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Περίληψη - σύνοψη συστάσεων
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 (50-325 mg άπαξ ημερησίως) (1Α), η ασπιρίνη
σε συνδυασμό με διπυριδαμόλη (25 mg και 200 mg
αντίστοιχα δις ημερησίως) (1Α), η κλοπιδογρέλη (75
mg άπαξ ημερησίως) (1Α) και η τριφλουζάλη (600
mg 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 (325 mg) 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 (δηλαδή με 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 (εγκατεστη-
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μένο 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 110 mg δις ημερησίως (1Α).
Η συνιστώμενη δόση για την ριβαροξαμπάνη είναι
20 mg άπαξ ημερησίως. Σε ασθενείς με μετρίου βαθμού έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας (eGFR: 15-50
ml/min), η συνιστώμενη δόση είναι 15 mg 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 ≤ 60 kg ή κρεατινίνη ορού ≥ 1,5
mg/dl), η συνιστώμενη δόση είναι 2,5 mg δις ημερησίως (1Α).
Η συνιστώμενη δόση για την εντοξαμπάνη είναι 60
mg άπαξ ημερησίως. Σε ασθενείς με έναν από τους
παρακάτω παράγοντες [μετρίου βαθμού έκπτωση
της νεφρικής λειτουργίας (eGFR: 15-50 ml/min), σωματικό βάρος ≤ 60 kg, συγχορήγηση κυκλοσπορίνης,
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δρονεδαρόνης, ερυθρομυκίνης ή κετοκοναζόλης), η
συνιστώμενη δόση είναι 30 mg 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
100 mg 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 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 πα-
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ροδικό) 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 ανεπάρ-

Τ

α 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 100.000
πληθυσμού.1 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 τους.2-7 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 αντιθρομβωτι8
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κεια 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).

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

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 18.270
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 1.000 ασθενείς σε σχέση με
την ομάδα ελέγχου η οποία δεν έλαβε αντιαιμοπεταλιακή αγωγή. Αυτά τα οφέλη σαφώς υπερκέρασαν τις 1-2
περισσότερες εξωκράνιες αιμορραγίες.11
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 (50-325 mg άπαξ ημερησίως) (1Α), η ασπιρίνη
σε συνδυασμό με διπυριδαμόλη (25 mg και 200 mg
αντίστοιχα δις ημερησίως) (1Α), η κλοπιδογρέλη (75
mg άπαξ ημερησίως) (1Α) και η τριφλουζάλη (600
mg 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 συμβά-

ματα (4,3% έναντι 5,3%, p=0,0001) χωρίς παράλληλη
αύξηση των αιμορραγικών εγκεφαλικών.11 Η αποτελεσματικότητα της ασπιρίνης για την πρόληψη της
υποτροπής του εγκεφαλικού είναι παρεμφερής στις
δόσεις μεταξύ 50 mg και 1.500 mg, αν και τα δεδομένα για δόσεις < 75 mg είναι περιορισμένα.11-13 Ωστόσο
η ασφάλεια της ασπιρίνης μειώνεται όσο αυξάνεται η
δόση.14 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
Σε μια μετα-ανάλυση 5 τυχαιοποιημένων μελετών
με 8.622 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: 0,58-1,01) 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, 19.185 ασθενείς υψηλού
καρδιαγγειακού κινδύνου (εκ των οποίων >6.400 με
προηγούμενο ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό)
εγκεφαλικό επεισόδιο) τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν
κλοπιδογρέλη (75 mg ημερησίως) ή ασπιρίνη (100
mg 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 ασφάλειας.15
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Στην μελέτη TACIP, 2.113 ασθενείς με προηγούμενο ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό) εγκεφαλικό τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν 600 mg ημερησίως
τριφλουζάλη ή ασπιρίνη 325 mg 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 600 mg ημερησίως τριφλουζάλη ή 325 mg 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 αποτελεσματικότητα, 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 15.603 ασθενείς
υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου σε ασπιρίνη (75162 mg ημερησίως) σε συνδυασμό με κλοπιδογρέλη
(75 mg ημερησίως) ή ασπιρίνη ως μονοθεραπεία (75
- 162 mg 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 7.599 ασθενείς
με πρόσφατο ισχαιμικό (εγκατεστημένο ή παροδικό
εγκεφαλικό) σε ασπιρίνη (75 mg ημερησίως) σε συνδυασμό με κλοπιδογρέλη (75 mg ημερησίως) ή ασπιρίνη ως μονοθεραπεία (75 mg ημερησίως). Μετά από
μια μέση παρακολούθηση 18 μηνών, η συχνότητα εμ10
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φάνισης 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 3.020 ασθενείς με πρόσφατο κενοτοπιώδες εγκεφαλικό σε ασπιρίνη (325 mg
ημερησίως) και κλοπιδογρέλη (75 mg ημερησίως) ή
ασπιρίνη ως μονοθεραπεία (325 mg 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 ομάδα
της μονοθεραπείας με ασπιρίνη.22
4. Ασθενείς με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο
πρέπει να λαμβάνουν ασπιρίνη (325 mg) 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 > 40.000 ασθενείς. Η μετα-ανάλυση των
δύο αυτών μελετών έδειξε ότι η ασπιρίνη πρόλαβε 7
υποτροπές του εγκεφαλικού ανά 1.000 ασθενείς (1,6%
στην ομάδα της ασπιρίνης έναντι 2,3% στην ομάδα ελέγχου, p < 0,000001) και 4 θανάτους ανά 1.000
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 1.000 ασθενείς.23
Σε όλες τις τυχαιοποιημένες μελέτες της ενδοφλέβιας
θρομβόλυσης σε ασθενείς με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο η χορήγηση ασπιρίνης ή οποιουδήποτε
άλλου αντιθρομβωτικού παράγοντα επιτρεπόταν
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μόνο μετά από 24 ώρες από την ενδοφλέβια θρομβόλυση ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος αιμορραγικής
μετατροπής.
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
5.170 ασθενείς με οξύ ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο ελαφριάς βαρύτητας (NIHSS < 4) ή με οξύ παροδικό εγκεφαλικό υψηλού κινδύνου (ABCD2 ≥ 4)
οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν ασπιρίνη σε
συνδυασμό με κλοπιδογρέλη (κλοπιδογρέλη σε αρχική δόση 300 mg και στη συνέχεια 75 mg ημερησίως
για 90 ημέρες - ασπιρίνη σε δόση 75 mg ημερησίως
για τις πρώτες 21 ημέρες) ή ασπιρίνη (75 mg) 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 (28.044 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 6.706
ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή σε αγωγή με ασπιρίνη (75-100 mg ημερησίως) και κλοπιδογρέλη (75 mg
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 βαρφαρίνης.29
Στην μελέτη ACTIVE A τυχαιοποιήθηκαν 7.554
ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή σε αγωγή με συνδυασμό ασπιρίνης (75-100 mg ημερησίως) και κλοπιδογρέλης (75 mg ημερησίως) ή σε ασπιρίνη ως μονοθεραπεία
(75-100 mg 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 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).
© 2017 Hellenic Atherosclerosis Society
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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 110 mg δις ημερησίως (1Α).
Η συνιστώμενη δόση για την ριβαροξαμπάνη είναι 20 mg άπαξ ημερησίως. Σε ασθενείς με μετρίου
βαθμού έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας (eGFR:
15-50 ml/min), η συνιστώμενη δόση είναι 15mg
άπαξ ημερησίως με το μεσημεριανό γεύμα (1Α).
Η συνιστώμενη δόση για την απιξαμπάνη είναι
5 mg δις ημερησίως. Σε ασθενείς με τουλάχιστον
δύο από τους παρακάτω τρεις παράγοντες (ηλικία
≥ 80 έτη, σωματικό βάρος ≤ 60 kg ή κρεατινίνη
ορού ≥ 1,5 mg/dl), η συνιστώμενη δόση είναι 2,5
mg δις ημερησίως (1Α).
Η συνιστώμενη δόση για την εντοξαμπάνη είναι
60 mg άπαξ ημερησίως. Σε ασθενείς με έναν από
τους παρακάτω παράγοντες [μετρίου βαθμού
έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας (eGFR: 15-50
ml/min), σωματικό βάρος ≤ 60 kg, συγχορήγηση
κυκλοσπορίνης, δρονεδαρόνης, ερυθρομυκίνης ή
κετοκοναζόλης), η συνιστώμενη δόση είναι 30 mg
άπαξ ημερησίως (1Α).
Σε μια μετα-ανάλυση 29 μελετών (28.044 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
ελέγχου.27, 28
Στην μελέτη RE-LY, η νταμπιγκαντράνη στην δόση
των 150 mg δις ημερησίως συσχετίστηκε με μικρότερο
αριθμό εγκεφαλικών ή συστημικών εμβολών έναντι
της βαρφαρίνης και παρόμοιο αριθμό μειζόνων αιμορραγιών: 18.113 ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή
μη βαλβιδικής αιτιολογίας και έναν ακόμη παράγοντα κινδύνου τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν νταμπιγκαντράνη (σε δόση 150 mg ή 110 mg 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
(150 mg) 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 (150 mg) έναντι 3,36% στην
12
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ομάδα της βαρφαρίνης (hazard-ratio 0,93, 95%, CI:
0,81-1,07). Η θνητότητα ήταν 3,64% ανά έτος στην
ομάδα της νταμπιγκαντράνης (150 mg) έναντι 4,13%
στην ομάδα της βαρφαρίνης (hazard-ratio 0,88,
95%CI: 0,77-1,00). Ο κίνδυνος αιμορραγικού εγκεφαλικού ήταν 0,10% ανά έτος στην ομάδα της νταμπιγκαντράνης (150 mg) 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 20 mg άπαξ ημερησίως ήταν μη-κατώτερη
της βαρφαρίνης στην μείωση του εγκεφαλικού ή συστημικής εμβολής με παρόμοιο αριθμό μειζόνων αιμορραγιών και μικρότερο αριθμό ενδοκράνιων και
θανατηφόρων αιμορραγιών: 14.264 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
ριβαροξαμπάνη σε δόση 20 mg άπαξ ημερησίως (ή 15
mg άπαξ ημερησίως σε ασθενείς με μετρίου βαθμού
έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, δηλαδή eGFR: 1550 ml/min) 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 2,1% ανά έτος στην ομάδα της ριβαροξαμπάνης
έναντι 2,4% στην ομάδα της βαρφαρίνης (hazardratio 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 (hazardratio 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

