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Η

ιατρική εν γένει, και η καρδιολογία ειδικά, αποτελεί μια ταχέως εξελισσόμενη
επιστήμη, γεγονός που αποδίδεται στη σημασία των επιτευγμάτων της για την
ανθρωπότητα και στην προσέλκυση σημαντικής επιστημονικής και οικονομικής
δραστηριότητας. Στην αλματώδη εξέλιξη της ιατρικής γνώσης και επιστήμης κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν συμβάλει, όχι μόνο οι τεχνολογικές και βιολογικές εξελίξεις, αλλά και οι σημαντικές εξελίξεις στον τομέα της πληροφορίας που επέτρεψαν
την ευρεία και άμεση διάχυση των επιστημονικών επιτευγμάτων στην ιατρική κοινότητα, κυρίως μέσω του διαδικτύου.1 Σημαντικός, επίσης, είναι ο ρόλος της ανάπτυξης του
ηλεκτρονικού ιστότοπου της ιατρικής εθνικής βιβλιοθήκης των Ηνωμένων Πολιτειών
(γνωστής ως “PubMed”), όπου φαίνεται ότι από το 1986 υπάρχει μια σημαντική αύξηση των δημοσιεύσεων με ρυθμό 4% ανά έτος, έτσι ώστε σήμερα έχουν ξεπεραστεί τα
24 εκατομμύρια δημοσιεύσεων.2
Η καρδιολογική κοινότητα στην Ελλάδα με οδηγό την Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική έχει επάξια ακολουθήσει τις ραγδαίες επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο της καρδιολογίας, ώστε όχι μόνο δεν υστερεί σε κλινικό επίπεδο αλλά είναι σε θέση να ανταγωνίζεται σε αριθμό και ποιότητα δημοσιεύσεων ακόμα και μεγάλα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρώπης.
Καθώς, όμως, ο ρυθμός των εξελίξεων συχνά ξεπερνάει την ικανότητα των καρδιολόγων να τις παρακολουθήσουν, από τη θέση ευθύνης του προέδρου του Ιδρύματος
Καρδιαγγειακής Έρευνας και Επιμόρφωσης (ΚΑΡΔΙΑ) και του Διευθυντή της Α’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής, νιώθω την υποχρέωση για την περιοδική έκδοση της «Σύγχρονης Καρδιολογίας» μίας καρδιολογικής επιθεώρησης υπό την αιγίδα
της κλινικής που έχει διεθνώς αναγνωριστεί για το επιστημονικό της έργο.
Σκοπός, λοιπόν, της «Σύγχρονης Καρδιολογίας» είναι η δημοσίευση έγκριτων μελετών κλινικής σημασίας από τον ελληνικό κυρίως χώρο, που αφορούν στο καρδιαγγειακό σύστημα. Επίσης, στο πλαίσιο της πληρέστερης ενημέρωσης των καρδιολόγων
(αλλά και ιατρών λοιπών ειδικοτήτων) σε ενδιαφέροντα θέματα, θα δημοσιεύονται άρθρα ανασκόπησης, παρουσιάσεις ενδιαφερόντων περιστατικών και σύντομες αναφορές
που θα περιγράφουν την εφαρμογή και χρήση νέων τεχνικών στον καρδιαγγειακό χώρο. Τέλος, ευπρόσδεκτα είναι άρθρα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση, τις προκλήσεις στην εκπαίδευση των νέων καρδιολόγων και την κλινική εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών.
Σε αυτό το τεύχος, η «Σύγχρονη Καρδιολογία» φιλοξενεί τέσσερα ενδιαφέροντα
άρθρα ανασκόπησης. Στο πρώτο αναπτύσσονται τα κυριότερα παθοφυσιολογικά δεδομένα για τη σχέση του σακχαρώδη διαβήτη και της στεφανιαίας νόσου, με ιδιαίτερη
προσοχή στα μέτρα πρόληψης και θεραπείας της νόσου. Στο επόμενο άρθρο, παρουσιάζονται τα σύγχρονα δεδομένα σχετικά με τις δυνατότητες, τις τεχνικές και την επιτυχία της διακαθετηριακής αντιμετώπισης των παθήσεων της καρδιάς. Έναν από τους κυριότερους, τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου που προδιαθέτουν στην εμφάνιση
καρδιαγγειακής νόσου αναλύει εκτενώς το τρίτο κατά σειρά άρθρο ανασκόπησης, τη
δυσλιπιδαιμία. Τέλος, παρουσιάζεται η εκτίμηση των βλαβών οργάνων στόχων, πέραν
της καρδιάς, στους υπερτασικούς ασθενείς, η οποία συμβάλλει στον προσδιορισμό του
ολικού καρδιαγγειακού κινδύνου.
Τα θέματα των προηγούμενων εξετάσεων ειδικότητας καρδιολογίας πιστεύουμε ότι
θα αποτελέσουν ένα υλικό γνώσης και προβληματισμού για τους νέους κυρίως καρδιολόγους. Ενώ, τα δύο εξαιρετικά ενδιαφέροντα περιστατικά από την κλινική πραγματικότητα, που προηγούνται των θεμάτων ειδικότητας, θα εξάψουν το ενδιαφέρον.
Τόσο το προσωπικό μου ειλικρινές ενδιαφέρον, αλλά και όλων των μελών της Α’
Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής για την έρευνα και την επιστήμη, αλλά και
για τη δια βίου εκπαίδευση και ενημέρωση των Eλλήνων καρδιολόγων, μας οδήγησαν
στην έκδοση της «Σύγχρονης Καρδιολογίας» που φιλοδοξούμε στο μέλλον, μέσα από συνεχή βελτίωση και προσπάθεια, να αποτελέσει το περιοδικό αναφοράς των Ελλήνων καρδιολόγων.
Δημητριος τούςούλης
MD, PhD, FESC, FACC, Καθ.Καρδιολογίας Ά Πανεπιστ. Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνa
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Σακχαρώδης διαβήτης &
στεφανιαία νόσος:
ΘεΡΑπεΥτΙΚεΣ ΚΑτεΥΘΥΝΣεΙΣ
Diabetes mellitus and coronary artery disease:
Therapeutic directions

Κωνσταντίνος Μουρούζης, Ευάγγελος Οικονόμου, Σωτήρης Τσαλαμανδρής, Γεωργία Βογιατζή, Άγγελος Παππαμικρούλης,
Ευστάθιος Δημητρόπουλος, Χριστίνα Μπίρη, Δημήτριος Τούσουλης
Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα

Ο σακχαρώδης διαβήτης αποτελεί μια διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης και
των λιπιδίων με αυξανόμενη επίπτωση τόσο στην Ευρώπη όσο και στον αναπτυσσόμενο
κόσμο. Η σχέση του σακχαρώδους διαβήτη με την εμφάνιση μάκρο και μίκρο αγγειακών
επιπλοκών, και ειδικά με τη στεφανιαία νόσο είναι καλά τεκμηριωμένη. Απαιτείται δε
προσεκτική ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης ορού καθώς και όλων των παραγόντων
καρδιαγγειακού κινδύνου, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης στεφανιαίας νόσου
και επιπλοκών σε ασθενείς με πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου ή/και τεκμηριωμένη
στεφανιαία νόσο. Σε αυτό το άρθρο ανασκόπησης παρουσιάζουμε τα κυριότερα
παθοφυσιολογικά δεδομένα για τη σχέση σακχαρώδους διαβήτη και στεφανιαίας νόσου και
επικεντρωνόμαστε στα μέτρα πρόληψης και θεραπείας της νόσου.
Abstract
Diabetes mellitus is a disorder of the glycose and lipids metabolism with increasing incidence in Europe and worldwide.
The association of diabetes mellitus with micro and macro vascular complications and especially with coronary artery disease
has been well established. Therefore meticulous management
of serum glucose level and of other modifiable risk factors is a
prerequisite in patients with multiple risk factors and/or coronary
artery disease to decrease the incidence of cardiovascular events.
In this review article we present the most important pathophysiologic data linking diabetes mellitus and coronary artery disease

Διεύθυνση επικοινωνίας
Ευάγγελος Οικονόμου, Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα
Τηλ: +30-210-7782446, Φαξ: +30-210-7784590
Email: boikono@gmail.com

and we focus on the prevention strategies and the management
of diabetes mellitus in the settings of coronary artery disease.

Εισαγωγή
Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) είναι μια μεταβολική νόσος με
πολλαπλά και ετερογενή αίτια που χαρακτηρίζεται από χρόνια
αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα και διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθρακών, των λιπιδίων και των πρωτεϊνών τα οποία οφείλονται σε διαταραχή της παραγωγής της ινσουλίνης ή μείωση της ευαισθησίας των ιστών στη δράση της ή
και των δύο. Ο ΣΔ ως χρόνια νόσος απαιτεί συνεχή ιατρική φροντίδα και συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση του ασθενούς για
την πρόληψη των επιπλοκών.1
Σε αυτό το άρθρο ανασκόπησης θα παραθέσουμε τα κυριότερα δεδομένα σχετικά με την παθοφυσιολογία της σχέσης του
ΣΔ με τη στεφανιαία νόσο (ΣΝ) καθώς και τις κύριες θεραπευτικές παρεμβάσεις.
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Ταξινόμηση του ΣΔ

Διαταραχές του μεταβολισμού της γλυκόζης

Η ταξινόμηση του ΣΔ περιλαμβάνει αιτιολογικούς παράγοντες
αλλά και διαφορετικά κλινικά στάδια λόγω της υπεργλυκαιμίας.
Στον Πίνακα 1 παρατίθενται συνοπτικά οι 4 βασικές κατηγορίες
ΣΔ. εξ αυτών, οι συχνότεροι τύποι είναι ο ΣΔΙΙ και ο Σακχαρώδης
Διαβήτης της Κύησης (ΣΔΚ).2

Η αυξημένη τιμή της γλυκόζης πλάσματος μετά από νηστεία
[Impaired Fasting Glycose (IFG)] και η μειωμένη ανοχή στη γλυκόζη [Impaired Glucose Tolerance (IGT)] αποτελούν δείκτες που
χαρακτηρίζουν τη γλυκαιμική κατάσταση ασθενών που βρίσκονται μεταξύ νορμογλυκαιμίας και ΣΔ, ενώ στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται ως «προδιαβήτης». Στην ουσία, αποτελούν καταστάσεις-σταθμούς στη φυσική πορεία της νόσου που αντικατοπτρίζουν τη μετατόπιση των ασθενών από το ένα γλυκαιμικό
στάδιο στο άλλο. είναι ξεκάθαρο ότι ένα άτομο με IFG μπορεί
να έχει IGT ή ακόμα και ΣΔ αν εξεταστεί με OGTT. Στην ουσία, η
νορμογλυκαιμία σε κατάσταση νηστείας καταδεικνύει την ύπαρξη ικανής βασικής έκκρισης ινσουλίνης σε συνδυασμό με ικανή ευαισθησία του ηπατικού ιστού και ρύθμιση της ηπατικής παραγωγής γλυκόζης. Φυσιολογικές τιμές στη διαδικασία ανοχής
στη γλυκόζη (OGTT) καταδεικνύουν φυσιολογική απάντηση του
παγκρέατος και επαρκή έκκριση ινσουλίνης και ευαισθησία στη
δράση της από τους περιφερικούς ιστούς. Στον Πίνακα 2 παρατίθενται τα όρια που καθορίζουν τους δύο δείκτες.

Επιδημιολογία
Η επίπτωση του ΣΔ και ειδικά του ΣΔΙΙ στον αναπτυγμένο κόσμο
αλλά και παγκόσμια, αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Μόνο στην ευρώπη υπολογίζεται ότι 52 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από
την ασθένεια, ενώ ίσως φτάσει τα 64 εκατομμύρια μέχρι το 2030.
την ίδια στιγμή, 63 εκατομμύρια ευρωπαίοι βρίσκονται σε «προδιαβητικό» στάδιο. Ο επιπολασμός του ΣΔΙΙ υπολογίζεται σε 9,6%
όσον αφορά την ευρώπη3, ενώ ειδικά για την ελλάδα, φαίνεται να
έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία 30 χρόνια και αφορά σήμερα το
8% του πληθυσμού.4 πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη, ότι ο ΣΔΚ
αφορά το 18% των κυήσεων και παρόλο που στις πλείστες των περιπτώσεων υποχωρεί μετά τον τοκετό, το 70% των γυναικών που
εμφάνισαν ΣΔΚ, θα νοσήσουν στο μέλλον τελικά από ΣΔ.5

