσή της στηρίζεται στην ελάτ-
τωση του αριθμού των αιμοπεταλίων σε σχέ-
ση με την έναρξη χορήγησης της ηπαρίνης.  
Σε κάθε ασθενή που λαμβάνει ηπαρίνη (οποιασδή-
ποτε μορφής ηπαρίνης σε οποιαδήποτε δόση και 
για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και διατήρηση της 
βατότητας αρτηριακής ή φλεβικής γραμμής),η ΗΙΤ 
θα πρέπει να πιθανολογείται, όταν παρουσιάζεται 
ελάττωση του αριθμού των αιμοπεταλίων κατά 
40-50% σε σχέση με την τιμή αναφοράς πριν τη 
χορήγηση ηπαρίνης.

Η ελάττωση του αριθμού των αιμοπεταλίων 
συμβαίνει συνήθως μεταξύ 4ης και 14ης ημέρας 
μετά την έκθεση σε ηπαρίνη (μη κλασματοποιη-
μένη ηπαρίνη ΜΚΗ ή ηπαρίνη χαμηλού μοριακού 
βάρους ΗΧΜΒ). Η ελάττωση του αριθμού των αι-
μοπεταλίων μπορεί να συνοδεύεται από επέκταση 
ήδη εγκατεστημένης θρόμβωσης, εμφάνιση νέας 
αρτηριακής ή φλεβικής θρόμβωσης, γάγγραινα 
των άκρων ή νεκρώσεις επιδερμίδας ή αιφνίδιο 
θάνατο. Έχει παρατηρηθεί και καθυστερημένη εμ-
φάνιση της ΗΙΤ, αρκετές ημέρες μετά τη διακοπή 
της κλασικής ηπαρίνης [Warkentin TE et al, 2003, 
Warkentin TE et al, 2007, Hirsch J et al, 2004].

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ 
ΗΙΤ

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σήμερα για 
την εργαστηριακή διάγνωση της ΗΙΤ διακρίνονται 
σε δύο κατηγορίες:

Λειτουργικές μέθοδοι

SAR (serotonin release assay• ) Μέτρηση 
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έκκρισης ραδιοεπισημασμένης σεροτονί-
νης 14C, τεστ απελευθέρωσης σεροτονί-
νης, πολύ ευαίσθητη και μεγάλη ειδικότητα 
(>90%). Απαιτούνται ραδιενεργά υλικά (C14) 
και πλυμένα αιμοπετάλια.

PAT (platelet aggregation test) • Έλεγχος 
συσσώρευσης αιμοπεταλίων, πολύ αξιόπιστη, 
απαιτείται ειδικός εξοπλισμός.

Κυτταρομετρία ροής• . Πολύ αξιόπιστη αλλά 
γίνεται μόνο σε εξειδικευμένα εργαστήρια 
που διαθέτουν κυτταρομετρητή και εμπειρία.

Οι λειτουργικές μέθοδοι αποδεικνύουν την πα-
ρουσία αντισωμάτων που προκαλούν τη ΗΙΤ στο 
πλάσμα του ασθενούς μέσω της ικανότητάς τους 
να προκαλούν ενεργοποίηση φυσιολογικών αιμο-
πεταλίων παρουσία ηπαρίνης μέσω του υποδοχέα 
FcγRII.

Ανοσολογικές μέθοδοι• : ανιχνεύουν στο 
πλάσμα ασθενών με υποψία HIT την πα-
ρουσία αντισωμάτων έναντι του συμπλόκου 
ηπαρίνη/PF4.

H ELISA ανοσοενζυμική μέθοδος, πολύ αξιόπι-
στη που μπορεί να γίνει σε όλα τα εργαστήρια.

Η εργαστηριακή διάγνωση της HIT απαιτεί εξει-
δικευμένο εργαστήριο. Για τη σωστή αντιμετώπιση 
της HIT πρέπει να γίνεται συνεκτίμηση των εργα-
στηριακών αποτελεσμάτων με την κλινική εικόνα 
του ασθενούς και κυρίως την πορεία του αριθμού 
των αιμοπεταλίων μετά τη διακοπή χορήγησης 
ηπαρίνης. Συνήθως η εργαστηριακή διάγνωση της 
ΗΙΤ είναι χρονοβόρα και τα αποτελέσματα έρχο-
νται με καθυστέρηση δυσανάλογη του επείγοντος 
χαρακτήρα της HIT. H απόφαση διακοπής της χο-
ρήγησης ηπαρίνης πρέπει να λαμβάνεται με βάση 
την κλινική υποψία του συνδρόμου. Η εργαστηρια-
κή διάγνωση εκ των υστέρων επιβεβαιώνει ή δια-
ψεύδει την αρχική διάγνωση.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΗΙΤ

Η ΗΙΤ είναι κατάσταση που θέτει σε κίνδυνο την 
αρτιμέλεια και τη ζωή του αρρώστου. Κατά συνέ-
πεια ο άρρωστος με ΗΙΤ πρέπει να θεωρείται υψη-
λού κινδύνου ασθενής που χρειάζεται στενή ιατρι-
κή παρακολούθηση (Fabrizio Fabris et al, 2000, 

Theodore E, Warkentin MD, 2015). Οι βασικές αρ-
χές αντιμετώπισης των ασθενών με ισχυρή κλινική 
πιθανότητα HIΤ έχουν ως εξής:

Άμεση διακοπή της χορήγησης οποιασδήπο-• 
τε μορφής ηπαρίνης για οποιοδήποτε λόγο 
ακόμη και ηπαρινισμός φλεβικών ή αρτηρια-
κών γραμμών.