Συστάσεις για την αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο

λιγότερες αιμορραγίες και συσχετίστηκε με μικρότερη θνητότητα έναντι της βαρφαρίνης: 18.201 ασθενείς
με κολπική μαρμαρυγή μη βαλβιδικής αιτιολογίας
και έναν επιπλέον παράγοντα κινδύνου τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν απιξαμπάνη σε δόση 5 mg 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 ≤
60 kg ή κρεατινίνη ορού ≥ 1,5 mg/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
0,09% 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: 0,800,99). Ο κίνδυνος αιμορραγικού εγκεφαλικού ήταν
0,24% ανά έτος 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, 21.105 ασθενείς
με κολπική μαρμαρυγή μη βαλβιδικής αιτιολογίας
τυχαιοποιήθηκαν να λάβουν εντοξαμπάνη (σε δόση
60 mg ή 30 mg άπαξ ημερησίως) ή βαρφαρίνη με στόχο εύρος INR 2,0-3,0. Σε ασθενείς με μετρίου βαθμού
έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας (eGFR: 15-50 ml/
min) ή σωματικό βάρος ≤ 60 kg 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 0,18% ανά έτος στην ομάδα της
εντοξαμπάνης (60 mg) 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 (60 mg) 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: 0,77-0.97).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
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 113.39
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 εγκε© 2017 Hellenic Atherosclerosis Society
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φαλικό (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 παραπάνω.40
10. Οι αλληλεπιδράσεις της νταμπιγκαντράνης, ριβαροξαμπάνης, απιξαμπάνης ή εντοξαμπάνης και
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 τα
εξής: Abciximab, Acetaminophen, Alcohol, Allopurinol, Aminodarone, Aminoglutethimide, 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, Tol14
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butamide, 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.
11. Σε ασθενείς υπό νταμπιγκαντράνη, ριβαροξαμπάνη απιξαμπάνη ή εντοξαμπάνη, δεν υπάρχει λόγος
ελέγχου του INR και πρέπει να 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 παράγοντες.41
Επομένως, δεν επιτρέπει την αξιόπιστη εξαγωγή
συμπερασμάτων σχετικά με την ένταση της αντιπηκτικής δράσης.41
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
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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
υψηλός.42, 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 κόλπο.44, 45
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: 1,2-3,1) σε ασθενείς με κολπικό πτερυγισμό είναι σημαντικός.46 Επίσης, πολλοί
από τους ασθενείς με κολπικό πτερυγισμό θα εμφανίσουν κολπική μαρμαρυγή.47-49
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 75 mg 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 (≥ 75 έτη) διαπιστώθηκε ότι σε