Διάγνωση
Σύμφωνα με τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της
American Diabetes Association (ADA)1, η διάγνωση του ΣΔ
μπορεί να γίνει είτε (1) με τη μέτρηση γλυκόζης πλάσματος νηστείας ≥126mg/dl (να έχει προηγηθεί νηστεία τουλάχιστον 8 ωρών) και επανάληψη του ευρήματος σε νέα μέτρηση σε επόμενη ημέρα (2) την θετική δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη με τιμή
γλυκόζης πλάσματος ≥200mg/dl, 2 ώρες μετά την από του στόματος χορήγηση 75g γλυκόζης είτε (3) τυχαία τιμή γλυκόζης (λήψη αίματος οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας ανεξάρτητα από λήψη γεύματος) ≥200mg/dl και ταυτόχρονη παρουσία υπεργλυκαιμικής συμπτωματολογίας (πολυουρία, πολυδιψία, ανεξήγητη απώλεια βάρους). Σε περίπτωση αμφιβολίας για την ύπαρξη υπεργλυκαιμίας, πρέπει να γίνεται επανάληψη των δοκιμασιών. εν
τούτοις, σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονιστεί ότι η πλέον αξιόπιστη μέθοδος διάγνωσης του ΣΔ, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ευρωπαϊκής Καρδιολογικής εταιρείας (ESC), είναι η θετική δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη και ειδικά η τιμή τής
μεταγευματικής γλυκόζης (μετά 2 ώρες).6
Η πρότυπη δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη [oral glucose
tolerance test (OGTT)] διενεργείται το πρωί, αφού έχει παρέλθει
χρονικό διάστημα νηστείας 8-14 ώρες. Η λήψη του δείγματος γίνεται πριν και 120 λεπτά μετά τη λήψη (σε 5 λεπτά) 75g γλυκόζης αραιωμένης σε 250-300ml νερό.
Η χρήση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HbA1c) έχει
προταθεί για τη διάγνωση του ΣΔ (για τιμή ≥6,5%) αλλά δεν ενδείκνυται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες,
αφού η εύρεση τιμών <6,5% δεν αποκλείει την πιθανότητα ΣΔ ή
διαταραχής της ανοχής στη γλυκόζη.7,8 Από την άλλη, η HbA1c
αποτελεί ένα καθιερωμένο και αξιόπιστο δείκτη της αποτελεσματικότητας της θεραπείας αντιμετώπισης της υπεργλυκαιμίας.9
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Δοκιμές διαλογής στην πρόληψη και πρώιμη
διάγνωση του ΣΔ σε ασθενείς με καρδιαγγειακά
νοσήματα
Η εξέταση της τιμής της γλυκόζης πλάσματος έχει φανεί ότι δεν
επηρεάζει τον υπολογισμό του καρδιαγγειακού κινδύνου, αφού
δεν έχουν βρεθεί δεδομένα που να επιβεβαιώνουν ότι η πρώιμη
διάγνωση και αντιμετώπιση της μειωμένης ανοχής στη γλυκόζη,
στα πολύ αρχικά στάδια, βελτιώνει την πρόγνωση των σχετιζόμενων με τον ΣΔΙΙ, καρδιαγγειακών νόσων.10 Από την άλλη, δεδομένα από τη μελέτη ADDITION έδειξαν ότι παρόλο που ο καρδιαγγειακός κίνδυνος είναι χαμηλός σε άτομα με IGT («προδιαβητική κατάσταση»), θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τέτοιες δοκιμασίες διαλογής, αφού αλλαγές στον τρόπο ζωής καθυστερούν
την ανάπτυξη του ΣΔΙΙ, επιβραδύνοντας την πρόοδο της μικροαγγειοπάθειας.11,12 Στα πλαίσια της μελέτης DETECT-2 μεταξύ άλλων, εξετάστηκε και o ρόλος της HbA1c ως δοκιμασίας διαλογής,
όπου πρακτικά τιμές 6,0-6,5%, που δεν συνοδεύονται από παθολογικές τιμές γλυκόζης -άρα δεν στοιχειοθετείται διάγνωση ΣΔ- υποδεικνύουν την ανάγκη για αλλαγές στον τρόπο ζωής.13
Με βάση τα παραπάνω, υπάρχουν 3 προσεγγίσεις όσον αφορά τις δοκιμασίες διαλογής:
1. Η χρήση ερωτηματολογίων με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για την ύπαρξη παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση ΣΔ.
2. Η χρήση δημογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών, αλλά
και προηγούμενων εργαστηριακών μετρήσεων για τον καθορισμό της πιθανότητας νόσησης από ΣΔ.
3. Η χρήση της δοκιμασίας OGTT ή/και Hb1Ac.
Σαν πρώτο βήμα, η χρήση των δύο πρώτων προσεγγίσεων
μπορεί μεν να αφήνει αδιευκρίνιστη την ύπαρξη ή όχι νορμογλυκαιμίας, αλλά μειώνει κατά μεγάλο ποσοστό τα άτομα εκείνα που
θα πρέπει να υποβληθούν σε περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο.
Ανάμεσα στις διάφορες κλίμακες υπολογισμού του κινδύνου για
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νόσηση από ΣΔ, το Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC) που
μπορεί να ανευρεθεί στην ιστοσελίδα www.diabetes.fi/english
έχει ευρεία χρήση στους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς, αφού φαίνεται να προβλέπει το 10ετή κίνδυνο νόσησης από ΣΔ (συμπεριλαμβανομένου του ασυμπτωματικού ΣΔ και της IGT) με ακρίβεια 85%.14,15 Άτομα (α) από το γενικό πληθυσμό και (β) με προδιαθεσικούς παράγοντες π.χ. παχυσαρκία, υπέρταση και οικογενειακό ιστορικό ΣΔ, πρέπει πρώτα να ελέγχονται με τη δοκιμασία FINDRISC και όσοι συγκεντρώνουν υψηλή βαθμολογία να εξετάζονται με OGTT ή HbA1c και γλυκόζη πλάσματος μετά από
νηστεία [Fasting Plasma Glucose (FPG)].16 Σε ασθενείς με γνωστή
καρδιαγγειακή νόσο, η αξιολόγηση FINDRISC παραλείπεται και
καταμετρούνται η HbA1c ή/και η FPG. Στην περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι ασαφή, ακολουθεί δοκιμασία OGTT.17

Παθοφυσιολογία της στεφανιαίας νόσου και
σακχαρώδης διαβήτης
Η παθοφυσιολογία της στεφανιαίας νόσου στα πλαίσια ΣΔ είναι περίπλοκη και καθορίζεται από πολλά βιοχημικά μονοπάτια.
Η παρουσία και άλλων παραγόντων όπως η υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία, η παχυσαρκία και η αντίσταση στην ινσουλίνη προάγουν περαιτέρω την αθηρογόνο διαδικασία.18
Η κυκλοφορία ελεύθερων λιπαρών οξέων σε παχύσαρκα άτομα οδηγεί σε απευαισθητοποίηση των περιφερικών ιστών στη
δράση της ινσουλίνης. εκτός αυτού, τα ελεύθερα λιπαρά οξέα
προάγουν την ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, αναστέλλοντας την
παραγωγή μονοξειδίου του αζώτου (ΝΟ).19 Η μείωση του βιοδιαθέσιμου ΝΟ οδηγεί στην αύξηση των ελεύθερων ριζών οξυγόνου που αποτελεί τον αρχικό κρίκο της βιοχημικής αλυσίδας
που οδηγεί στην παραγωγή προϊόντων προχωρημένης γλυκοζυλίωσης (AGEs).20 τα AGEs αποτελούν σημαντικό κομμάτι της
διαδικασίας που οδηγεί τελικά στην εκδήλωση μικροαγγειακών
βλαβών, όπως π.χ. της αμφιβληστροειδοπάθειας.21 Στο δυσλειτουργούν ενδοθήλιο επάγεται η έκφραση μορίων προσκόλλησης που αυξάνουν την πρόσδεση και διαπίδυση φλεγμονωδών
κυττάρων που εκφράζουν κυτοκίνες ή απελευθερώνουν υδρολυτικά ένζυμα, επιδεινώνοντας σε μεγαλύτερο βαθμό την ήδη υπάρχουσα ενδοθηλιακή δυσλειτουργία και το οξειδωτικό φορτίο, ευνοώντας την αγγειακή αναδιαμόρφωση.22,23
Η αντίσταση στη δράση της ινσουλίνης επιδρά στο λιπιδαιμικό προφίλ επάγοντας, σε κυτταρικό επίπεδο, τη δημιουργία εξαιρετικά αθηρογόνων μορφών της LDL-C που αποτελούν ιδανικό
υπόστρωμα προς οξείδωση. Η συνακόλουθη φαγοκυττάρωση
της οξειδωμένης LDL-C οδηγεί στο σχηματισμό αφρωδών κυττάρων που με τη σειρά της οδηγεί στον σχηματισμό των αθηρωματικών βλαβών, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου οργώνονται
και ευνοούν τη θρόμβωση.24,25
Η υπερινσουλιναιμία και η υπεργλυκαιμία σχετίζονται με αυξημένα επίπεδα θρομβωτικών παραγόντων και διαταραχές στη
συγκέντρωση των αιμοπεταλίων, που αυξάνουν την πιθανότητα
θρομβωτικών καταστάσεων.26
Η αυξημένη στάθμη των επιπέδων της ινσουλίνης συνδέεται

Σχήμα 1. Αλγόριθμος θεραπείας στον ΣΔΙΙ

με κατακράτηση νατρίου και υγρών, ενώ ο αυξημένος συμπαθητικός τόνος και η ενεργοποίηση του άξονα ρενίνης-αγγειοτασίνηςαλδοστερόνης προάγει την εμφάνιση υπέρτασης.27

Στεφανιαία νόσος και Σακχαρώδης Διαβήτης
τόσο ο ΣΔΙΙ αλλά και άλλες διαταραχές του μεταβολισμού της
γλυκόζης αποτελούν καθιερωμένους και τεκμηριωμένους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου. ευρήματα από τη μελέτη DECODE έδειξαν ότι παρατηρήθηκε αυξημένη θνησιμότητα σε ασθενείς με ΣΔ ή IGT όπως αυτές διαγνώστηκαν με την τιμή της μεταγευματικής γλυκόζης, αλλά όχι σε ασθενείς με IFG. ειδικά η τιμή της μεταγευματικής γλυκόζης φάνηκε να έχει σημαντική-γραμμική συσχέτιση με τη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες και ειδικά με τη θνησιμότητα από καρδιαγγειακά νοσήματα.28 Η σημασία της τιμής της μεταγευματικής γλυκόζης φαίνεται και σε άλλες μελέτες όπου αυτή (αλλά όχι η FPG
ή η HbA1c) συσχετίστηκε εκτός από τη θνησιμότητα και με τον
καρδιαγγειακό κίνδυνο.29 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στο γενικό πληθυσμό, οι γυναίκες με ΣΔΙΙ φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο σχετικό κίνδυνο να πεθάνουν από καρδιαγγειακά αίτια σε σχέση με τους άνδρες που έχουν ΣΔΙΙ.30 Στα
πλαίσια της καρδιαγγειακής νόσου, οι γυναίκες με ΣΔΙΙ φαίνεται
να χάνουν το «πλεονέκτημα» έναντι των αντρών όσο αφορά τον
καρδιαγγειακό κίνδυνο, χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρη αιτία για το
φαινόμενο. ενδεχομένως, αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός
ότι οι γυναίκες, συγκρινόμενες με τους άντρες, πρέπει να αποκτήσουν πολύ περισσότερο βάρος και άρα να επιβαρύνουν πολύ
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περισσότερο το προφίλ κινδύνου τους για να εμφανίσουν ΣΔ.31
είναι δεδομένο ότι οι ανθυγιεινές διαιτητικές συνήθειες και η καθιστική ζωή παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εμφάνιση ΣΔΙΙ. Χρησιμοποιώντας αυτή τη γνώση, αλλαγές στον τρόπο ζωής που εστιάζουν στην απώλεια βάρους και στην αύξηση της φυσικής
δραστηριότητας μειώνουν την πρόοδο της νόσου και ωφελούν
όλους τους ασθενείς, ειδικά εκείνους με IGT, κάτι που υπογραμμίζει τη σημασία της πρόληψης και της παροχής συμβουλευτικής φροντίδας. Διάφορες μελέτες έχουν καταδείξει ότι η έγκαιρη πρόληψη, ειδικά στα άτομα με IGT, μειώνει την εμφάνιση του
ΣΔ, τη συνολική θνησιμότητα και το θάνατο από καρδιαγγειακά
αίτια32, ενώ η μείωση της θνησιμότητας από καρδιαγγειακά αίτια δεν φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντική σε ασθενείς που πάσχουν ήδη από ΣΔ33, υπογραμμίζοντας τις μη αντιστρεπτές βλάβες που επιφέρει στο καρδιαγγειακό σύστημα η μακροχρόνια επίδραση της νόσου. Σύμφωνα με μια πολύ πρόσφατη μελέτη σε
214.000 άτομα που διενεργήθηκε στη Σκωτία, η σχέση της IGT
με τη θνησιμότητα φαίνεται να μειώνεται με την πάροδο της ηλικίας, υποδηλώνοντας την ανάγκη να εστιάσουμε πρώτιστα στους
νέους ανθρώπους με προδιάθεση για εμφάνιση ΣΔ.34
Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και το πρώτο βήμα στη θεραπευτική διαδικασία χορήγησης στατινών σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα, είναι ο υπολογισμός του καρδιαγγειακού κινδύνου
(SCORE, www.escardio.org). Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες της ευρωπαϊκής Καρδιολογικής εταιρείας, ασθενείς που πάσχουν από ΣΔ θεωρούνται εκ των πραγμάτων υψηλού κινδύνου, ενώ αν εμφανίζουν επιπρόσθετα τουλάχιστον ένα ακόμα παράγοντα
κινδύνου ή βλάβη σε όργανα-στόχους θα πρέπει να θεωρούνται
πολύ υψηλού κινδύνου.35 εν τούτοις, τόσο ο υπολογισμός του καρδιαγγειακού κινδύνου αλλά και άλλες δοκιμασίες που βασίζονται
στα ευρήματα μελετών όπως αυτά της μελέτης Framingham, δεν έχουν δομηθεί μετά από μελέτες πάνω σε πληθυσμούς διαβητικών
αλλά στο γενικό πληθυσμό.36 παρά το γεγονός ότι έχουν δημοσιευθεί πολλές κλίμακες υπολογισμού καρδιαγγειακού κινδύνου βασισμένες σε δεδομένα από μελέτες σε ασθενείς με ΣΔ, οι πλείστες
αυτών αποτυγχάνουν να υπολογίσουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο
σε άλλους πληθυσμούς πέραν αυτών της μελέτης, είτε υπερεκτιμώντας είτε υποεκτιμώντας τον υπολογιζόμενο κίνδυνο.37,38 εξάλλου,
δεν υπάρχει μέχρι τώρα τεκμηρίωση ότι εξειδικευμένες κλίμακες υπολογισμού ειδικά για ασθενείς με ΣΔΙΙ μπορούν να πετύχουν ακριβέστερο υπολογισμό του καρδιαγγειακού κινδύνου.39
Διάφοροι βιοδείκτες φαίνεται να αυξάνουν την προγνωστική ικανότητα των ήδη χρησιμοποιούμενων κλιμάκων για την πρόβλεψη εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Ανάμεσα σε
αυτούς, η αλβουμινουρία και η ασβέστωση των στεφανιαίων αγγείων φαίνεται να είναι από τους πλέον σημαντικούς.40,41 επιπρόσθετα, πρέπει να σημειωθεί ότι η ΣΝ είναι συχνά ασυμπτωματική στους ασθενείς με ΣΔ και μεγάλο ποσοστό (έως και 60%) των
καρδιακών εμφραγμάτων παραμένει «σιωπηρό», χωρίς εμφανή
συμπτώματα.42 Ασθενείς οι οποίοι παραμένουν ασυμπτωματικοί,
δεν χρειάζονται περαιτέρω εξετάσεις διαλογής για τη ΣΝ εφόσον
οι παράγοντες κινδύνου ρυθμίζονται ικανοποιητικά.43 Η ύπαρξη,
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όμως, βλάβης οργάνων-στόχων πρέπει να οδηγήσει στην εντατικοποίηση του ελέγχου, όπως π.χ. να θέσει τον στόχο επιπέδων
της LDL-C σε επίπεδα <70 mg/dl.44