Επειδή η ΗΙΤ είναι υπερπηκτική κατάσταση • 
και μείζων ανεξάρτητος παράγοντας κινδύ-
νου φλεβικής θρόμβωσης, σε κάθε άρρωστο 
που παρουσιάζει ισχυρή πιθανότητα ΗΙΤ, η 
χορήγηση ηπαρίνης πρέπει να διακόπτεται και 
πρέπει άμεσα να χορηγείται αντιθρομβωτική 
θεραπεία με αντιπηκτικά άμεσης δράσης.

Επειδή η ΗΙΤ είναι μια κατάσταση δυνητικά • 
απειλητική για τη ζωή του ασθενούς, η από-
φαση για τη διακοπή της χορήγησης ηπαρίνης 
και την έναρξη εναλλακτικής αντιθρομβωτι-
κής θεραπείας πρέπει να λαμβάνεται με βάση 
την κλινική πιθανότητα διάγνωσης της ΗΙΤ.

η εργαστηριακή διάγνωση έρχεται εκ των • 
υστέρων για να επιβεβαιώσει την κλινική 
υποψία και άρα να συνεχιστεί η εναλλακτική 
αντιθρομβωτική αγωγή ή να αποκλείσει τη 
ΗΙΤ και να ξαναρχίσει η αγωγή με ηπαρίνη.

η εναλλακτική αντιθρομβωτική θεραπεία με • 
lepirudin ή argatroban ή  bivalirudin ή dan-
aparoid πρέπει να ξεκινά το ταχύτερο δυνατό 
και σίγουρα πριν από την τελική εργαστηρια-
κή διάγνωση (εάν αυτή είναι διαθέσιμη).

το δοσολογικό σχήμα της εναλλακτικής αντι-• 
θρομβωτικής θεραπείας και η εργαστηριακή 
παρακολούθησή της πρέπει να γίνονται με 
βάση τις συστάσεις. Ειδικότερα η λεπιρου-
δίνη ίσως είναι η κυριότερη ουσία επιλογής 
για ΗΙΤ. Είναι πρωτεΐνη, άμεσος αναστολέ-
ας της θρομβίνης, με χρόνο ημίσειας ζωής 
μετά από ενδοφλέβια συνεχή έγχυση 6 
ωρών:1,1-2 ώρες, αποβάλλεται από τους νε-
φρούς, δε διαθέτει αντίδοτο. Η εργαστηρια-
κή παρακολούθηση γίνεται με προσδιορισμό 
του χρόνου aPTT, στόχος (aPTT ασθενούς- 
aPTT μάρτυρα=1,5-2,5), ο εργαστηρια-
κός έλεγχος επιβάλλεται να είναι συχνός 
μέχρι να σταθεροποιηθεί ο χρόνος aPTT. 
Το argatroban είναι συνθετικός άμεσος 
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αναστολέας της θρομβίνης, που μεταβολί-
ζεται στο ήπαρ, έχει χρόνο ημίσειας ζωής 
μετά από ενδοφλέβια έγχυση 40-50 λεπτά, 
η εργαστηριακή παρακολούθηση γίνεται με 
προσδιορισμό του χρόνου aPTT, δε διαθέτει 
αντίδοτο. Το θεωρητικό του πλεονέκτημα εί-
ναι έχει μικρότερο χρόνο ημίσειας ζωής και 
μικρό ποσοστό νεφρικής κάθαρσης.

Το danaparoid είναι μίγμα ηπαρινοειδών ου-
σιών, με χρόνο ημίσειας ζωής >25 ώρες για τη 
δράση του παράγοντα anti-Xa, αποβάλλεται από 
τους νεφρούς, δε διαθέτει αντίδοτο, αναστέλλει 
τη θρομβίνη και κυρίως τον παράγοντα Xa. H πα-
ρακολούθηση της θεραπείας θα πρέπει να γίνεται 
με τη μέτρηση της anti-Xa δράσης στο πλάσμα 
4-5 ώρες μετά την τελευταία χορήγηση, γεγονός 
που του δίνει πλεονέκτημα σε σχέση με το arga-
troban ή τη λεπιρουδίνη όπου η εργαστηριακή 
παρακολούθηση γίνεται με προσδιορισμό του χρό-
νου aPTT που πολλές φορές δημιουργεί σύγχυση. 
Το ίδιο πλεονέκτημα έχει το Fondaparinux 
(Arixtra), που είναι συνθετικός πεντασακχαρίτης 
που εξουδετερώνει τον παράγοντα Xa, χορηγείται 
υποδορίως, έχει χρόνο ημίσειας ζωής 17 ώρες από 
την τελευταία χορήγηση, αποβάλλεται από τους 
νεφρούς, η εργαστηριακή παρακολούθηση της 
αντιπηκτικής του δράσης γίνεται με προσδιορισμό 
των επιπέδων του παράγοντα Xa, έχει αναφερθεί 
σε εργασίες ότι μπορεί να χορηγηθεί σαν εναλλα-
κτική αντιθρομβωτική θεραπεία σε ΗΙΤ αλλά δεν 
έχει πάρει επίσημα έγκριση (Warkentin TE , 2010, 
Schindewolf M et al, 2014).