25.031 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 μικρότερος.51
Ανάλογα ήταν τα αποτελέσματα και στην μελέτη
ENGAGE-AF, όπου οι ηλικιωμένοι (≥ 75 έτη) 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 (hazard-ratio
0,83, 95%, CI: 0,70-0,99).52
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).
Σε μια μετα-ανάλυση 46 μελετών που συμπεριέλαβε 13.088 ασθενείς με μηχανική καρδιακή βαλβίδα
και διάρκεια παρακολούθησης 53.647 ανθρωπο-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 Κ.53
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
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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 αιμοπερικάρδιο.54
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 αποκλεισμού.31, 34, 36, 38
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 100 mg 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 Κ.55
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 θρομβοεμβο16
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λικό εγκεφαλικό υπό αντιαιμοπεταλιακή αγωγή θα
μπορούσε να προτιμηθεί η χορήγηση ανταγωνιστών
της βιταμίνης Κ. με στόχο εύρος INR: 2-3.
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: 0,490,98) και εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (oddsratio 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) αιμορραγίας.56 Στην ίδια μετα-ανάλυση διαπιστώθηκε ότι η χρήση ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους έναντι της κλασικής ηπαρίνης
μείωσε σημαντικά 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 ανεπάρκεια.56 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 νόσου.57
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 αριστε-
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ράς κοιλίας προτείνεται η χορήγηση ανταγωνιστών της βιταμίνης Κ για τρεις μήνες και στόχο
εύρος INR 2,5 (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, 3.630 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 αιμορραγίας 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 μειωμένος.61
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
3.681 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-to-treat: 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 αγωγής, 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 δεδομένα 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

© 2017 Hellenic Atherosclerosis Society

17

ΚΛΙΝΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ

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.
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.

18

© 2017 Hellenic Atherosclerosis Society

Συστάσεις για την αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο

Βιβλιογραφικές αναφορές
1.

Ovbiagele B, Nguyen-Huynh MN. Stroke epidemiol-

strength of recommendations and quality of evidence

ogy: Advancing our understanding of disease mecha-

in clinical guidelines: Report from an american col-

nism and therapy. Neurotherapeutics: The journal of the

lege of chest physicians task force. Chest. 2006, 129:

American Society for Experimental NeuroTherapeutics.
2011, 8: 319-329
2.

Ntaios G, Faouzi M, Ferrari J, Lang W, Vemmos K,

ysis of randomised trials of antiplatelet therapy for

Michel P. An integer-based score to predict function-

prevention of death, myocardial infarction, and

al outcome in acute ischemic stroke: The astral score.
Neurology. 2012, 78: 1916-1922
3.

MH, Abebe BL, Dicker LW. A metaregression anal-

major worsening in ischemic stroke: Predictors and

ysis of the dose-response effect of aspirin on stroke.

6.

13. Antithrombotic Trialists C, Baigent C, Blackwell L,

H, Michel P, Vemmos K. Association of ischaemic

Collins R, Emberson J, Godwin J, et al. Aspirin in

stroke subtype with long-term cardiovascular events.

the primary and secondary prevention of vascular

European journal of neurology: The official journal of the

disease: Collaborative meta-analysis of individual

European Federation of Neurological Societies. 2014, 21:

participant data from randomised trials. Lancet. 2009,
14. A comparison of two doses of aspirin (30 mg vs. 283

Strbian D. Predicting functional outcome and symp-

mg a day) in patients after a transient ischemic attack

tomatic intracranial hemorrhage in patients with

or minor ischemic stroke. The dutch tia trial study

acute ischemic stroke: A glimpse into the crystal ball?

group. The New England journal of medicine. 1991, 325:

Stroke: A journal of cerebral circulation. 2015, 46: 899-908

1261-1266

Ntaios G, Spengos K, Vemmou AM, Savvari P, Ko-

15. Committee CS. A randomised, blinded, trial of clopi-

roboki E, Stranjalis G, et al. Long-term outcome in

dogrel vs. aspirin in patients at risk of ischaemic

posterior cerebral artery stroke. European journal of

events (caprie). Caprie steering committee. Lancet.

neurology: The official journal of the European Federation

1996, 348: 1329-1339

9.

16. Li X, Zhou G, Zhou X, Zhou S. The efficacy and safety

Vemmos KN, Takis CE, Georgilis K, Zakopoulos NA,

of aspirin plus dipyridamole vs. aspirin in secondary

Lekakis JP, Papamichael CM, et al. The athens stroke

prevention following tia or stroke: A meta-analysis of

registry: Results of a five-year hospital-based study.

randomized controlled trials. Journal of the neurological

Cerebrovascular diseases. 2000, 10: 133-141
8.

373: 1849-1860

Ntaios G, Papavasileiou V, Michel P, Tatlisumak T,

of Neurological Societies. 2011, 18: 1074-1080
7.

Archives of internal medicine. 1999, 159: 1248-1253

Ntaios G, Papavasileiou V, Makaritsis K, Milionis

1108-1114
5.

stroke in high risk patients. BMJ. 2002, 324: 71-86
12. Johnson ES, Lanes SF, Wentworth CE, Satterfield

Ntaios G, Lambrou D, Cuendet D, Michel P. Early
outcome. Neurocritical care. 2013

4.

174-181
11. Antithrombotic Trialists C. Collaborative meta-anal-

sciences. 2013, 332: 92-96

Lichtman JH, Naert L, Allen NB, Watanabe E, Jones

17. Matias-Guiu J, Ferro JM, Alvarez-Sabin J, Torres F,

SB, Barry LC, et al. Use of antithrombotic medications

Jimenez MD, Lago A, et al. Comparison of triflusal

among elderly ischemic stroke patients. Circulation.

and aspirin for prevention of vascular events in pa-

Cardiovascular quality and outcomes. 2011, 4: 30-38

tients after cerebral infarction: The tacip study: A

Wettermark B, Persson A, von Euler M. Secondary

randomized, double-blind, multicenter trial. Stroke. A

prevention in a large stroke population: A study of
patients’ purchase of recommended drugs. Stroke: A

journal of cerebral circulation. 2003, 34: 840-848
18. Culebras A, Rotta-Escalante R, Vila J, Dominguez

journal of cerebral circulation. 2008, 39: 2880-2885

R, Abiusi G, Famulari A, et al. Triflusal vs. aspirin

10. Guyatt G, Gutterman D, Baumann MH, Addriz-

for prevention of cerebral infarction: A randomized

zo-Harris D, Hylek EM, Phillips B, et al. Grading

stroke study. Neurology. 2004, 62: 1073-1080

© 2017 Hellenic Atherosclerosis Society

19

ΚΛΙΝΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ

19. Alvarez-Sabin J, Quintana M, Santamarina E, Mais-

patients with non-valvular atrial fibrillation and no

terra O. Triflusal and aspirin in the secondary pre-

history of stroke or transient ischemic attacks. The

vention of atherothrombotic ischemic stroke: A very
long-term follow-up. Cerebrovascular diseases. 2014, 37:
181-187
20. Bhatt DL, Fox KA, Hacke W, Berger PB, Black HR,
Boden WE, et al. Clopidogrel and aspirin vs. aspirin

tithrombotic therapy to prevent stroke in patients
who have nonvalvular atrial fibrillation. Annals of internal medicine. 2007, 146: 857-867

alone for the prevention of atherothrombotic events.