Προλαμβάνοντας τη στεφανιαία νόσο σε ασθενείς
με ΣΔΙΙ
Παρεμβάσεις και αλλαγές στον τρόπο ζωής
Οι αλλαγές στον τρόπο ζωής αποτελούν θεμελιώδεις αρχές πάνω στις οποίες δομείται τόσο η πρωτογενής, αλλά και η δευτερογενής αντιμετώπιση του ΣΔΙΙ. Σε αυτές περιλαμβάνονται η ρύθμιση του σωματικού βάρους και η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας, η διακοπή του καπνίσματος και η υιοθέτηση των αρχών υγιεινής διατροφής. πρέπει επίσης να γίνεται εξατομικευμένη προσέγγιση τους ασθενούς, κάτι που επίσης παίζει καίριο ρόλο, όπως
υπογραμμίζεται στις υπάρχουσες κατευθυντήριες οδηγίες.45
Η πλειονότητα των ευρωπαίων ασθενών με ΣΔΙΙ είναι παχύσαρκοι και το πρώτο και καθοριστικότερο βήμα στις παρεμβάσεις στον
τρόπο ζωής είναι η απώλεια βάρους. Όπως φάνηκε στη μελέτη
Look AHEAD, η μείωση του σωματικού βάρους οδήγησε σε στατιστικώς σημαντική μείωση της HbA1c και ταυτόχρονη μείωση και
άλλων παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακής
νόσου. παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα, η μελέτη διακόπηκε αφού δεν φάνηκε να υπάρχει διαφορά στην εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων ανάμεσα στους υποπληθυσμούς της μελέτης. Άλλες μελέτες, μια εξ αυτών σε άτομα μεσογειακών πληθυσμών, έχουν δείξει ότι σε πολύ παχύσαρκα άτομα, οι βαριατρικές επεμβάσεις οδήγησαν στη μείωση του βάρους και τη ρύθμιση
και άλλων παραγόντων κινδύνου με μείωση του υπολογιζόμενου
καρδιαγγειακού κινδύνου και της εμφάνισης ΣΔΙΙ.46,47
Στόχος των διαιτητικών αλλαγών είναι η μείωση της πρόσληψης θερμίδων ώστε να επιτευχθεί απώλεια βάρους τουλάχιστον
5% σε υπέρβαρα και παχύσαρκα άτομα. Υπάρχουν δεδομένα
που αμφισβητούν τα πλεονεκτήματα μιας υπερ-πρωτεϊνούχας
δίαιτας σε σχέση με δίαιτα βασισμένη σε υδατάνθρακες, όσον αφορά την απώλεια και διατήρηση του βάρους.48 Γενικά, οι ασθενείς προτρέπονται να περιορίσουν τα κορεσμένα και τρανς λιπαρά, την κατανάλωση αλκοόλ, να ελέγξουν τη λήψη υδατανθρακών και να αυξήσουν την κατανάλωση φυτικών ινών. Σύμφωνα
με τη μελέτη PREMEDIDED, τα άτομα που θέλουν να καταναλώνουν υψηλότερες ποσότητες λιπαρών στη δίαιτα τους μπορούν
να υιοθετήσουν τη μεσογειακή δίαιτα, εφόσον η κύρια πηγή λίπους είναι μονοακόρεστα λιπαρά οξέα, όπως το ελαιόλαδο.49
Η δίαιτα θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα45:
1. πρωτεΐνες: 10-20% των ολικών προσλαμβανόμενων θερμίδων σε ασθενείς χωρίς νεφροπάθεια.
2. Κορεσμένα και τρανς λιπαρά: συνολικά <10% των συνολικών
προσλαμβανόμενων θερμίδων.
3. Μονοακόρεστα λιπαρά όπως το ελαιόλαδο: 10-20% των συνολικών θερμίδων υπό την αίρεση οι συνολικές θερμίδες από
όλα τα είδη λιπαρών να είναι <35%.
4. πολυακόρεστα λιπαρά οξέα: <10% της συνολικής ενέργειας
Όσον αφορά συνολικά τα λιπαρά, τονίζεται ότι η λήψη τους
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δεν πρέπει να ξεπερνά το 35% των συνολικών προσλαμβανόμενων θερμίδων και μπορεί να είναι και <30% σε υπέρβαρα άτομα. Η κατανάλωση χοληστερόλης δεν πρέπει να ξεπερνά τα 300
mg/dl την ημέρα και η λήψη τρανς λιπαρών πρέπει να είναι όσο
το δυνατόν πιο μικρή.
5. Υδατάνθρακες: 45-60% των συνολικών θερμίδων. Δεν υπάρχουν δεδομένα που να στηρίζουν την πολύ μειωμένη κατανάλωση υδατανθράκων στο ΣΔ. Σημειώνεται ότι πρέπει να προτιμούνται τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, ειδικά σε ασθενείς με αυξημένη κατανάλωση υδατανθρακών.
6. Φυτικές ίνες: προτείνεται η λήψη >40 g την ημέρα ή 20 g/1000
kcal/ημέρα, εκ των οποίων οι μισές πρέπει να είναι διαλυτές.
Η εβδομαδιαία λήψη 5 μερίδων λαχανικών ή φρούτων πλούσιων σε φυτικές ίνες και 4 μερίδες οσπρίων μπορεί να καλύψει τις παραπάνω ανάγκες.
7. ενθαρρύνεται η κατανάλωση φρούτων, δημητριακών ολικής
αλέσεως, οσπρίων και λαχανικών.
8. Η κατανάλωση αλκοόλ δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 g/ημέρα για τους άντρες και τα 10 g/ημέρα για τις γυναίκες.35 Η
υπερβολική λήψη αλκοόλ σχετίζεται με υπετριγλυκεριδαιμία,
αρτηριακή υπέρταση και αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου.50
9. Η κατανάλωση >4 φλιτζανιών καφέ ημερησίως σχετίζεται με
μείωση του κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου σε
ασθενείς με ΣΔΙΙ, αλλά ο βρασμένος αφιλτράριστος καφές
φαίνεται να αυξάνει την LDL-C και πρέπει να αποφεύγεται.51
Η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας αποτελεί βασικό στοιχείο στην πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου σε ασθενείς με
ΣΔ. Ο συνδυασμός αεροβικής γυμναστικής και ασκήσεων αντοχής παρουσιάζει τα μεγαλύτερα ποσοστά ελέγχου τόσο των
δράσεων της ινσουλίνης, της αρτηριακής υπέρτασης, των επιπέδων των λιπιδίων και της γλυκόζης πλάσματος52, αλλά ειδικότερα της HbA1c κατά 0,6%, η οποία με τη σειρά της σχετίζεται με
μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων και της μικροαγγειοπάθειας.53 επιπρόσθετα, η άσκηση για περισσότερα από 150 λεπτά ανά εβδομάδα φαίνεται να μειώνει την HbA1c κατά 0,9%. είναι επίσης σημαντικό, η αύξηση της σωματικής δραστηριότητας
να συνδυάζεται με αλλαγές στη δίαιτα.54
Από όλες τις αλλαγές στον τρόπο ζωής, η διακοπή του καπνίσματος είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς μειώνεται τόσο ο
κίνδυνος εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου αλλά και η πρόωρη
θνησιμότητα. Οι ασθενείς πρέπει να ενθαρρύνονται να ακολουθήσουν προγράμματα διακοπής του καπνίσματος στα πλαίσια
μιας ολιστικής αντιμετώπισης της νόσου.35,55

Ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου
Στα πλαίσια της συνολικής αντιμετώπισης των ασθενών με ΣΔ,
ο κυριότερος στόχος παραμένει φυσικά ο γλυκαιμικός έλεγχος
που συνδυάζεται με τον έλεγχο της αρτηριακής πίεσης και της υπερλιπιδαιμίας. Στόχος του γλυκαιμικού ελέγχου είναι η πρόληψη καταρχήν των μικροαγγειακών επιπλοκών (αμφιβληστροει-

Πίνακας 1
ταξινόμηση Σακχαρώδους Διαβήτη6
Οφείλεται σε καταστροφή των β-κυττάρων
Σακχαρώδης
του παγκρέατος που οδηγεί σε αδυναμία
Διαβήτης τύπου 1
παραγωγής ινσουλίνης με πρώιμη έναρξη
Οφείλεται σε προοδευτική μείωση της
Σακχαρώδης ικανότητας των β-κυττάρων να παράγουν
Διαβήτης τύπου 2 ινσουλίνη ή σε αντίσταση στη δράση της
ινσουλίνης στους ιστούς. Έχει όψιμη έναρξη
Διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης
Σακχαρώδης που παρατηρείται κατά τη διάρκεια της
Διαβήτης της κύησης. Κάθε έγκυος πρέπει να ελέγχεται
Κύησης με δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη
την 24η -28η εβδομάδα
ετερογενής ομάδα που περιλαμβάνει
Άλλοι τύποι
γενετικές διαταραχές, το σύνδρομο MODY,
Σακχαρώδους
νόσους εξωκρινούς μοίρας του παγκρέατος,
Διαβήτη
έκθεση σε τοξικούς παράγοντες κ.ά.
MODY: Maturity onset diabetes of the young

Πίνακας 2
Δείκτες διαταραγμένου μεταβολισμού της γλυκόζης
σύμφωνα με πΟΥ66
Διαταραγμένη ανοχή α. τιμή γλυκόζης νηστείας <126 mg/dl
στη γλυκόζη β. τιμή μεταγευματικής γλυκόζης
[Impaired Glucose
στις 2 ώρες
Tolerance (IGT)] ≥140-200 mg/dl
Αυξημένη τιμή
τιμή γλυκόζης νηστείας 110-125 mg/dl
γλυκόζης μετά νηστεία
Δεν απαιτείται τιμή μεταγευματικής
[Impaired Fasting
γλυκόζης. Αν μετρηθεί είναι <140 mg/dl
Glucose (IFG)]
* πΟΥ: παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