 Συστάσεις για την αναγνώριση και θερα-
πευτική αντιμετώπιση της ΗΙΤ

Σε όλους τους ασθενείς που πρόκειται να 1. 
λάβουν ενδοφλέβια ή υποδόρια ηπαρίνη (μη 
κλασματοποιημένη ηπαρίνη ή ηπαρίνη χαμη-
λού μοριακού βάρους) για οποιοδήποτε λόγο 
(θρομβοπροφύλαξη, θεραπεία αρτηριακής ή 
φλεβικής θρόμβωσης ή διατήρηση αρτηρι-
ακών ή φλεβικών γραμμών) και σε οποια-
δήποτε δόση πρέπει να γίνεται μέτρηση του 
αριθμού των αιμοπεταλίων πριν την έναρξη 
χορήγησης ηπαρίνης.

Η επόμενη μέτρηση του αριθμού των αιμο-2. 
πεταλίων συστήνουμε να γίνεται οπωσδήπο-
τε την 5η ημέρα από την έναρξη χορήγησης 

ΜΚΗ ή ΗΧΜΒ.

Εάν βέβαια θέλουμε να είμαστε πιο προσε-3. 
κτικοί για τις πρώτες 14 ημέρες χορήγησης 
ηπαρίνης , η μέτρηση του αριθμού των αιμο-
πεταλίων θα πρέπει να γίνεται κάθε δεύτε-
ρη ημέρα για τους ασθενείς που λαμβάνουν 
ΗΧΜΒ και καθημερινά εάν λαμβάνουν ΜΚΗ 
ή όταν ο κίνδυνος εμφάνισης ΗΙΤ είναι υψη-
λός. Για τις επόμενες 15 ημέρες, η μέτρηση 
του αριθμού των αιμοπεταλίων θα πρέπει να 
γίνεται 1 φορά την εβδομάδα.

Για παθολογικούς αρρώστους και γυναικο-4. 
λογικές ασθενείς που λαμβάνουν μακροχρό-
νια θεραπεία με ΗΧΜΒ χωρίς προηγούμενη 
έκθεση σε ΜΚΗ δε συστήνεται η παρακολού-
θηση του αριθμού των αιμοπεταλίων μετά 
τις πρώτες14 ημέρες και κατά τη συνολική 
περίοδο χορήγησης ΗΧΜΒ.

Όταν υπάρχει μείωση του αριθμού των αιμο-5. 
πεταλίων >40% από την αρχική τιμή (χωρίς 
απαραίτητα να υπάρχει θρομβοπενία) θα πρέ-
πει η ΗΙΤ να μπαίνει στη διαφορική διάγνωση. 
Ο αποκλεισμός άλλων πιθανών αιτιών για 
τη μείωση του αριθμού των αιμοπεταλίων 
θα βοηθήσει, ώστε να τεκμηριωθεί η κλινική 
πιθανότητα για ΗΙΤ (π.χ. αιμοαραίωση μετά 
από χειρουργική επέμβαση, χημειοθεραπεία, 
διάχυτη ενδοαγγειακή πήξη, σήψη, κ.α).

Οι εργαστηριακές μέθοδοι χρησιμοποιούνται 6. 
για την επιβεβαίωση της κλινικής διάγνωσης, 
αλλά τα αρνητικά αποτελέσματα δεν απο-
κλείουν τη διάγνωση της ΗΙΤ. Είναι χρήσιμο 
να διενεργείται ένας συνδυασμός εργαστη-
ριακών μεθόδων (λειτουργικών και ανοσο-
λογικών) και να επαναλαμβάνονται μετά από 
διάστημα κάποιων ημερών.

Οι αρχικές θεραπευτικές αποφάσεις δε θα 7. 
πρέπει να βασίζονται σε ένα θετικό εργαστη-
ριακό αποτέλεσμα, αλλά στα κλινικά ευρήμα-
τα (π.χ. θρομβοπενία ή/και νέο θρομβοεμβο-
λικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια χορήγησης 
ηπαρίνης).

Η αντιμετώπιση των ασθενών με ΗΙΤ απαιτεί 8. 
συνεργασία κλινικών γιατρών και ειδικών αι-
ματολόγων. Ένας ασθενής με ΗΙΤ πρέπει να 
θεωρείται ασθενής σε κρίσιμη κατάσταση.
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