29. Investigators AWGotA, Connolly S, Pogue J, Hart R,

The New England journal of medicine. 2006, 354: 1706-

Pfeffer M, Hohnloser S, et al. Clopidogrel plus aspi-

1717

rin versus oral anticoagulation for atrial fibrillation in

21. Diener HC, Bogousslavsky J, Brass LM, Cimminiel-

the atrial fibrillation clopidogrel trial with irbesartan

lo C, Csiba L, Kaste M, et al. Aspirin and clopidogrel

for prevention of vascular events (active w): A ran-

compared with clopidogrel alone after recent ischae-

domised controlled trial. Lancet. 2006, 367: 1903-1912

mic stroke or transient ischaemic attack in high-risk

30. Investigators A, Connolly SJ, Pogue J, Hart RG, Hohn-

patients (match): Randomised, double-blind, place-

loser SH, Pfeffer M, et al. Effect of clopidogrel added

bo-controlled trial. Lancet. 2004, 364: 331-337

to aspirin in patients with atrial fibrillation. The New

22. Investigators SPS, Benavente OR, Hart RG, McClure

England journal of medicine. 2009, 360: 2066-2078

LA, Szychowski JM, Coffey CS, et al. Effects of clopi-

31. Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S, Eikelboom J,

dogrel added to aspirin in patients with recent lacu-

Oldgren J, Parekh A, et al. Dabigatran versus warfa-

nar stroke. The New England journal of medicine. 2012,

rin in patients with atrial fibrillation. The New England

367: 817-825

journal of medicine. 2009, 361: 1139-1151

23. Chen ZM, Sandercock P, Pan HC, Counsell C, Collins

32. Diener HC, Connolly SJ, Ezekowitz MD, Wallentin L,

R, Liu LS, et al. Indications for early aspirin use in

Reilly PA, Yang S, et al. Dabigatran compared with

acute ischemic stroke: A combined analysis of 40,000

warfarin in patients with atrial fibrillation and previ-

randomized patients from the chinese acute stroke

ous transient ischaemic attack or stroke: A subgroup

trial and the international stroke trial. On behalf of

analysis of the re-ly trial. Lancet neurology. 2010, 9:

the cast and ist collaborative groups. Stroke. A journal
of cerebral circulation. 2000, 31: 1240-1249

1157-1163
33. Rost NS, Giugliano RP, Ruff CT, Murphy SA, Cromp-

24. Hacke W, Donnan G, Fieschi C, Kaste M, von Kum-

ton AE, Norden AD, et al. Outcomes with edoxaban

mer R, Broderick JP, et al. Association of outcome

versus warfarin in patients with previous cerebrovas-

with early stroke treatment: Pooled analysis of atlan-

cular events: Findings from engage af-timi 48 (effec-

tis, ecass, and ninds rt-pa stroke trials. Lancet. 2004,

tive anticoagulation with factor xa next generation in

363: 768-774

atrial fibrillation-thrombolysis in myocardial infarc-

25. Hacke W, Kaste M, Bluhmki E, Brozman M, Davalos
A, Guidetti D, et al. Thrombolysis with alteplase 3 to
4.5 hours after acute ischemic stroke. The New England
journal of medicine. 2008, 359: 1317-1329
26. Wang Y, Wang Y, Zhao X, Liu L, Wang D, Wang C, et
al. Clopidogrel with aspirin in acute minor stroke or
transient ischemic attack. The New England journal of
medicine. 2013, 369: 11-19

20

Cochrane database of systematic reviews. 2007
28. Hart RG, Pearce LA, Aguilar MI. Meta-analysis: An-

tion 48). Stroke. A journal of cerebral circulation. 2016,
47: 2075-2082
34. Patel MR, Mahaffey KW, Garg J, Pan G, Singer DE,
Hacke W, et al. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. The New England journal of
medicine. 2011, 365: 883-891
35. Hankey GJ, Patel MR, Stevens SR, Becker RC, Breithardt G, Carolei A, et al. Rivaroxaban compared

27. Aguilar MI, Hart R, Pearce LA. Oral anticoagulants

with warfarin in patients with atrial fibrillation and

versus antiplatelet therapy for preventing stroke in

previous stroke or transient ischaemic attack: A sub-

© 2017 Hellenic Atherosclerosis Society

Συστάσεις για την αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο

group analysis of rocket af. Lancet neurology. 2012, 11:
315-322
36. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ, Lopes RD,

43. Daley R, Mattingly TW, Holt CL, Bland EF, White
PD. Systemic arterial embolism in rheumatic heart
disease. American heart journal. 1951, 42: 566-581

Hylek EM, Hanna M, et al. Apixaban versus warfarin

44. American College of Cardiology/American Heart

in patients with atrial fibrillation. The New England

Association Task Force on Practice G, Society of Car-

journal of medicine. 2011, 365: 981-992

diovascular A, Society for Cardiovascular A, Inter-

37. Easton JD, Lopes RD, Bahit MC, Wojdyla DM, Grang-

ventions, Society of Thoracic S, Bonow RO, et al. Acc/

er CB, Wallentin L, et al. Apixaban compared with

aha 2006 guidelines for the management of patients

warfarin in patients with atrial fibrillation and previ-

with valvular heart disease: A report of the ameri-

ous stroke or transient ischaemic attack: A subgroup

can college of cardiology/american heart association

analysis of the aristotle trial. Lancet neurology. 2012,

task force on practice guidelines (writing committee

11: 503-511

to revise the 1998 guidelines for the management of

38. Giugliano RP, Ruff CT, Braunwald E, Murphy SA,

patients with valvular heart disease): Developed in

Wiviott SD, Halperin JL, et al. Edoxaban versus war-

collaboration with the society of cardiovascular anes-

farin in patients with atrial fibrillation. The New Eng-

thesiologists: Endorsed by the society for cardiovas-

land journal of medicine. 2013, 369: 2093 -2104

cular angiography and interventions and the society

39. Ntaios G, Papavasileiou V, Diener HC, Makaritsis K,

of thoracic surgeons. Circulation. 2006, 114: e84-231

Michel P. Nonvitamin-k-antagonist oral anticoagu-

45. Silaruks S, Thinkhamrop B, Tantikosum W, Wong-

lants in patients with atrial fibrillation and previous

vipaporn C, Tatsanavivat P, Klungboonkrong V. A

stroke or transient ischemic attack: A systematic re-

prognostic model for predicting the disappearance of

view and meta-analysis of randomized controlled

left atrial thrombi among candidates for percutane-

trials. Stroke. A journal of cerebral circulation. 2012, 43:

ous transvenous mitral commissurotomy. Journal of

3298-3304

the American College of Cardiology. 2002, 39: 886-891

40. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, Ahlsson A, Atar D,

46. Vadmann H, Nielsen PB, Hjortshoj SP, Riahi S,

Casadei B, et al. 2016 esc guidelines for the manage-

Rasmussen LH, Lip GY, et al. Atrial flutter and

ment of atrial fibrillation developed in collaboration

thromboembolic risk: A systematic review. Heart.

with eacts: The task force for the management of atri-

2015;101:1446-1455

al fibrillation of the european society of cardiology

47. Bertaglia E, Zoppo F, Bonso A, Proclemer A, Verlato

(esc)developed with the special contribution of the

R, Coro L, et al. Long term follow up of radiofrequen-

european heart rhythm association (ehra) of the es-

cy catheter ablation of atrial flutter: Clinical course

cendorsed by the european stroke organisation (eso).

and predictors of atrial fibrillation occurrence. Heart.