δοπάθεια, νεφροπάθεια και νευροπάθεια) των οποίων η επίπτωση και η βαρύτητα μειώνεται όταν η θεραπεία στοχεύει και πετυχαίνει τιμές HbA1c 6,5-7%. ευρήματα από μεγάλες μελέτες δείχνουν ότι η μείωση της HbA1c κατά 2% μειώνει σε σημαντικό
βαθμό τον κίνδυνο εμφάνισης αμφιβληστροειδοπάθειας και νεφροπάθειας.56,57 Η HbA1c δέον να υπολογίζεται ανά εξάμηνο, εφόσον τηρούνται οι θεραπευτικοί στόχοι αλλιώς ανά τρίμηνο, με
ανάλογη προσαρμογή της θεραπείας.
Από την άλλη, η βελτίωση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα δεν
φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο που αποτυπώνεται στα ασαφή αποτελέσματα τυχαιοποιημένων μελετών,
όσον αφορά τη σχέση των επιπέδων γλυκόζης και των μακροαγγειακών επιπλοκών. Οι μακροαγγειακές επιπλοκές φαίνεται να αντανακλούν τη μακρά διάρκεια της νόσου που έχει ήδη επιφέρει σημαντικές βλάβες στα αγγεία και σημαντική συννοσηρότητα.58
Μεσοπρόθεσμα, ο γλυκαιμικός έλεγχος φαίνεται να πετυχαίνει
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15-17% μείωση του σχετικού κινδύνου για εμφάνιση μη θανατηφόρων καρδιαγγειακών συμβαμάτων για κάθε 1% μείωση της
HbA1c, όπως φάνηκε μέσα από τα επικαιροποιημένα αποτελέσματα της μελέτης VADT.59 εν τούτοις, η συνολική θνησιμότητα
δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τον αυστηρό γλυκαιμικό έλεγχο. πάντως, οι ασθενείς που φαίνεται να επωφελούνται περισσότερο από την εντατική θεραπεία είναι εκείνοι που στην έναρξή της
χαρακτηρίζονται από μικρότερη τιμή HbA1c και μικρότερη διάρκεια της νόσου.59,60 Σε μακροπρόθεσμο στάδιο, ο γλυκαιμικός έλεγχος φαίνεται να προλαμβάνει μικροαγγειακές επιπλοκές και
τη βαρύτητα και συχνότητα των μακροαγγειακών βλαβών.61,62
Στόχος της θεραπείας πρέπει να είναι η επίτευξη HbA1c 7%,
η οποία και φαίνεται να προλαμβάνει τις μικροαγγειακές επιπλοκές. τα επίπεδα γλυκόζης στο πλάσμα μετά από νηστεία ιδανικά πρέπει να διατηρούνται <120 mg/dl και η μεταγευματική τιμή
<160-180 mg/dl. Όπως έχει αναφερθεί προηγουμένως, η ομάδα των νεαρότερων ασθενών με μικρότερη διάρκεια της νόσου
επωφελείται περισσότερο από εντατικότερη θεραπεία και σε αυτούς πρέπει να επιδιώκεται HbA1c 6-6,5%.6 Οι θεράποντες πρέπει να θέτουν λιγότερο φιλόδοξους στόχους για ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας, με δεδομένο ότι υπάρχει ήδη εξελισσόμενη αθηροσκληρωτική διαδικασία και νεφρική προσβολή, με επίπεδα
HbA1c <7,5-8 να γίνονται αποδεκτά.6
τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία του ΣΔ χωρίζονται σε 3 μεγάλες κατηγορίες:
(α) αυτά που αυξάνουν τη διαθέσιμη/εκκρινόμενη ινσουλίνη (ινσουλίνη, σουλφονυρουρίες, μεγλιτινίδες, τα μιμητικά της ινκρετίνης [αγωνιστές του υποδοχέα glycagon-like-peptide 1 (GLP-1)]
και οι αναστολείς της διπεπτιδυλικής πεπτιδάσης 4 (DPP-4)
(β) φάρμακα που αυξάνουν την ευαισθησία στη δράση της ινσουλίνης (μετφορμίνη, πιογλιταζόνη)
(γ) αναστολείς πρόσληψης της γλυκόζης από το γαστρεντερικό
σύστημα (όπως οι αναστολείς της α-γλυκοζιδάσης και αναστολείς του συμμεταφορέα νατρίου-γλυκόζης 2 [sodium-glucose co-transporter-2 (SGLT2) inhibitors].
Στον Πίνακα 3 παρατίθενται συνοπτικά οι δράσεις και οι σημαντικότερες παρενέργειες των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στο γλυκαιμικό έλεγχο, στα πλαίσια του ΣΔ.
Στον ΣΔΙ, χορηγείται θεραπεία με ινσουλίνη σε βασική δόση
και ο λεπτότερος έλεγχος των επιπέδων γλυκόζης επιτυγχάνεται
με τη χορήγηση εφάπαξ δόσεων. Από την άλλη στον ΣΔΙΙ, η θεραπεία πρώτης γραμμής συνίσταται στη χορήγηση μετφορμίνης,
έχοντας πάντα κατά νου την προσαρμογή της δοσολογίας σε περίπτωση νεφρικής ανεπάρκειας.6,63 Ανάλογα με την επίτευξη των
στόχων όσον αφορά την τιμή της HbA1c, σταδιακά προστίθενται
και άλλοι φαρμακευτικοί παράγοντες, σύμφωνα με τον αλγόριθμο που παριστά το Σχήμα 1.
Όσον αφορά την επίδραση των αντιδιαβητικών παραγόντων στα
καρδιαγγειακά συμβάματα, η μετφορμίνη και η πιογλιταζόνη μειώνουν την εμφάνιση θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου
και ισχαιμικών αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων, με μεγαλύτερη
ωφέλεια για τους νεαρότερους ασθενείς, χωρίς όμως να υπάρχουν
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μεγάλες μελέτες που να επιβεβαιώνουν ξεκάθαρα οφέλη από τη
χρήση άλλων αντιδιαβητικών φαρμάκων.74,75 πρόσφατα, ένα πολύ
ελπιδοφόρο φάρμακο, η εμπαγλαφοζίνη (που ανήκει στην κατηγορία των αναστολέων SGLT2) παρά το γεγονός ότι δεν φάνηκε να
μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων, είχε
θετική συσχέτιση με την αύξηση στην επιβίωση και τη μείωση των
θανάτων που οφείλονται σε καρδιακά αίτια σε ασθενείς με ΣΔ.73
Η χρήση της πιογλιταζόνης οδηγεί σε κάποιες περιπτώσεις σε
κατακράτηση υγρών και κατ’ επέκταση σε οίδημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προτείνεται η χρήση επιπλέον διουρητικής αγωγής.6 Η
υπογλυκαιμία είναι μια ανεπιθύμητη κατάσταση, πιο συχνή με τη
χρήση ινσουλίνης, μεγλιτινίδων και σουλφονυλουριών, αφού έχει συσχετιστεί με αύξηση της εμφάνισης καρδιαγγειακών συμβαμάτων.76 Συν τοις άλλοις, ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών με
ΣΔΙΙ αναπτύσσουν χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (ΧΝΑ), η οποία από μόνη της αυξάνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η χορήγηση μετφορμίνης, ακαρβόζης και σουλφονυλουριών πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς με ΧΝΑ σταδίου 3-4 και αντί αυτών προτιμάται η
χορήγηση αναστολέων DDP-4 ή ινσουλίνης.6

Ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης
Ο επιπολασμός της αρτηριακής υπέρτασης στους πληθυσμούς
των ασθενών με ΣΔΙ και ΣΔΙΙ είναι αυξημένος (49% και 60% αντίστοιχα) εν συγκρίσει με το γενικό πληθυσμό. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία αρτηριακής υπέρτασης αυξάνει έως και 4
φορές τον καρδιαγγειακό κίνδυνο σε ασθενείς με ΣΔ, ο έλεγχος
της αρτηριακής πίεσης καθίσταται αναγκαίος και βασικός στόχος
στα πλαίσια της πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων, αλλά
και στην αντιμετώπιση του ΣΔ.27,77
εν συντομία, ο στόχος της θεραπείας είναι η ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης ώστε η συστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑπ) να είναι μικρότερη από 140mmHg και η διαστολική αρτηριακή πίεση μικρότερη από 85mmHg.6,78 Η στενή ρύθμιση της αρτηριακής
πίεσης μειώνει τα καρδιαγγειακά συμβάματα έως και 24% ενώ
για κάθε 10mmHg μείωση της ΣΑπ φαίνεται να υπάρχει μείωση της (σχετιζόμενης με τη νόσο) θνητότητας κατά 15%79,80 με τη
σημείωση ότι περαιτέρω μείωση της ΣΑπ κάτω από 135mmHg
δεν φαίνεται να παρέχει στατιστικά σημαντική βελτίωση81. πέρα
αυτού, η επιθετική αγωγή στη ρύθμιση της ΣΑπ μπορεί να οδηγήσει σε παρενέργειες όπως υπόταση και μειωμένη νεφρική λειτουργία και για αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται.
Για να επιτευχθεί ο στόχος, οι ασθενείς προτρέπονται να υιοθετήσουν συγκεκριμένες αλλαγές στον τρόπο ζωής, όπως ο περιορισμός στη λήψη άλατος και η απώλεια βάρους.
Όσον αφορά τους φαρμακευτικούς παράγοντες, οι αναστολείς
του άξονα ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης [renin-aldosterone-angiotensin system (RAAS)] υπερέχουν των υπολοίπων και
ειδικά σε ασθενείς με ΣΔ, με πρωτεϊνουρία ή στην κατηγορία αυτών
με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο.82 Φυσικά, για να επιτευχθούν οι
στόχοι της θεραπείας απαιτείται συχνά ο συνδυασμός φαρμάκων.
Η ταυτόχρονη χορήγηση δύο φαρμάκων που αναστέλλουν τον
RAAS δεν προσφέρει περισσότερο όφελος, αντίθετα προάγει την
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Πίνακας 3
Αντιδιαβητικοί παράγοντες
Κατηγορία

Πλεονεκτήματα

Παρενέργειες

Υπογλυκαιμία

Αύξηση της εκκρινόμενης ινσουλίνης
Σουλφονυλουρίες64

Χαμηλό κόστος

Αύξηση σωματικού βάρους
πρέπει να αποφεύγεται στα στάδια ΙΙΙ-IV ΧΝΑ

+

Μεγλιτινίδες65,66

ευνοϊκή μείωση της μεταγευματικής τιμής
της γλυκόζης
Ασφάλεια στη χορήγηση σε νεφροπαθείς

Αύξηση σωματικού βάρους
Υψηλό κόστος

+

Aγωνιστές του
υποδοχέα GLP-167

Μείωση σωματικού βάρους
Μείωση αρτηριακής πίεσης
Μείωση τριγλυκεριδίων

Μείωση της καρδιακής συχνότητας
Γαστρεντερικές διαταραχές
Ναυτία

-

Αναστολείς DPP-464

Δεν επηρεάζει το σωματικό βάρος

παγκρεατίτιδα
Αυξημένη πιθανότητα καρδιακής ανεπάρκειας

-

Μετφορμίνη68

Δεν επηρεάζει το σωματικό βάρος
Σχετίζεται με καλύτερη πρόγνωση της
νόσου

Γαστρεντερικές διαταραχές
Γαλακτική οξέωση - ανάγκη προσαρμογής της
δόσης με βάση τη νεφρική λειτουργία

-

πιογλιταζόνη69,70

Μείωση τριγλυκεριδίων και αύξηση
HDL-C
Μείωση CRP
Μείωση πρωτεϊνουρίας
Σχετίζεται με καλύτερη πρόγνωση της
νόσου

Αύξηση σωματικού βάρους
Αύξηση LDL-C
Κατακράτηση ύδατος
Αυξημένη πιθανότητα καρδιακής ανεπάρκειας

-

Αύξηση της ευαισθησίας στη δράση της ινσουλίνης

Μείωση της απορρόφησης γλυκόζης από το γαστρεντερικό σύστημα
Αναστολείς
α-γλυκοσιδασών71

Δεν επηρεάζει το σωματικό βάρος

Γαστρεντερικές διαταραχές
πρέπει να αποφεύγεται στα στάδια ΙΙΙ-IV ΧΝΑ

-

Αναστολείς
SGLT272,73

Μείωση σωματικού βάρους και
αρτηριακής πίεσης
Μείωση πρωτεϊνουρίας
Η εμπαγλιφοζίνη σχετίστηκε με αύξηση
της επιβίωσης

Ναυτία

-

ΧΝΑ: Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια GLP-1: glucagon-like-peptide-1 DPP-4: Dipeptidyl peptidase-4 SGLT-2: sodium/glucose cotransporter 2

εκδήλωση παρενεργειών.83 Ο συνδυασμός ενός αναστολέα του
RAAS και ενός αναστολέα διαύλων ασβεστίου όπως η αμλοδιπίνη, εξυπηρετεί το στόχο της θεραπείας και υπερέχει του συνδυασμού αναστολέα RAAS και διουρητικού, σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης ACCOMPLISH.82 Όταν δεν υπάρχει καρδιακή συννοσηρότητα, η χρήση β-αναστολέων δεν ενδείκνυται σαν πρώτη επιλογή αντιυπερτασικής αγωγής.84 Γενικά, η χρήση β-αναστολέων
και θειαζιδικών διουρητικών πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς
με διαταραχή στην ανοχή της γλυκόζης, επειδή αυξάνεται η πιθανότητα νόσησης από ΣΔΙΙ, αν και σε βάθος χρόνου προτεραιότητα
έχει η ρύθμιση της πίεσης και όχι η αποτροπή νόσησης από ΣΔ.85
είναι ενδιαφέρον ότι οι πιο αυξημένες τιμές ΣΑπ σε ασθενείς
με ΣΔ παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της νύχτας86 και για αυτό
στη χορήγηση της αντιυπερτασικής αγωγής πρέπει να λαμβάνει
υπόψη και αυτό το στοιχείο.

Ρύθμιση των δυσλιπιδαιμιών στα πλαίσια ΣΔ
Η παρουσία δυσλιπιδαιμίας αποτελεί μείζων παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου. είναι ενδιαφέρον ό-