European heart journal. 2016

2004, 90: 59-63

41. Heidbuchel H, Verhamme P, Alings M, Antz M, Di-

48. Seara JG, Roubin SR, Gude Sampedro F, Barreiro VB,

ener HC, Hacke W, et al. Updated european heart

Sande JM, Manero MR, et al. Risk of atrial fibrillation,

rhythm association practical guide on the use of

stroke, and death after radiofrequency catheter abla-

non-vitamin k antagonist anticoagulants in patients

tion of typical atrial flutter. Clinical research in cardiol-

with non-valvular atrial fibrillation. Europace: Euro-

ogy : official journal of the German Cardiac Society. 2014,

pean pacing, arrhythmias, and cardiac electrophysiology :

103: 543 - 552

journal of the working groups on cardiac pacing, arrhyth-

49. Brembilla-Perrot B, Girerd N, Sellal JM, Olivier A,

mias, and cardiac cellular electrophysiology of the Europe-

Manenti V, Villemin T, et al. Risk of atrial fibrillation

an Society of Cardiology. 2015, 17: 1467-1507

after atrial flutter ablation: Impact of af history, gen-

42. Carter AB. Prognosis of cerebral embolism. Lancet.
1965, 2: 514-519

der, and antiarrhythmic drug medication. Journal of
cardiovascular electrophysiology. 2014, 25: 813-820

© 2017 Hellenic Atherosclerosis Society

21

ΚΛΙΝΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ

50. Mant J, Hobbs FD, Fletcher K, Roalfe A, Fitzmaurice

58. Keren A, Goldberg S, Gottlieb S, Klein J, Schuger C,

D, Lip GY, et al. Warfarin versus aspirin for stroke

Medina A, et al. Natural history of left ventricular

prevention in an elderly community population with

thrombi: Their appearance and resolution in the post-

atrial fibrillation (the birmingham atrial fibrillation

hospitalization period of acute myocardial infarction.

treatment of the aged study, bafta): A randomised

Journal of the American College of Cardiology. 1990, 15:

controlled trial. Lancet. 2007, 370: 493-503

790-800

51. Sardar P, Chatterjee S, Chaudhari S, Lip GY. New oral

59. Vaitkus PT, Barnathan ES. Embolic potential, preven-

anticoagulants in elderly adults: Evidence from a me-

tion and management of mural thrombus complicat-

ta-analysis of randomized trials. Journal of the Ameri-

ing anterior myocardial infarction: A meta-analysis.

can Geriatrics Society. 2014, 62: 857-864

Journal of the American College of Cardiology. 1993, 22:

52. Kato ET, Giugliano RP, Ruff CT, Koretsune Y,

60. Hurlen M, Abdelnoor M, Smith P, Erikssen J, Arnesen

edoxaban in elderly patients with atrial fibrillation

H. Warfarin, aspirin, or both after myocardial infarc-

in the engage af-timi 48 trial. Journal of the American

tion. The New England journal of medicine. 2002, 347:

Heart Association. 2016, 5

969-974

53. Cannegieter SC, Rosendaal FR, Briet E. Thromboem-

61. Vandvik PO, Lincoff AM, Gore JM, Gutterman DD,

bolic and bleeding complications in patients with me-

Sonnenberg FA, Alonso-Coello P, et al. Primary and

chanical heart valve prostheses. Circulation. 1994, 89:

secondary prevention of cardiovascular disease: An-

635-641

tithrombotic therapy and prevention of thrombosis,

54. Eikelboom JW, Connolly SJ, Brueckmann M, Granger

9th ed: American college of chest physicians evi-

CB, Kappetein AP, Mack MJ, et al. Dabigatran versus

dence-based clinical practice guidelines. Chest. 2012,

warfarin in patients with mechanical heart valves.

141: e637S-668S

The New England journal of medicine. 2013, 369: 12061214

62. Kumar G, Goyal MK. Warfarin versus aspirin for prevention of stroke in heart failure: A meta-analysis of

55. Whitlock RP, Sun JC, Fremes SE, Rubens FD, Teoh

randomized controlled clinical trials. Journal of stroke

KH, American College of Chest P. Antithrombotic

and cerebrovascular diseases: The official journal of Na-

and thrombolytic therapy for valvular disease: An-

22

1004-1009

Yamashita T, Kiss RG, et al. Efficacy and safety of

tional Stroke Association. 2013, 22: 1279-1287

tithrombotic therapy and prevention of thrombosis,

63. Messe SR, Gronseth G, Kent DM, Kizer JR, Homma

9th ed: American college of chest physicians evi-

S, Rosterman L, et al. Practice advisory: Recurrent

dence-based clinical practice guidelines. Chest. 2012,

stroke with patent foramen ovale (update of practice

141: e576S-600S

parameter): Report of the guideline development,

56. Dennis M, Caso V, Kappelle LJ, Pavlovic A, Sander-

dissemination, and implementation subcommittee of

cock P, Organisation FtES. European stroke organi-

the american academy of neurology. Neurology. 2016,

sation (eso) guidelines for prophylaxis for venous

87: 815-821

thromboembolism in immobile patients with acute

64. Toni D, Di Angelantonio E, Di Mascio MT, Vinisko R,

ischaemic stroke. European Stroke Journal. 2016, 1: 6-19

Bath PM, Group PRS. Types of stroke recurrence in

57. Γεροτζιάφας Γ, Βέμμος Κ, Τσελέπης Α, http://

patients with ischemic stroke: A substudy from the

www.eof.gr/c/document_library/get_file?p_l_

profess trial. International journal of stroke: official jour-

id=14016&folderId=34749&name=DLFE-1130.pdf.

nal of the International Stroke Society. 2014, 9: 873-878

© 2017 Hellenic Atherosclerosis Society

Συστάσεις για την αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο

© 2017 Hellenic Atherosclerosis Society

23

Hellenic Journal of Atherosclerosis

Instructions to Authors
Scope
The “Hellenic Journal of Atherosclerosis” is a peer-reviewed academic journal which publishes all sources
papers concerned with research and investigation on
atherosclerosis, its complications, and related diseases,
including: Lipoprotein metabolism, arterial and vascular biology and disease, thrombosis, inflammation, disorders of lipid transport diabetes and hypertension as
related to atherosclerosis, and cardiovascular risk factors. The editors are also interested in clinical papers
dealing with case studies of specific or general interest, new or unusual lipid syndromes, and the genetic
basis and familial incidence of atherosclerosis and related diseases. High quality reports of controlled clinical trials of drugs or diets will be considered provided the paper deals with the mechanism of action of the
drug or diet.
Objective
The “Hellenic Journal of Atherosclerosis” is the official
scientific journal of the Hellenic Atherosclerosis Society. Its main objective is the continuous education of
scientists of various disciplines including Medical doctors, Biologists, Biochemists, Dieticians, etc. in various
topics related to the pathogenesis, diagnosis and treatment of atherosclerosis.
Types of papers
Types of papers that can be submitted for consideration by the Editorial Board include:
1. Editorials. Brief review articles on current and/or
ambiguous topics related to Atherosclerosis and cardiovascular disease without abstract, written after invitation of the Editorial Board. Three key-words should
be listed.
2. Reviews. Detailed surveys of medical subjects
with the emphasis on current points of view related to
atherosclerosis and cardiovascular disease.
3. Original papers. Reports on clinical trials or experimental work and epidemiological prospective or retrospective research in topics related to atherosclerosis,

based on a research protocol described in detail in the
methodology section. The results of the study should
not have been previously published (except in abstract
form). Clinical and epidemiological studies with particular interest to Greek healthcare workers will be
given priority. Quite exceptionally original papers
published in distinguished foreign journals by Greek
scientists especially when their results are relevant for
the Greek medical community can be republished in
HELLENIC JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS after been approved by the Editorial Board. These papers must be translated by the authors, who also have
to obtain written permission by the copyright owners.
4. Clinical points of view. A diagnostic, therapeutic or epidemiological approach to several clinical syndromes of the atherosclerotic disease; the data for and
against should be in algorithmic form.
5. Case reports. Reports on new or very rare clinical
cases of atherosclerotic disease, new diagnostic criteria or new therapeutic methods with proven results.
6. Conferences, seminars, round tables. Abstracts
or short texts of speakers participated in conferences,
seminars or round tables related to atherosclerosis organized by, or been under, the auspices of the Hellenic
Atherosclerosis Society or abstracts presented as posters in conferences organized by the Hellenic Atherosclerosis Society.
7. Book presentations. They should refer to the title
of the book, the authors’ name(s), the number of pages, the name of the publisher, the date and the place of
publication and the price.
8. Correspondence. Letters containing comments on
papers published in the journal, preliminary results,
remarks about untoward eff ects of drugs, judgments
concerning the journal etc. They must be signed. Previous or duplicate publication.
Length of papers
Editorials not exceed the 1,000 words. Review articles
should not exceed 5,000 words including tables, legends to the figures and references and could include

Hellenic Journal of Atherosclerosis
up to three figures. However, the Editorial Board may
allow the publication of longer reviews upon judgement. Original papers should be shorter, generally not
exceeding 4,000 words including tables, legends to the
figures and references and could include up to six fi
gures. Clinical points of view should not exceed 1,500
words, case reports 1,000 words and letters to the Editor 500 words.
Assembling a paper
HELLENIC JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS has
agreed to conform to the Uniform Requirements for
Manuscripts submitted to Biomedical Journals (Vancouver System) and its guidelines for authors are in accordance to the above requirements. Papers must be
typed doublespace of the usual dimensions (ISO A4
210x297 mm), with margins of at least 3.5 cm. A separate page must be used for the title, the abstract and keywords, the main text, the acknowledgements, the references, the tables, the figures and the figure legends.
Title page: Concise and informative. Titles are often
used in information-retrieval systems. Avoid abbreviations and formulae where possible. It contains (a) the
title of the article, which must be brief (up to 12 words),
(b) running title up to 50 characters, (c) name and position of the authors(s), (d) institutional affi liation of
each author, (e) name, address, telephone number, fax
number of the author responsible for correspondence.
Author names and affiliations: Where the family
name may be ambiguous (e.g., a double name), please
indicate this clearly. Present the authors’ affiliation addresses (where the actual affiliations with a lower-case
superscript letter immediately after the author’s name
and in front of the appropriate address. Provide the full
postal address of each affiliation, including the country name and, if available, the e-mail address of each
author.
Corresponding author: Clearly indicate who will
handle correspondence at all stages of refereeing and
publication. Ensure that phone numbers (with country
and area code) are provided in addition to the e-mail
address and the complete postal address. Contact details must be kept up to date by the corresponding
author.

Abstract and key words: A concise and factual abstract is required in English and in Greek. It must include the title, the names of the authors and the institutional affi liation of each author. It should state
briefly the purpose of the research, the principal results
and major conclusions. An abstract is often presented
separately from the article, so it must be able to stand
alone.For this reason, references should be avoided,
but if essential, then cite the author(s) and year(s). Also,
non-standard or uncommon abbreviations should be
avoided, but if essential they must be defined at their
first mention in the abstract. Abstracts are limited
to 250 words with the exception of clinical points of
view and case reports whose length is limited to 150
words. The abstracts of the reviews must be descriptive, mentioning all chapters contained and the main
conclusions. Abstracts of the original papers, should
be structured into four paragraphs, under the following captions: Aim, Material or Patients and Methods,
Results, Conclusions. It is important that the quality of
the English abstract should be excellent, because it is a
major criterion for the acceptance of the journal in the
international lists of Biomedical journals
Immediately after the abstract, provide 3-10 keywords, using American spelling and avoiding general and plural terms and multiple concepts (avoid, for
example, ‘and’, ‘of’). chosen from the MeSH terms of
Index Medicus.
Text: Original papers usually contain the following
chapters: Introduction, Material or Patients and Methods, Results, Discussion. The introduction contains the
background and the necessary references and cites the
objective of the study. The study protocol must be thoroughly described in the methodology section. Details
such as the mode of patient or material selection, as
well as the methodology applied must be fully disclosed in order that the research may be reproduced
by future investigators. In the case of research related
to human beings it must be stated that the research was
performed according to the principles of the Declaration of Helsinki (1975). The pharmaceutical substances used must be mentioned by their generic names. In
the same chapter the data evaluated must be described
and the chapter should be completed by an analysis