τι στην περίπτωση του ΣΔΙ, η χορήγηση της ινσουλίνης διατηρεί τα
επίπεδα τριγλυκεριδίων και της HDL-C εντός φυσιολογικών ορίων.
Αντίθετα, στην περίπτωση του ΣΔΙΙ η αυξημένη έκκριση μεγάλων
σωματιδίων VLDL, Apo B και τριγλυκεριδίων οδηγεί τελικά στην
αύξηση της LDL-C και τη μείωση της HDL-C. Χαρακτηριστικά παρατηρείται αύξηση της Apo B, αυξημένα επίπεδα τριγλυκερίδιων και
μειωμένη HDL-C87 παρά το γεγονός ότι ο συνήθης λιπιδαιμικός έλεγχος μπορεί να μην αποκαλύψει την ύπαρξη διαταραχής. Αυτό οδηγεί πολλές φορές στη μη ικανοποιητική υπολιπιδαιμική αγωγή.88
τα οφέλη από τη ρύθμιση των επιπέδων των λιπιδίων είναι δεδομένα. Η αύξηση της HDL-C κατά 15 mg/dl σχετίζεται με 22%
μείωση του κινδύνου για ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου89, ενώ
μείωση των επιπέδων LDL-C κατά 40 mg/dl σχετίστηκε με 9%
μείωση της συνολικής θνησιμότητας και 21% μείωση στην εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων90.
Η χορήγηση στατινών προτείνεται σε ασθενείς με ΣΔΙΙ με στόχο τα επίπεδα LDL-C να κατέλθουν κάτω από τα 100 mg/dl. Στην
περίπτωση ασθενών με ΣΔΙ ή ΙΙ που έχουν επιπρόσθετα ένα τουλάχιστον παράγοντα κινδύνου μεταξύ του καπνίσματος, πρωτεϊ-
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νουρίας, αμφιβληστροειδοπάθειας ή υπέρτασης91, ο στόχος για
την LDL-C είναι η στάθμη της να κατέλθει κάτω από το επίπεδο
των 70 mg/dl ή 50% μείωση αν αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί6.
Η χρήση στατινών φαίνεται να μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης
στεφανιαίας νόσου ή καρδιαγγειακών συμβαμάτων σε αρκετές
μελέτες.91,92 Η εντατική αγωγή με στατίνες (ατορβαστατίνη ή σιμβαστατίνη 80mg ανά ημέρα) προάγει μεν την εμφάνιση ΣΔ, αλλά ο κίνδυνος αυτός αντισταθμίζεται από τη μεγάλη μείωση στην
εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων.93 Στην περίπτωση που
χρειαστεί εντατικοποίηση της αγωγής, προτείνεται η αύξηση της
δοσολογίας της στατίνης. εναλλακτικά, η προσθήκη εζετιμίμπης
αποτελεί καλή πρακτική. τα πρόσφατα αποτελέσματα της μελέτης IMPROVE-IT δείχνουν ότι ειδικά για τους ασθενείς με ΣΔ, ο
συνδυασμός στατίνης και εζετιμίμπης πετυχαίνει σημαντική μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων, πέρα από τη σημαντική
μείωση των επιπέδων της LDL-C.94 Δυστυχώς, δεν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες για τους ασθενείς με ΣΔΙ.
παρά την επίτευξη του στόχου για επίπεδα LDL-C <100 mg/dl, οι
ασθενείς με ΣΔ παραμένουν ακόμα στην κατηγορία υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου. Έχει προταθεί η περαιτέρω ρύθμιση των επιπέδων τριγλυκεριδίων νηστείας όταν αυτά ξεπερνούν τα 195 mg/dl
και της HDL-C όταν είναι κάτω από 40 mg/dl. Η χορήγηση φιμπράτης για τον έλεγχο των τριγλυκεριδίων ναι μεν μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και τα καρδιαγγειακά συμβάματα, αλλά δεν έχει συσχετιστεί με μείωση της θνητότητας στις μελέτες ACCORD και
FIELD.95,96 Σε ασθενείς που έχουν επίπεδα τριγλυκεριδίων >480
mg/dl πρέπει να δοθεί έμφαση στη διακοπή αλκοόλ και τη ρύθμιση σακχάρου, αφού τα πολύ αυξημένα επίπεδα τριγλυκεριδίων
σχετίζονται με την εκδήλωση οξείας παγκρεατίτιτδας και πολυνευροπάθειας.97 Η χορήγηση ω-3 λιπαρών οξέων (2-4 g/ημέρα) μπορούν επίσης να μειώσουν τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων.98
Κατά αντιστοιχία, η στόχευση στην αύξηση της HDL-C με φαρμακευτική αγωγή (π.χ. χορήγηση νιασίνης) δεν μειώνει τη θνησινότητα αλλά ούτε και τα συμβαμάτα, ενώ σχετίζεται και με αυξημένες επιπλοκές στον ΣΔ.99,100 Η ενδεικνυόμενη προσέγγιση για
την αύξηση της HDL-C είναι η διακοπή του καπνίσματος, αύξηση
σωματικής δραστηριότητας και απώλεια σωματικού βάρους, καθώς και η αποφυγή κατανάλωσης γλυκών.101

Αντιθρομβωτική αγωγή στην πρωτογενή πρόληψη
Η παθοφυσιολογία του ΣΔ συνδέεται με διαταραχές στη συσσώρευση και ενεργοποίηση των αιμοπεταλίων και μάλιστα θεωρείται ότι υπάρχει αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων στα
πλαίσια της νόσου.102 Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές Κατευθυντήριες Οδηγίες, στα πλαίσια της πρωτογενούς πρόληψης, η χορήγηση ασπιρίνης για την πρόληψη εμφάνισης των καρδιαγγειακών
νοσημάτων δεν φαίνεται να έχει προς το παρόν τεκμηριωθεί από
ερευνητικά δεδομένα.103 παρ© όλα αυτά, η Αμερικάνικη Καρδιολογική εταιρεία και το Αμερικάνικο Κολλέγιο Καρδιολογίας προτείνουν τη χορήγηση ασπιρίνης σε ασθενείς με ΣΔ, όταν ο υπολογιζόμενος καρδιαγγειακός κίνδυνος είναι >10%.104
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Ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο και
σακχαρώδη διαβήτη
Οι ασθενείς με ΣΔ έχουν γενικά χειρότερη πρόγνωση στα
πλαίσια σταθερής στεφανιαίας νόσου, σε σχέση με ασθενείς που
δεν πάσχουν από ΣΔ. εξάλλου, όπως έχει ήδη αναφερθεί, ασθενείς με ΣΝ και ΣΔ ανήκουν εξ ορισμού στην κατηγορία ασθενών
με υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Ένα μεγάλο μέρος αυτού του
φαινομένου, εξηγείται από το ότι οι σακχαροδιαβητικοί ασθενείς τείνουν να εμφανίσουν πληθώρα επιπλοκών σε μίκρο- και
μακροαγγειακό επίπεδο.105 Αξίζει να σημειωθεί ότι απουσιάζουν
μεγάλες, τυχαιοποιημένες μελέτες που να επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων θεραπευτικών επιλογών και
σε πολλές περιπτώσεις η τακτική που ακολουθείται μιμείται αυτή
των πληθυσμών ασθενών που δεν πάσχουν από ΣΔ.
Βασικός κανόνας είναι ότι στην πρώτη επαφή με ασθενή με ΣΝ
ή άλλο καρδιαγγειακό νόσημα πρέπει απαραίτητα να διερευνάται το γλυκαιμικό του προφίλ, γιατί αυτό επιτρέπει την ταξινόμηση
των ασθενών σε ομάδες κινδύνου όσον αφορά τον κίνδυνο για
καρδιαγγειακά συμβάματα. Ανάμεσα στις διαγνωστικές επιλογές,
η πιο έγκυρη είναι η δοκιμασία ανοχής της γλυκόζης (OGTT).106
Η χορήγηση β-αναστολέων αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο
της θεραπείας στη ΣΝ, αφού πέραν των αντιστηθαγχικών δράσεων σχετίζεται και με καλύτερη πρόγνωση της νόσου.107 Όπως έχει προαναφερθεί, οι β-αναστολείς έχουν αρνητική μεταβολική
επίδραση στον ΣΔ, αυξάνοντας την αντίσταση στην ινσουλίνη και
συγκαλύπτοντας υπογλυκαιμικά συμπτώματα. παρά ταύτα, η αξία τους είναι αδιαμφισβήτητη και υπάρχουν δεδομένα που στηρίζουν τη χρήση β-αναστολέων με αγγειοδιασταλτικές ιδιότητες
(π.χ. καρβεδιλόλη, λαβεταλόλη) λόγω ακριβώς των μικρότερων
μεταβολικών επιδράσεων108 σε ασθενείς με ΣΔ.
Ασθενείς με ΣΝ προτείνεται να λάβουν αγωγή με αναστολέα
του RAAS. Στη μελέτη HOPE, τόσο τα καρδιαγγειακά συμβάματα
όσο και η θνητότητα από ΣΝ μειώθηκαν στους ασθενείς με ΣΝ και
ΣΔ που ελάμβαναν ραμιπρίλη, έναντι αυτών που δεν ελάμβαναν.
τα ίδια αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν και σε άλλες μελέτες109,110,
χωρίς να υπάρχει διάφορα όσον αφορά τον αριθμό των καρδιαγγειακών συμβαμάτων ή τη θνητότητα ανάλογα με το αν χορηγούνταν αναστολέας του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης ή
αναστολέας του υποδοχέα της αγγειοτασίνης. Η συγχορήγηση δύο παραγόντων που αναστέλλουν τον RAAS πρέπει να αποφεύγεται λόγω αύξησης της πιθανότητας παρενεργειών.83
Η χορήγηση αντιλιπιδαιμικών παραγόντων στους ασθενείς με
ΣΝ και ΣΔ έχει ήδη αναφερθεί και αποσκοπεί στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου με στόχους α) επίπεδα LDL-C <100 mg/dl
σε ασθενείς με ΣΝ και ΣΔ και β) επίπεδα LDL <70 md/dl σε ασθενείς με ΣΝ, ΣΔ και βλάβη σε τουλάχιστον ένα όργανο στόχο.108
Η χρήση νιτρωδών δεν φαίνεται να σχετίζεται με την πρόγνωση, αλλά μπορεί να χορηγηθούν φάρμακα αυτής της κατηγορίας
για να υφεθεί η στηθαγχική συμπτωματολογία. Μια πρόσφατη
μελέτη κατέδειξε ότι η συγχορήγηση ρανολαζίνης και υπογλώσσιου νιτρώδους παράγοντα υπερείχε όσον αφορά τον αριθμό επεμβάσεων επαναιμάτωσης και άλλων καρδιαγγειακών συμβα-

Σακχαρώδης διαβήτης & στεφανιαία νόσος: ΘεΡΑπεΥτΙΚεΣ ΚΑτεΥΘΥΝΣεΙΣ

μάτων σε σχέση με παραδοσιακά αντιστηθαγχικά, σε ασθενείς
με ΣΔ.111 Άλλο ένα αντιστηθαγχικό φάρμακο, το οποίο μπορεί
να χορηγηθεί σε ασθενείς με σταθερή στηθάγχη και ΣΔ είναι η ιβαμπραδίνη, η οποία πλεονεκτεί στις περιπτώσεις εκείνες που αντενδείκνυται η χορήγηση β-αναστολέων (όπως π.χ. χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια) ή για να ρυθμιστεί περαιτέρω η καρδιακή συχνότητα, χωρίς να παρατηρούνται οι μεταβολικές επιδράσεις που χαρακτηρίζουν τους β-αναστολείς.112
Όσον αφορά την αντιθρομβωτική αγωγή σακχαροδιαβητικών
ασθενών με ΣΝ, προτείνεται η χορήγηση χαμηλής δόσης ασπιρίνης 75-160 mg/dl, σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο με ή χωρίς
ΣΔ. Μάλιστα υπάρχουν μελέτες που υποδεικνύουν ότι η χορήγηση ασπιρίνης δύο φορές ημερησίως ενδεχομένως να ωφελεί ειδικά τους ασθενείς με ΣΔ, λόγω των αυξημένων επιπέδων των αιμοπεταλίων, αδρανοποιώντας σε μεγάλο βαθμό την κυκλοξυγενάση-1, χωρίς αυτό να έχει καθιερωθεί στη συνήθη πρακτική. Η
χορήγηση κλοπιδογρέλης, αναστολέα του υποδοχέα της αδενοσίνης, σε δόση 75 mg/ημέρα συστήνεται σαν εναλλακτική θεραπεία στην περίπτωση δυσανεξίας στην ασπιρίνη.102,113

Οξέα στεφανιαία σύνδρομα και επεμβάσεις
επαναιμάτωσης σε ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη
Οι ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ) και ασαφές
γλυκαιμικό προφίλ πρέπει να ελέγχονται για τη διάγνωση ΣΔ όσο το δυνατόν συντομότερα. εν τούτοις, λόγω της αυξημένης έκκρισης κατεχολαμινών και του στρες λόγω του ΟΣΣ, η διαγνωστική εξέταση που ενδείκνυται είναι η OGTT και δεν θα πρέπει
να διενεργείται νωρίτερα από 4-5 ημέρες από την εκδήλωση του
ΟΣΣ114 για να αποφεύγονται ψευδώς θετικά αποτελέσματα.
Διάφορες μελέτες έχουν εστιάσει στο κατά πόσο η λεπτή ρύθμιση ή όχι των επιπέδων γλυκόζης επηρεάζει την ενδονοσοκομειακή έκβαση και τη μέσο-μακροπρόθεσμη θνησιμότητα. Γενικά, τα υψηλά επίπεδα γλυκόζης κατά τη διάρκεια ενός ΟΣΣ προδικάζουν
χειρότερη πρόγνωση σε σχέση με νορμογλυκαιμικούς ασθενείς.115
Αυτό που έχει βρεθεί είναι ότι αντί της αυστηρής ρύθμισης γλυκόζης
(υπογλυκαιμία) ή της αρρύθμιστης γλυκαιμικής κατάστασης (γλυκόζη πλάσματος νηστείας >180 mg/dl), προτιμάται η όσο το δυνατόν
καλύτερη επίτευξη επιπέδων κοντά στη νορμογλυκαιμία με τα ιδεατά επίπεδα να κυμαίνονται μεταξύ 120 και 180 mg/dl.116 Ανάμεσα
στα διάφορα σχήματα έχουν εξεταστεί η χορήγηση ινσουλίνης έναντι συνήθους αντιδιαβητικής αγωγής116,117 ή η χορήγηση βασικής ινσουλίνης έναντι της λεπτής ρύθμισης επιπέδων σακχάρου με τη χορήγηση προγευματικά ινσουλίνης ταχείας δράσης.118
Οι ίδιες αρχές που ισχύουν στην περίπτωση ΟΣΣ, ισχύουν και
σε περιπτώσεις επεμβάσεων επαναιμάτωσης, είτε αφορά PCI είτε
αορτοστεφανιαία παράκαμψη (CABG).6 ειδικά για ασθενείς που
υποβάλλονται σε CABG, έχει βρεθεί ότι η ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου μεταξύ 120 και 180 mg/dl αποτελεί το διάστημα εκείνο των τιμών που σχετίζεται με μικρότερη θνησιμότητα και
λιγότερες επιπλοκές, σε σχέση με τιμές <120 mg/dl ή >180 mg/
dl.119 Υπάρχουν κάποια ειδικά θέματα που αφορούν τις παρενέργειες της δράσης της μετφορμίνης και την πιθανότητα να προκλη-