Instructions to Authors
of the statistical criteria used. In the next chapter the
results should be presented fully but briefly. Results
shown in tables should not be repeated in the text. In
the Discussion, the perspectives opened up by the results of the study as well as the final conclusions are
discussed. The results must not be repeated in this section. A comparison with the results of other similar
studies may be done. The results may also be related
to the objectives of the study but it is advisable to avoid
arbitrary conclusions, not emerging from the results
themselves. Acknowledgements. They are addressed
only to persons who have contributed substantially.
References: They are numbered in the order in which
they are first cited in the text. (e.g. Infl ammation is an
independent risk factor for atherosclerosis. 1). If author names are cited in the text, first author’s surname
is followed by et al. If there are only two authors, place
an “and” between the two surnames. All references
cited in the text -and those only- must be shown in the
reference section. (e.g. 1. Libby P, Ridker PM, Maseri
A. Infl ammation and atherosclerosis. Circulation 2002,
105:1135-1143).
The number of references must be limited to those
absolutely necessary. Reviews must have no more than
100 references, current issues and editorials up to 10
articles or monographs considered by the author to be
necessary for complete information on the subject, and
letters to the Editor up to 5 references. The reference
section is organized numerically based on the consecutive numbers and order of references in the text. Cite
the surnames and initials of all authors up to 3 (if more,
add et al after the third), the title of the article, the abbreviation of journal title, the year, volume, first and
last page of the publication; e.g. You CH, Lee KY, Chey
WY et al. The role of oxidative stress in atherosclerosis. Circulation 1980, 79:311–314. In case that no author
name is given, cite Anonymous; e.g. Anonymous. Coffee drinking and atherosclerosis (Editorial). Br Med J
1981, 283:628-629. References of papers published in
supplements, must also note the number of supplement in parenthesis after the volume, e.g. Eur Heart
Journal 1996, 54(Suppl 1):26-27.
The abbreviations of journal titles must be compatible to Index Medicus. No full stops are placed af-

ter author acronyms and journal abbreviations. For
books or monographs, list the surnames and initials
of the authors, the title, and the number of edition,
the editor, and the town of edition, the year and the
pages cited. For chapter in a book, the reference must
be written as follows: Papathanasiou IB. Pleiotropic actions of statins. In: Hypolipidemic drugs in atherosclerosis. BETA, Athens, 1983:67-113. If the reference
consists of chapter in a book written by another author, it must be written as follows: Κuhn L, Swartz
MN. Toll-like receptors. In: Lee WA (Ed) or (Eds) Infl
ammation and Atherosclerosis. Saunders, Philadelphia,
1987:457-472. Unpublished material as well as personal communications should not be used as references, whereas articles accepted for publication but
not yet published may be included. In this last case
after the journal title abbreviation there should be an
indication “to be published”. Citation of Greek references is mandatory. Greek literature can be sought
at the Data Base of the Greek Medical Literature
(IATROTEK), www.iatrotek.org.
Chapter numbering in reviews and current issues.
All chapters must be numbered with Arabic numbers
1, 2, 3 etc. Subchapters should have the number of the
initial chapter, point and the number of the subchapter, e.g. 1.1., 1.2. or 1.1.1., 1.2.1. etc.
Tables: They are typed double-space, in a separate
page. They are numbered by the order they appear
in the text, with Arabic numbers. They should have
a brief, comprehensive explanation so that the reader need not turn to the text. Each column must have
a brief explanatory heading. Explanations of the abbreviations should be made at the bottom of the table.
Figures: If your electronic artwork is created in a Microsoft Office application (Word, PowerPoint, Excel)
then please supply ‘as is’ in the native document format. Regardless of the application used other than Microsoft Office, when your electronic artwork is finalized, please ‘Save as’ or convert the images to one of
the following formats (note the resolution requirements for line drawings, halftones, and line/halftone
combinations given below): PDF or JPEG.
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Images: It is extremely important that a high enough
file resolution is used. All separate images that you import into a figure file must be at the correct resolution
before they are placed. Note, however, that the higher the resolution, the larger the file and the longer the
upload time. Publication quality will not be improved
by using a resolution higher than the minimum. Keep
to a minimum of 300 dpi Vector drawings, embed all
used fonts.
Please do not:
Supply files that are optimized for screen use (e.g.,GIF, BMP, PICT, WPG); these typically have a low
number of pixels and limited set of colors;
Supply files that are too low in resolution.
Submit graphics that are disproportionately large
for the content.
Whilst it is accepted that authors sometimes need to
manipulate images for clarity, manipulation for purposes of deception or fraud will be seen as scientific
ethical abuse and will be dealt with accordingly. No
specific feature within an image may be enhanced, obscured, moved, removed, or introduced. Adjustments
of brightness, contrast, or color balance are acceptable
if and as long as they do not obscure or eliminate any
information present in the original.
Figure legends: On initial submission, each legend
should be placed in the text file and be incorporated
into the image file beneath the figure to assist review.
Legends should provide enough information so that
the figure is understandable without frequent reference to the text. However, detailed experimental methods must be described in the Materials and Methods
section, not in a figure legend. A method that is unique
to one of several experiments may be reported in a legend only if the discussion is very brief (one or two sentences). Define all symbols used in the figure and define all abbreviations that are not used in the text.
Terms and units of measurement: The authors must
use the universally accepted terms and the SI units of
measurement. For the choice of terms and names (of
substances, entities, organizations, diseases etc.) please
consult the MeSH of Index Medicus.
Acknowledgements: Collate acknowledgements in a

separate section at the end of the article before the references. List here those individuals who provided assistance during the research.
Math formulae: Present simple formulae in the line of
normal text where possible and use the solidus (/) instead of a horizontal line for small fractional terms, e.g.,
X/Y. In principle, variables are to be presented in italics. Powers of “e” are often more conveniently denoted
by exp. Number consecutively any equations that have
to be displayed separately from the text (if referred to
explicitly in the text).
Footnotes: Footnotes should be used sparingly. Number them consecutively throughout the article, using
superscript Arabic numbers. Many word processors
build footnotes into the text, and this feature may be
used. Should this not be the case, indicate the position
of footnotes in the text and present the footnotes themselves separately at the end of the article. Do not include footnotes in the reference list.
Reprints: Photocopy reproduction of published papers is not allowed.
General Information
Papers submitted to HELLENIC JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS are judged for publication on the condition that the results or the paper itself have not been
previously published or submitted for publication in
another journal.
The corresponding author should report in the cover
letter that the research work has not been published or
submitted for publication in an other journal. An exception to this rule is the final research results that have been
published as preliminary results or as an abstract form. In
this case, the author(s) should also submit electronically these previous publications in a PDF form. Submission of papers. Papers submitted to the journal should
be written in English with a Greek abstract. All manuscripts should be submitted electronically in a PDF form
to the Journal’s website, www.hjatherosclerosis.com.
For any further information you may need please
contact the editorial secretariat Dr Tellis Constantinos
(Laboratory of Biochemistry, Department of Chemis-

try, University of Ioannina, 45 110 Ioannina, Greece,
Τel.: +30 26510 08326, Fax: +30 26510-08785, Ε-mail:
hjathero@uoi.gr).
All manuscripts must be accompanied by a letter,
in PDF form, signed by the author responsible for correspondence. The cover letter should include a statement, indicating that the manuscript has been approved by all authors.
Copyright Transfer
Papers published in “Hellenic Journal of Atherosclerosis” constitute copyright ownership of the manuscript
to the Hellenic Atherosclerosis Society. The corresponding author should submit to the journal the copywrite transfer agreement form signed by all authors.
In case of submission of an original paper been already
published in a foreign journal, it must be clearly stated
that the authors have obtained the written permission of
the copyright owners, a copy of which must be attached.
The final revised text will be resubmitted electronically
in WORD and PDF form. All papers published in HELLENIC JOURNAL OF ATHEROSCLEROSIS are owned
by the journal and are not allowed to be republished
without the written consent of the Editor in chief.
Primary publication
Manuscripts submitted to the journal must represent reports of original research, and the original data must be
available for review by the editor if necessary. By submitting a manuscript to the journal, the authors guarantee that they have the authority to publish the work and
that the manuscript, or one with substantially the same
content, was not published previously, is not being considered or published elsewhere, and was not rejected on
scientific grounds by another journal. It is incumbent
upon the author to acknowledge any prior publication,
including his/her own articles, of the data contained in a
manuscript submitted to the journal. A copy of the relevant work should be submitted with the paper as supplemental material not for publication. Whether the material constitutes the substance of a paper and therefore
renders the manuscript unacceptable for publication is
an editorial decision. In the event that the authors’ previously published figures and/or data are included in
a submitted manuscript, it is incumbent upon the corre-

sponding author to (i) identify the duplicated material
and acknowledge the source on the submission form, (ii)
obtain permission from the original publisher (i.e., copyright owner), (iii) acknowledge the duplication in the
figure legend, and (iv) cite the original article.
Review Process
All manuscripts are considered to be confidential and
are reviewed by the editors, members of the editorial board, or qualified ad hoc reviewers. To expedite
the review process, authors should recommend at least
two editors and also at least three reviewers (i) who are
either Editorial Board members or otherwise qualified
scientists who are not members of their institution(s),
(ii) who have not recently been associated with their
laboratory(ies), and (iii) who could not otherwise be
considered to pose a conflict of interest regarding the
submitted manuscript. Please provide their contact information where indicated on the submission form. Impersonation of another individual during the review
process is considered serious misconduct.
When a manuscript is submitted to the journal, it is
given a control number (e.g., and assigned to one of the
editors. It is the responsibility of the corresponding author to inform the coauthors of the manuscript’s status throughout the submission, review, and publication processes. The corresponding author is informed
for receipt of the manuscript and the number of registration. The manuscripts are first checked whether they
have been written and submitted according to the instructions of the Journal (instructions to authors). Manuscripts which do not meet the requirements of correct
submission are returned to the corresponding author
with instructions for due corrections. The manuscript is
double - blind checked by special consultant reviewers
of the Journal. The revised manuscript must be accompanied by a signed letter by the corresponding author,
in which he /she declares that all corrections have been
made. The final decision of the manuscript acceptance
lies on the Editorial Board that decides for approval, or
return of manuscript for supplementary information,
decision for re-approval or to reject the manuscript. As
soon as the paper is accepted and has been allotted final publication, a proof is dispatched to the authors for
final checking.
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Editors’ responsibilities
1. Publication decisions: The editor is responsible for
deciding which of the articles submitted to the journal should be published. The decision will be based
on the paper’s importance, originality and clarity, and
the study’s validity and its relevance to the journal's
scope. The decision is guided by the policies of the
journal's editorial board. The decision is constrained
by current legal requirements regarding libel, copyright infringement, and plagiarism. The decision
should not be restricted by the authors' race, gender,
sex, religious belief, ethnic origin, and citizenship.
The editor may confer with other editors or reviewers in making this decision.
2. Confidentiality: The editor and any editorial staff
must not disclose any information about a submitted
manuscript to anyone other than the corresponding
author, reviewers, potential reviewers, other editorial advisers, and the publisher, as appropriate.
3. Disclosure and conflicts of interest: Unpublished
materials disclosed in a submitted paper will not be
used either in an editor's own project or by the members of the editorial board for their own research
purposes without the express written consent of the
author.
Duties of reviewers
1. Contribution to Editorial Decisions: Reviewers’ assists the editor in making editorial decisions
and through the editorial communications with the
author may also assist the author in improving the
paper.
2. Promptness: Any selected referee who feels unable or unqualified to review the research reported in a
manuscript should notify the editor and exclude himself from the review process.
3. Confidentiality: Any manuscripts received for review must be treated as confidential documents. They
must not be shown to or discussed with others except
as authorized by the editor.
4. Standards of Objectivity: Reviews should be conducted objectively. Personal criticism of the author is

inappropriate. Referees should express their views
clearly with supporting arguments.
5. Acknowledgement of Sources: Reviewers should
identify relevant published work that has not been
cited by the authors. Any statement that an observation, derivation, or argument had been previously reported should be accompanied by the relevant
citation.
Reviewers should also call to the editor's attention
any substantial similarity or overlap between the
manuscript under consideration and any other published paper of which they have personal knowledge.
6. Disclosure and Conflict of Interest: Information
or ideas obtained through peer review must be kept
confidential and not used for personal advantage. Reviewers should not consider manuscripts in which
they have conflicts of interest resulting from competitive, collaborative, or other relationships or connections with any of the authors, companies, or institutions connected to the papers.
Duties of authors
1. Reporting standards: Authors of original research
papers should present accurately the work performed
and provide an objective discussion of its significance.
Underlying data should be properly represented in
the paper. A paper should contain sufficient detail
and references to permit others to replicate the work.
2. Data Access and Retention: Authors are asked to
provide the raw data in connection with a paper for
editorial review, and should be prepared to provide
public access to such data and should in any event be
prepared to retain such data for a reasonable time after publication.
3. Originality and Plagiarism: The authors should
ensure that they have written entirely original works,
and if the authors have used the work and/or words
of others that this has been appropriately cited or
quoted.
4. Multiple, Redundant or Concurrent Publication:
Authors should not publish manuscripts describing

Editors’ responsibilities
essentially the same research in more than one journal or primary publication.
5. Acknowledgement of Sources: Proper acknowledgment of the work of others must always be given.
Authors should cite publications that have been influential in determining the nature of the reported work.
6. Authorship of the Paper: Authorship should be limited to those who have made a significant contribution
to the conception, design, execution, or interpretation
of the reported study. All those who have made significant contributions should be listed as co - authors
while those who have participated in certain substantive aspects of the research should be acknowledged
or listed as contributors. The corresponding author
should ensure that all appropriate co - authors are included on the paper and that all co - authors have seen
and approved the final version of the paper.

7. Hazards and Human or Animal Subjects: If the
work involves chemicals, procedures or equipment
that have any unusual hazards inherent in their
use, the author must clearly identify these in the
manuscript.
8. Disclosure and Conflicts of Interest: All authors
should disclose in their manuscript any financial or
other substantive conflict of interest that might be
construed to influence the results or interpretation of
their manuscript.
All sources of financial support for the project
should be disclosed.
9. Errors in published works: When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her
own published work, it is the author’s obligation to
promptly notify the journal editor or publisher and
cooperate with them to correct the paper.