θεί γαλακτική οξέωση και νεφρική βλάβη μετά στεφανιογραφικό
ελέγχο ή αγγειοπλαστική. Για αυτό το λόγο, προτείνεται η στενή
παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας και σε περίπτωση παρεκτροπής, διακοπή του φαρμάκου για 48 ώρες και επανέναρξή
του όταν αποκατασταθεί η ομαλή νεφρική λειτουργία.120
ειδικά στην περίπτωση ΟΣΣ, οι ασθενείς με ΣΔ (όπως και οι υπόλοιποι ασθενείς) επωφελούνται και για αυτό πρέπει να γίνεται
έναρξη χορήγησης β-αναστολέων, καθώς πέρα από την ύφεση
της συμπτωματολογίας, σχετίζονται και με μείωση των επεισοδίων επανισχαιμίας, αιφνίδιου θανάτου και επικίνδυνων αρρυθμιών μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.121 Σε περίπτωση αντένδειξης των β-αναστολέων (π.χ. σε χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια), μπορούν να χορηγηθούν αναστολείς διαύλων ασβεστίου ή ακόμα και να συγχορηγηθούν με β-αναστολείς για να ελεγχθεί η καρδιακή συχνότητα.122 Η χορήγηση νιτρωδών επίσης
μειώνει τα στηθαγχικά ενοχλήματα.122
Όπως προαναφέρθηκε, η χορήγηση ενός αναστολέα RAAS (ανεξάρτητα από την κατηγορία του φαρμάκου) προτείνεται σε ασθενείς
με ΣΝ και η έναρξη της αγωγής γίνεται ήδη κατά τη νοσηλεία μετά
το ΟΣΣ, κάτι που βελτιώνει μακροπρόθεσμα και την πρόγνωση.109
Η χορήγηση κλοπιδογρέλης (δόση φόρτισης 300-600mg, ακολούθως 75mg ημερησίως) έχει επιπρόσθετη καρδιοπροστατευτική δράση σε συνδυασμό με δόση ασπιρίνης 75-160 mg/ημέρα σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ) ή που υποβάλλονται σε διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI).123 Όσον
αφορά την πρασουγρέλη, έχει δειχθεί ότι υπερέχει της κλοπιδογρέλης όσο αφορά την αποτροπή επανισχαιμίας μετά από ΟΣΣ
και ειδικά στους ασθενείς με ΣΔ δεν παρατηρούνται τα σημαντικά ποσοστά αιμορραγίας που παρατηρούνται στους άλλους ασθενείς.124 παρόμοια αποτελέσματα παρουσίασε και η τικαγρελόρη, με επιπρόσθετο το γεγονός ότι υπερέχει της κλοπιδογρέλης σε ασθενείς με νεφρική βλάβη.125 Και τα 3 φάρμακα αυτής
της κατηγορίας χορηγούνται για 1 χρόνο μετά από ΟΣΣ και σε ασθενείς μετά από PCI προτιμούνται τικαγρελόρη ή πρασουγρέλη
και το χρονικό διάστημα χορήγησης προσαρμόζεται ανάλογα με
το είδος της ενδοπρόσθεσης.123,124

Πολύπλευρη και εξατομικευμένη θεραπεία των
ασθενών με ΣΔ
Οι ασθενείς με ΣΔ διάγουν μια μακρά περίοδο στην οποία η
μεταβολική τους κατάσταση μεταπίπτει από το στάδιο της διαταραγμένης ανοχής της γλυκόζης μέχρι και το στάδιο της πλήρους απορρύθμισης, με την ανάγκη για φαρμακολογική παρέμβαση. είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι αυτή η μακρά πορεία
είναι και η αιτία των μικροαγγειακών επιπλοκών, αλλά και των
βλαβών στα μεγαλύτερα αγγεία. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να
δίνεται στην αντιμετώπιση των υπόλοιπων παραγόντων κινδύνου που προάγουν την εμφάνιση της στεφανιαίας νόσου, ανάμεσά τους η δυσλιπιδαιμία και η υπέρταση.
Λόγω ακριβώς των σύμπλοκων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με ΣΔ, οι ανανεωμένες κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικάνικης Διαβητολογικής εταιρείας και της ευρωπα-
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ϊκής εταιρείας για τη Μελέτη του Διαβήτη προτείνουν να δίνεται
έμφαση στην εξατομικευμένη θεραπεία. εκτός από τη θεραπεία αυτή καθαυτή, μεγάλη σημασία δίνεται και στη σχεδίαση στόχων της θεραπείας από κοινού με τον ασθενή, η επεξήγηση των
δυσκολιών και η σημασία της πιστής τήρησης της αγωγής μαζί
με τις αλλαγές στον τρόπο ζωής. Η επικέντρωση στις εμπειρίες
και τις γνώσεις του ασθενούς θα βοηθήσουν στην παροχή της απαραίτητης υποστήριξης, ώστε η συνεργασία θεράποντος και θεραπευόμενου να οδηγήσουν στην επιτυχία της θεραπείας και τη
βελτίωση της υγείας του ασθενούς.
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Διακαθετηριακή αντιμετώπιση
δομικών παθήσεων
της καρδιάς
Transcatheter interventions for structural heart diseases

Εμμανουήλ Βαβουρανάκης, Κωνσταντίνος Καλογεράς, Κάρμεν Μόλντοβαν, Άγγελος Μ. Κολοκάθης, Μαρία Λάβδα,
Δημήτριος Βραχάτης, Μαρία Καριώρη, Ευελίνα Μπέη, Σοφία Βαινά, Γεράσιμος Σιάσος, Ευάγγελος Οικονόμου,
Δημήτριος Τούσουλης
Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα

Οι δομικές παθήσεις της καρδιάς αφορούν συγγενείς ή μη, μη στεφανιαίες καρδιακές
παθήσεις. Στα πλαίσια αυτής της κατηγορίας παθήσεων περιλαμβάνονται παθήσεις της
αορτικής και μιτροειδούς βαλβίδας (ανεπάρκεια και στένωση αυτών), μετεγχειρητικές
παραβαλβιδικές ανεπάρκειες, μεσοκολπικά και μεσοκοιλιακά ελλείμματα, o ανοιχτός
βοττάλειος πόρος, η σύγκλιση του ωτίου του αριστερού κόλπου κ.α. Πλην της κλασικής
χειρουργικής θεραπείας, έχουν αναπτυχθεί λιγότερο επεμβατικές μέθοδοι διακαθετηριακής
αντιμετώπισης των παραπάνω παθήσεων. Βασική προϋπόθεση για την επιτυχή
αντιμετώπιση αυτών των ασθενών είναι η ύπαρξη «ομάδας καρδιάς» (Heart Team)
η οποία αποτελείται από κλινικούς καρδιολόγους, καρδιοχειρουργούς, επεμβατικούς
καρδιολόγους, καρδιολόγους με εξειδίκευση στην απεικόνιση, αναισθησιολόγους και
εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Σε αυτό το άρθρο ανασκόπησης παρουσιάζουμε
τα σύγχρονα δεδομένα σχετικά με τις δυνατότητες, τις τεχνικές και την επιτυχία της
διακαθετηριακής αντιμετώπισης των δομικών καρδιακών παθήσεων.
Abstract
Structural heart diseases have to do with congenital or not,
non-coronary heart diseases. They consist of valvular heart diseases (stenosis and regurgitation), post-surgical paravalvular
regurgitation, ventricular and atrium septal defects, left atrial
appendage closure. Except for conventional surgical treatment,
less invasive transcatheter techniques have been emerged for
dealing with these demanding entities. For the successful treat-
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ment of these patients a multidisciplinary “Heart Team”, consisting of clinical cardiologists, cardiac surgeons, interventional
and imaging cardiologists, anesthesiologists and cardiac nurses,
is prerequisite. We quote novelty data concerning transcatheter treatment of structural heart disease; severe aortic stenosis,
paravalvular regurgitation, aortic pseudoaneurysm, ventricular
septal defect.

Εισαγωγή
Οι δομικές παθήσεις της καρδιάς αφορούν συγγενείς ή μη, μη
στεφανιαίες καρδιακές παθήσεις. Στα πλαίσια αυτής της κατηγορίας παθήσεων περιλαμβάνονται παθήσεις της αορτικής και μιτροειδούς βαλβίδας (ανεπάρκεια και στένωση αυτών), μετεγχειρητικές παραβαλβιδικές ανεπάρκειες, μεσοκολπικά και μεσοκοι-

Διακαθετηριακή αντιμετώπιση δομικών παθήσεων της καρδιάς

Εικόνα 1. Διοισοφάγειος υπερηχογραφική εικόνα σύγκλισης παραβαλβιδικής διαφυγής στη μιτροειδή βαλβίδα
με συσκευή Vascular plaque (κόκκινο βέλος)

λιακά ελλείμματα, o ανοιχτός βοττάλειος πόρος και η σύγκλιση
του ωτίου του αριστερού κόλπου. Πλην της κλασικής χειρουργικής θεραπείας, έχουν αναπτυχθεί λιγότερο επεμβατικές μέθοδοι διακαθετηριακής αντιμετώπισης των παραπάνω παθήσεων.
Έτσι, μετά την εποχή της αγγειοπλαστικής με μπαλόνι και εν συνεχεία των στεφανιαίων επεμβάσεων με απλά και επικαλυμμένα
με φάρμακο stents, η διαδερμική θεραπεία των δομικών παθήσεων της καρδιάς αποτελεί το πολλά υποσχόμενο μέλλον της επεμβατικής καρδιολογίας.
Βασική προϋπόθεση της επιτυχούς διενέργειας διακαθετηριακών επεμβάσεων αντιμετώπισης των δομικών καρδιακών παθήσεων αποτελεί η ύπαρξη και λειτουργία της «ομάδας καρδιάς»
(Heart Team), η οποία θα πρέπει να αποτελείται από επεμβατικούς καρδιολόγους, καρδιοχειρουργούς, υπερηχοκαρδιογραφιστές, αναισθησιολόγους, και εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό. Η καρδιολογική αυτή ομάδα αξιολογεί τους ασθενείς προεπεμβατικά, αλλά και εγγυάται τη σωστή διεγχειρητική και μετεγχειρητική πορεία.1,2

i. Στένωση αορτικής βαλβίδας
Η στένωση της αορτικής βαλβίδας αποτελεί τη συχνότερη
βαλβιδοπάθεια στις δυτικές κοινωνίες. Χαρακτηρίζεται από ταχεία επιδείνωση της φυσικής πορείας, μετά την εμφάνιση της χαρακτηριστικής συμπτωματολογίας (στηθάγχη, συγκοπή, καρδιακή ανεπάρκεια), και με πτωχό προσδόκιμο επιβίωσης όταν αυτή είναι συμπτωματική.3,4 Θεραπεία εκλογής για την αντιμετώπιση της νόσου αποτελεί η χειρουργική αντικατάσταση, ενώ η απλή βαλβιδοπλαστική με μπαλόνι συνεχίζει κάποιες φορές να
χρησιμοποιείται ως παρηγορητική θεραπεία ή θεραπεία γέφυρας έως την επέμβαση, με βραχυπρόσθεσμα όμως αποτελέσματα. Η διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδας (Transcatheter
aortic valve implantation-TAVI) αποτελεί μια εναλλακτική θεραπευτική επιλογή των τελευταίων χρόνων με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα.4,5 Οι ενδείξεις διαδερμικής εμφύτευσης αορτικής βαλβίδας περιλαμβάνουν ασθενείς με σοβαρού βαθμού συμπτωματική αορτική στένωση που δεν μπορούν να υποβληθούν σε χειρουργική αντικατάσταση σύμφωνα με το Heart
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Team, έχουν προσδόκιμο επιβίωσης άνω του έτους και κρίνεται
ότι θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.4 Η TAVI θα πρέπει, επίσης, να εξετάζεται ως θεραπευτική επιλογή σε υψηλού κινδύνου για χειρουργείο ασθενείς με συμπτωματική σοβαρού βαθμού στένωση, βάση εξατομικευμένου συστήματος αξιολόγησης
του κινδύνου (Eurocore – STS score) και της ανατομικής καταλληλότητας. Τέλος, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες, TAVI
θα πρέπει να διενεργείται μόνο μετά από συλλογική αξιολόγηση και απόφαση του Heart Team και μόνο σε κέντρα με καρδιοχειρουργική κάλυψη.4,6
Οι εμπορικά διαθέσιμες αορτικές βιοπροθέσεις είναι οι
CoreValve-Medtronic, Lotus-Boston και Sapien-Edwards. Οι
δυο πρώτες είναι αυτοεκπτυσσόμενες και η τελευταία εκπτύσσεται μέσω μπαλονιού. Οι βιοπροθέσεις αυτές έχουν τοποθετηθεί σε χιλιάδες έως σήμερα ασθενείς με ικανοποιητικά αποτελέσματα και μεγάλες τυχαιοποιημένες πολυκεντρικές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει τα θετικά αυτά στοιχεία (μελέτη PΑΡΤΝΕΡ).3
Οι αγγειακοί οδοί πρόσβασης και τοποθέτησης περιλαμβάνουν
πλην των μηριαίων αρτηριών, την υποκλείδιο αρτηρία, τη διακορυφαία πρόσβαση μέσω μικρής θωρακοτομής, αλλά και τη
διαορτική προσπέλαση. Οι δεύτερης γενιάς διαδερμικά τοποθετούμενες βαλβίδες χαρακτηρίζονται από σημαντική μείωση της
διαμέτρου του θηκαριού προώθησης και τοποθέτησης (14Fr
για CoreValve-Evolute-R Medtronic και 14 ή 16Fr για SapienEdwards), οδηγώντας έτσι σε μείωση του κινδύνου εμφάνισης
αγγειακών επιπλοκών και δυνατότητα πρόσβασης και θεραπείας
ασθενών με ακόμα μικρότερες διαμέτρους αγγείων και σημαντική περιφερική αγγειοπάθεια. Επίσης, η τελευταίας γενιάς βαλβίδα Evolute-R (Medtronic) παρέχει τη δυνατότητα επανασύγκλισης διεγχειρητικά της βαλβίδας εντός του θηκαριού τοποθέτησης, επιτρέποντας έτσι τη διόρθωση και αλλαγή της θέσης εμφύτευσης όταν το κρίνει ο χειριστής.7,8
Η επίσης διακαθετηριακά τοποθετούμενη βαλβίδα Lotus
(Boston Scientific), χαρακτηρίζεται από σχετικά χαμηλό προφίλ
τοποθέτησης, παρέχοντας τη δυνατότητα ευκολότερης μελλοντικής στεφανιαίας πρόσβασης λόγω μη κάλυψης του στομίου αυτών, ενώ σε μικρό μόνο ποσοστό παρατηρείται παραβαλβιδική
υπολειπόμενη ανεπάρκεια.9,10 Αντιθέτως, το μεγάλο θηκάρι προώθησης (22Fr) την καθιστά επιρρεπή σε αγγειακές επιπλοκές, ενώ τέλος, η μη επιτυχής ή ακριβής τοποθέτησή της δεν επιτρέπει
την εκ νέου εμφύτευση νέας πρόθεσης εντός της πρώτης.

Βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα
Ιδιαίτερα υψηλά είναι τα ποσοστά επιτυχούς ολοκλήρωσης της
επέμβασης στις διάφορες καταγραφές, τα οποία κυμαίνονται άνω
του 90%. Επίσης, άμεση είναι η βελτίωση των αιμοδυναμικών
παραμέτρων, με σημαντική πτώση της διαβαλβιδικής κλίσης πίεσης μετά την τοποθέτηση της πρόθεσης, ενώ σημαντική είναι και
η βελτίωση της λειτουργικής κατάστασης των ασθενών (80% ασθενών με βελτίωση τουλάχιστον μίας τάξης κατά NYHA του λειτουργικού τους σταδίου).
Οι διαταραχές αγωγιμότητος, αλλά και η υπολειπόμενη ανε-
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πάρκεια της αορτής, αποτελούν σημεία προβληματισμού. Τα ποσοστά τοποθέτησης μόνιμου βηματοδότη κυμαίνονται στο 1533% και 3-7% για τις CoreValve και Edwards αντίστοιχα, ενώ
μετρίου βαθμού ανεπάρκεια αορτής παρατηρείται σε ποσοστό
10-20% των ασθενών κατά την έξοδο από το νοσοκομείο, η οποία και αποτελεί σημαντικό ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα έκβασης των ασθενών αυτών. Οι τελευταίας γενιάς τοποθετούμενες βαλβίδες καταφέρνουν σε σημαντικό βαθμό να μειώσουν τα ποσοστά παραβαλβιδικής διαφυγής και ανεπάρκειας μέσω της βελτίωσης των υλικών και της δυνατότητας επανατοποθέτησής τους.

Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα
Τα μακροχρόνια αποτελέσματα εφαρμογής της νέας αυτής μεθόδου αποτυπώνονται σε πολυκεντρικές μελέτες καταγραφής ασθενών. Έτσι, διαπιστώνεται διατήρηση των βελτιωμένων αιμοδυναμικών τιμών (μέγιστη και μέση διαβαλβιδική κλίση πίεσης
δια της αορτικής βαλβίδας, επιφάνεια αορτικού στομίου) στο πέρασμα του χρόνου, καθώς και διατήρηση της βελτιωμένης λειτουργικής κατάστασης και ικανότητας των πασχόντων έως και 5
χρόνια μετά την τοποθέτηση.11
Τα ποσοστά επιβίωσης ασθενών που έχουν υποβληθεί σε
TAVI κυμαίνονται σε ποσοστά 68% στα 5 χρόνια παρακολούθησης χωρίς να παρατηρείται σημαντική διαφορά μεταξύ της
διαδερμικής και της κλασικής χειρουργικής τεχνικής αντικατάστασης.11

Ελληνική εμπειρία
Η εμπειρία της νέας τεχνικής καθιερώνεται με επιτυχία και στη
χώρα μας και ιδιαίτερα στους κόλπους της Α’ Καρδιολογικής
Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχοντας πραγματοποιήσει
έως σήμερα τον μεγαλύτερο αριθμό επεμβάσεων στον ελλαδικό χώρο (>300) με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά διεγχειρητικής επιτυχίας.

ii. Διαδερμική σύγκλιση παραβαλβιδικής διαφυγής
Η παραβαλβιδική ανεπάρκεια μετά από χειρουργική αντικατάσταση καρδιακών βαλβίδων δεν αποτελεί μια σπάνια επιπλοκή, με τα ποσοστά να κυμαίνονται μεταξύ 2-10% σε προσθετικές βαλβίδες στη θέση της αορτής και 7-17% στη θέση της μιτροειδούς.12,13 Συνολικά 60% των ασθενών παρουσιάζουν κάποιου βαθμού παραβαλβιδική ανεπάρκεια στο 1ο έτος μετά τη
χειρουργική αντικατάσταση. Παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο παρουσίασης παραβαλβιδικής ανεπάρκειας είναι η αντικατάσταση λόγω ενδοκαρδίτιδας, η έντονη ασβέστωση της γηγενούς βαλβίδας και του δακτυλίου γύρω από αυτή και η προηγηθείσα χειρουργική θεραπεία.14 Τέλος, η παρουσία μεταλλικής
πρόθεσης ή παλαιότερης γενιάς βαλβίδων προδιαθέτει επίσης
στην εμφάνιση ανεπάρκειας. Παρά το γεγονός ότι συνήθως ο πίδακας της ανεπάρκειας είναι μικρός χωρίς ιδιαίτερη κλινική σημασία, η παραβαλβιδική ανεπάρκεια μπορεί σπάνια να οδηγήσει στην εμφάνιση σοβαρών επιπλοκών, όπως αιμολυτική αναι-
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Εικόνα 2. Αγγειογραφική εικόνα διαδερμικής σύγκλισης στομίου ψευδοανευρύσματος της ανιούσας αορτής με συσκευή Amplatzer ASD
occluder (A, B). Υπερηχογραφική εικόνα της συσκευής στην τελική θέση τοποθέτησης στην ανιούσα αορτή (C)

μία ή ακόμα και εκδήλωση συμπτωμάτων και σημείων καρδιακής ανεπάρκειας.13
Η συνήθης θεραπεία περιλαμβάνει φαρμακευτική προσέγγιση με χορήγηση αγωγής καρδιακής ανεπάρκειας, αιμοποιητικών
παραγόντων, πολλαπλών μεταγγίσεων και γενικά υποστηρικτικής θεραπείας με τα ποσοστά θνητότητας μεσοπρόθεσμα να αγγίζουν το 25%.15 Η χειρουργική αντιμετώπιση αποτελεί τη βασική θεραπευτική προσέγγιση με επανατοποθέτηση νέας πρόθεσης, αλλά βαρύ τίμημα και τη θνητότητα να αυξάνει εκθετικά μετά την 1η, 2η και 3η επέμβαση με ποσοστά 13%, 15% και 37%
αντίστοιχα.16
Τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούνται διαδερμικές επεμβάσεις σύγκλισης παραβαλβιδικών διαφυγών με χρήση συσκευών

πέραν των καθιερωμένων ενδείξεων με ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Τα ποσοστά επιτυχούς τοποθέτησης αγγίζουν το 90%, ενώ παρατηρείται βελτίωση της συμπτωματολογίας στο 60% με
ανάγκη επανάληψης της επέμβασης στο 15-50% των περιπτώσεων.17,18 Ένδειξη διαδερμικής αντιμετώπισης αποτελεί η παρουσία σοβαρής παραβαλβιδικής διαφυγής με επιπλοκές σε ασθενείς
υψηλού κινδύνου επανεγχείρησης.
Η διαδερμική τοποθέτηση μπορεί να γίνει ανάδρομα μέσω της
αορτής στην περίπτωση της αορτικής βαλβίδας, ενώ στην περίπτωση της μιτροειδούς μπορεί να γίνει είτε μέσω ορθόδρομης,
ανάδρομης ή διακορυφαίας προσπέλασης. Απαραίτητη είναι η
καθοδήγηση μέσω διοισοφάγειου υπερηχογραφήματος τόσο
προ και διεγχειρητικά, όσο και στην αξιολόγηση του τελικού α-
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ποτελέσματος προκειμένου να επιβεβαιωθεί η σωστή τοποθέτηση της συσκευής, η καλή λειτουργία των βαλβιδικών γλωχίνων
και η απουσία υπολειπόμενης διαφυγής (Εικόνα 1).
Τέλος, η τεχνική της διαδερμικής σύγκλισης παραβαλβιδικής
διαφυγής έχει επιτυχώς επιχειρηθεί σε περίπτωση σοβαρής παραβαλβιδικής ανεπάρκειας μετά από διαδερμικά τοποθετούμενη αορτική βαλβίδα (TAVI), τόσο σε τύπου αυτοεκπτυσσόμενης
(CoreValve), όσο και με μπαλόνι εκπτυσσόμενης (Sapien).19-21

iii. Αορτικό ψευδοανεύρυσμα μετά στερνοτομή
Η ανάπτυξη και παρουσία ψευδοανευρύσματος της αορτής
μετά από επεμβάσεις στερνοτομής αποτελεί μια σχετικά σπάνια,
αλλά δυνητικά επικίνδυνη επιπλοκή. Ψευδοανευρύσματα μπορούν να αναπτυχθούν κυρίως στα σημεία τοποθέτησης των ραμμάτων στο αορτικό τοίχωμα, στο σημείο αναστόμωσης των μοσχευμάτων, εισαγωγής της βελόνας κρυοπληγίας ή του μηχανήματος εξωσωματικής κυκλοφορίας.22 Αιτία δημιουργίας τους αποτελεί κάποιος οξύς διαχωρισμός ή εκφύλιση του αορτικού ιστού. Ψευδοανεύρυσμα της αορτής μπορεί συνήθως να παραμένει ασυμπτωματικό αποτελώντας τυχαίο απεικονιστικό εύρημα, ενώ σπανιότερα μπορεί να συνοδεύεται από θωρακικό άλγος, συμπίεση παρακείμενων ιστών, δυσφαγία, επιμόλυνση, ακόμα και ρήξη με θανατηφόρες συνέπειες. Πιστεύεται ότι όλοι
οι ασθενείς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται θεραπευτικά, αφού η
θνητότητα φτάνει το 60%, εφόσον ο ασθενής παραμείνει χωρίς
αντιμετώπιση. Η εκ νέου χειρουργική θεραπεία αποτελεί την κύρια επιλογή, με υψηλά όμως ποσοστά θνητότητας λόγω πιθανής
ρήξης του ψευδοανευρύσματος κατά τη διάρκεια της στερνοτομής ή καταστροφικής αιμορραγίας κατόπιν χειρουργικών χειρισμών (7,6%-60% αναλόγως του κέντρου).23,24
Η εφαρμογή διαδερμικών, ενδαγγειακών τεχνικών είναι λιγότερο επεμβατική, αλλά υπάρχει περιορισμένη εμπειρία από τους
χειριστές με παρουσία λίγων περιστατικών στη βιβλιογραφία. Έτσι, έχουν διενεργηθεί επεμβάσεις σύγκλισης ψευδοανευρυσμάτων στο αορτικό τοίχωμα με χρήση συσκευών σύγκλισης μεσοκολπικών επικοινωνιών (occlude the neck), έγχυσης θρομβίνης στο σάκο του ανευρύσματος ή και χρήσης επικαλυμμένων
stents (stent grafts). Στην Α’ Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών έχουν διενεργηθεί επιτυχείς επεμβάσεις διαδερμικής σύγκλισης ψευδοανευρυσμάτων στο αορτικό τόξο και
στην ανιούσα αορτή μετά στερνοτομή με “εκτός ενδείξεων” χρήση συσκευών ASD Amplatzer occluder και VSD occluder (Εικόνα 2).25

iv. Ρήξη μεσοκοιλιακού διαφράγματος
Η ρήξη μεσοκοιλιακού διαφράγματος αποτελεί μια σοβαρή,
επείγουσα κατάσταση εξαιρετικά υψηλής θνητότητας που χαρακτηρίζεται από αιμοδυναμική αστάθεια και αντιμετωπίζεται με τοποθέτηση ενδοαορτικής αντλίας και άμεση χειρουργική αντιμετώπιση.26 Κυρίως οφείλεται σε οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και αποτελεί μία από τις σοβαρότερες μηχανικές επιπλοκές
των πρώτων 24 ώρων.27 Η άμεση καρδιοχειρουργική αντιμετώ-

28 | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚAΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

πιση αποτελεί την κύρια θεραπευτική προσέγγιση, ενώ εναλλακτικά, εφόσον αυτή δεν είναι δυνατή και κατόπιν εκτίμησης από
το Heart Team, μπορεί να εξετασθεί το ενδεχόμενο διαδερμικής
αντιμετώπισης με τοποθέτηση συσκευής VSD (Ventricular septal
defect) occluder (συσκευής σύγκλεισης μεσοκοιλιακού ελλείμματος).28 Οι τεχνικές δυσκολίες διαδερμικής σύγκλισης έχουν να
κάνουν με την ιδιαίτερα έντονη ευθρυπτότητα των ιστών, την παρουσία πολλαπλών και σύνθετων ρήξεων και τον κίνδυνο επέκτασης της ρήξης λόγω των χειρισμών. Η συντηρητική αντιμετώπιση χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά θνητότητας
(70-80%), ενώ υψηλή παραμένει και μετά τη χειρουργική ή διαδερμική θεραπεία (41-51% και 44-60% αντίστοιχα).

Συμπέρασμα
Βάση των παραπάνω, είναι σαφές πως οι διακαθετηριακές
τεχνικές θεραπείας των δομικών παθήσεων της καρδιάς έχουν
πλέον καθιερωθεί στην καθημερινή πράξη με ιδιαίτερα θετικά
και ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Πληθώρα παθήσεων που έως πριν λίγα χρόνια αντιμετωπίζονταν αποκλειστικά χειρουργικά, πλέον έχουν την εναλλακτική της διαδερμικής προσέγγισης
με το πλεονέκτημα της ελαχιστοποιημένης παρεμβατικότητας και
ταχύτερης αποκατάστασης, αλλά από την άλλη πλευρά το μειονέκτημα της μικρής αλλά συνεχώς αυξανόμενης εμπειρίας των
χειριστών.
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Δυσλιπιδαιμίες:
Κλινική
προσέγγιση
Dyslipidemias: Clinical management
Λέων Ναάρ, Ευάγγελος Οικονόμου, Άγγελος Παππαμικρούλης, Κωνσταντίνος Μουρούζης, Γεωργία Βογιατζή,
Δημήτριος Τούσουλης
Ά Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν σήμερα τη συχνότερη και κυριότερη αιτία θανάτου
τόσο στη χώρα μας, όσο και παγκοσμίως. Ένας από τους κυριότερους τροποποιήσιμους
παράγοντες που προδιαθέτει στην εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου είναι η δυσλιπιδαιμία.
Η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη θεραπευτική προσέγγιση των δυσλιπιδαιμιών
μειώνουν σημαντικά την καρδιαγγειακή νοσηρότητα και θνητότητα. Απαραίτητη για
την επίτευξη του θεραπευτικού στόχου είναι, πέραν της χρήσης φαρμάκων, και η ενεργός
συμμετοχή του ασθενούς με προσαρμογή τού τρόπου ζωής και των συνηθειών του.

Τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα για τη μείωση του
καρδιαγγειακού κινδύνου, μέσω αντιμετώπισης των δυσλιπιδαιμιών, αποτελούν οι στατίνες. Συχνά χρησιμοποιούνται και άλλα φάρμακα ή συνδυασμοί φαρμάκων. Ωστόσο, δεδομένα από νέες μελέτες φαίνεται να ενισχύουν τη θεωρία ύπαρξης θεραπευτικής δράσης της φαρμακευτικής καταστολής του παράγοντα
PCSK9 στη μείωση των επιπέδων της χοληστερόλης σε ανθεκτικές δυσλιπιδαιμίες. Καθώς οι δυσλιπιδαιμίες αποτελούν βασικό
στόχο στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου, σε αυτό το άρθρο ανασκόπησης παραθέτουμε τα υπάρχοντα δεδομένα για την
αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών και την ένταξη νεότερων φαρμάκων στην κλινική πράξη.
Λέξεις κλειδιά: Δυσλιπιδαιμίες, χοληστερόλη, στατινες, PCSK9

Abstract
Cardiovascular disease is the leading cause of death in Greece
and worldwide. One of the most common modifiable risk factor that predisposes to cardiovascular diseases is dyslipidemia.
Early detection and appropriate therapeutic approach of the
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dyslipidemia can significantly reduce the cardiovascular morbidity and mortality. Essential to achieve the therapeutic target is
beyond the use of drugs, the active participation of the patient
by adjusting his lifestyle and habits. The most widely used drugs
in the management of dyslipidemias are statins. Data from new
studies show the potential therapeutic use of PCSK9 inhibitors
in treating resistant dyslipidemias. As dyslipidemias are key target to reduce cardiovascular risk, in this article we will review
current data concerning dyslipidemias management and the
implementation of new drugs in clinical practice.

Εισαγωγή
Η ριζική αλλαγή του τρόπου ζωής και των διατροφικών συνηθειών από τον 19ο αιώνα οδήγησαν την υπερλιπιδαιμία σε επιδημικές διαστάσεις. Ο μεταβολισμός των λιπιδίων είναι μια διαδικασία πολυπαραγοντική. Διαταραχές στο μεταβολικό τους μονοπάτι μπορούν να οδηγήσουν σε αύξηση των λιποπρωτεϊνών
χαμηλής πυκνότητας και των τριγλυκεριδίων και σε μείωση των
λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας. Αύξηση οποιασδήποτε εκ
των λιποπρωτεϊνών (χυλομικρά, VLDL, LDL, HDL) μπορεί να προκαλέσει αύξηση της ολικής χοληστερόλης. Οι δυσλιπιδαιμίες δε
χωρίζονται αιτιοπαθογενετικά σε δύο κατηγορίες: α) τις πρωτοπαθείς (οικογενής υπερχοληστερολαιμία, οικογενής υπερτριγλυκεριδαιμία, μικτή υπερλιπιδαιμία κ.ά.) και β) τις δευτεροπαθείς, οι
οποίες είναι διαταραχές του μεταβολικού μονοπατιού των λιπιδί-
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ων και περιλαμβάνουν τον Σακχαρώδη Διαβήτη, τον υποθυρεοειδισμό, την χολόσταση, τη χρόνια νεφρική νόσο, την παχυσαρκία, την κατάχρηση αιθυλικής αλκοόλης, και φάρμακα που προκαλούν δυσλιπιδαιμία, όπως τα κορτικοειδή, τα διουρητικά και
τα οιστρογόνα.
Καθώς υπάρχει ισχυρή συσχέτιση του κινδύνου εμφάνισης
καρδιαγγειακής νόσου με τα επίπεδα χοληστερόλης στο πλάσμα, και ιδιαίτερα με τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης (LDL-C),
ενώ αντίθετα έχει αποδειχθεί ότι αυξημένα επίπεδα HDL-C σχετίζονται με μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου.1-3
Σε αυτό το άρθρο ανασκόπησης παραθέτουμε σύγχρονα δεδομένα σχετικά με τη θεραπευτική στρατηγική των δυσλιπιδαιμιών.

Διαγνωστική προσπέλαση δυσλιπιδαιμιών
Η λήψη λεπτομερούς κλινικού και οικογενειακού ιστορικού
για την αποκάλυψη οικογενειακού ιστορικού ή συνοδών παθήσεων που σχετίζονται με διαταραχές του μεταβολικού δρόμου
των λιπιδίων είναι απαραίτητη. Για την αιματολογική διάγνωση ενός παθολογικού λιπιδαιμικού προφίλ, οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες προτείνουν την εξέταση των λιπιδίων σε όλους
τους άνδρες άνω των 40 ετών και στις γυναίκες άνω των 50 ετών,
ειδικά μετά την εμμηνόπαυση.4 Αν βρεθούν αυξημένες οι τιμές
αυτές, προβλέπεται επανεξέταση μετά από 1-12 εβδομάδες. Λιπίδια ορού, με βάση τις οδηγίες αυτές, είναι απαραίτητο να εξετάζονται ανεξαρτήτως ηλικίας σε ασθενείς4,5:
• με γνωστή αθηρωματική νόσο
• με Σ.Δ.
• με οικογενειακό ιστορικό νόσου των λιπιδίων (από την ηλικία των 2-3 ετών)
• με χρόνια νεφρική νόσο
• με οικογενειακό ιστορικό πρώιμης εμφάνισης αρτηριακής νόσου
• με αρτηριακή υπέρταση
• με χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα (συστηματικός ερυθηματώδης λύκος, ρευματοειδής αρθρίτιδα, ψωρίαση κ.ά.)
• ενήλικες καπνιστές
• με σεξουαλική δυσλειτουργία
• παχύσαρκα άτομα με δείκτη μάζας σώματος BMI ≥27 kg/m2
Νεότερα δεδομένα του National Lipid Association (Εθνικού
οργανισμού για τα λιπίδια των ΗΠΑ) αναφέρουν πως όλοι οι ενήλικες άνω των 20 ετών πρέπει να ελέγχουν το λιποπρωτεϊνικό προφίλ τους τουλάχιστον μια φορά στα 5 χρόνια. Αν τα επίπεδα χοληστερόλης είναι στα επιθυμητά όρια, η επανεξέταση
πρέπει να διενεργείται σε 5 χρόνια. Το μεσοδιάστημα αυτό μπορεί να ελαττωθεί σε περιπτώσεις που ο θεράπων ιατρός κρίνει απαραίτητο, βασιζόμενος σε κλινικά ευρήματα. Τέτοια παραδείγματα, τα οποία απαιτούν στενότερη παρακολούθηση, περιλαμβάνουν την αύξηση βάρους, την εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου σε συγγενή πρώτου βαθμού, την εμφάνιση οποιασδήποτε
καρδιαγγειακής νόσου στο ίδιο το άτομο ή εμφάνιση νόσου που
μπορεί να οδηγήσει σε δευτεροπαθή δυσλιπιδαιμία.5
Ο εργαστηριακός έλεγχος της ολικής χοληστερόλης, των λι-

Πίνακας 1
Σημαντικές παρατηρήσεις για την ορθή χρήση των πινάκων
υπολογισμού του καρδιαγγειακού κινδύνου5
Ο συνολικός καρδιαγγειακός κίνδυνος για θανατηφόρο ή μη
θανατηφόρο σύμβαμα είναι τριπλάσιος από τον καρδιαγγειακό
κίνδυνο για θανατηφόρο σύμβαμα μέσω των πινάκων SCORE
Σε θετικό οικογενειακό ιστορικό (πρώτου βαθμού συγγένεια
με μείζον καρδιαγγειακό σύμβαμα σε ηλικία <65 για άντρα
και <55 για γυναίκα), ο κίνδυνος από τον πίνακα SCORE
πολλαπλασιάζεται επί 2 στους άνδρες και επί 1,7 στις γυναίκες
Σε νέα άτομα <40 ετών και σε άτομα με οικογενή
υπερχοληστερολαιμία το Hellenic Heart SCORE υποεκτιμά τον
πραγματικό κίνδυνο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
Δεν ενθαρρύνεται η χρήση άλλων εργαλείων υπολογισμού που
δεν έχουν επικυρωθεί στην Ελλάδα

ποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας HDL-C και των τριγλυκεριδίων
αρκεί για την αξιολόγηση του ασθενούς. Η μέτρηση της LDL-C
συμβάλλει περισσότερο στην υποβοήθηση εκτίμησης καρδιαγγειακού κινδύνου. Για τη μέτρηση των τιμών της ολικής χοληστερόλης και της HDL-C δεν απαιτείται νηστεία, καθώς η τροφή δεν
επηρεάζει τις τιμές αυτών, σε αντίθεση με τα τριγλυκερίδια, για τα
οποία μια ορθή μέτρηση απαιτεί νηστεία 12 ωρών.4

Καρδιαγγειακός κίνδυνος
Ο καρδιαγγειακός κίνδυνος είναι σε κάθε ασθενή ο κίνδυνος
για την μελλοντική ανάπτυξη καρδιαγγειακού συμβάματος (έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου κ.α.).
Για τον υπολογισμό του κινδύνου αυτού υπάρχουν και χρησιμοποιούνται πολλά συστήματα υπολογισμού, εκ των οποίων τα πιο
γνωστά είναι το SCORE (Systemic Coronary Risk Estimation), το
σύστημα Framingham και το σύστημα υπολογισμού Q-risk.3,6,7
Οι νεότερες ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν τον
υπολογισμό τού συνολικού καρδιαγγειακού κινδύνου στην πλειοψηφία των ασθενών, καθώς η αθηρωματική καρδιαγγειακή νόσος είναι αποτέλεσμα δράσης πολλών διαφορετικών παραγόντων. Στην κλινική πράξη, το κάθε σύστημα υπολογισμού καρδιαγγειακού κινδύνου πρέπει να εφαρμόζεται σε πληθυσμούς όμοιους με τον πληθυσμό πάνω στον οποίο βασίστηκε. Για αυτό το λόγο, οι ευρωπαϊκές οδηγίες παραπέμπουν στη χρήση του
συστήματος SCORE, αφού αυτό βασίστηκε σε ένα μεγάλο και αντιπροσωπευτικό ευρωπαϊκό δείγμα.8
Η εκτίμηση και αξιολόγηση του καρδιαγγειακού κινδύνου σε
κάθε ασθενή γίνεται με βάση έτοιμους, μελετημένους πίνακες. Οι
πίνακες αυτοί είναι εξαιρετικά χρήσιμοι στην εκτίμηση του κινδύνου σε φαινοτυπικά υγιή άτομα με κανένα σημείο καρδιαγγειακής νόσου και μας δείχνουν την πιθανότητα ανάπτυξης καρδιαγγειακής νόσου μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.4,9 Συμπεριλαμβάνουν μεταβλητές, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την εμφάνιση
καρδιαγγειακής νόσου, όπως το φύλο, η ηλικία, ολική χοληστε-
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ρόλη πλάσματος, υπέρταση και κάπνισμα. Ο συνολικός δε κίνδυνος εμφάνισης κάποιου καρδιαγγειακού γεγονότος (θανατηφόρου και μη) είναι περίπου τριπλάσιος από τον καρδιαγγειακό
κίνδυνο για θανατηφόρο επεισόδιο μέσα στην επόμενη δεκαετία, όπως αυτός υπολογίζεται από τους πίνακες του SCORE.4,9 Οι
ασθενείς με βάση τον πίνακα τοποθετούνται σε κατηγορίες χαμηλού κινδύνου (<1%), μέτριου κινδύνου (1≤r<5%), υψηλού κινδύνου (5≤r<10%) και πολύ υψηλού κινδύνου (≥10%).4,9
Για τον ακριβέστερο υπολογισμό και την καλύτερη αξιολόγηση του απόλυτου κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου
στον ελληνικό πληθυσμό, μελέτες που ακολούθησαν χρησιμοποίησαν τα δεδομένα SCORE για να τα προσαρμόσουν στη χώρα μας. Για αυτό το λόγο, συνιστάται η χρήση του Hellenic Heart
Score και των αντίστοιχων πινάκων μέσω διαδικτύου (http://
www.heartscore.org/greece/Pages/Welcome.aspx).4,10
Άτομα με γνωστή καρδιαγγειακή νόσο, με σακχαρώδη διαβήτη τύπου I ή II και πρωτεϊνουρία, χρόνια νεφρική νόσο και
με υψηλά επίπεδα ατομικών παραγόντων κινδύνου κατατάσσονται κατευθείαν ως πολύ υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου
(>10%).8,11 Στον Πίνακα 1 περιλαμβάνονται χρηστικές πληροφορίες για την ορθή χρήση των πινάκων υπολογισμού του καρδιαγγειακού κινδύνου.
Συχνό πρόβλημα των κλινικών ιατρών είναι η ύπαρξη συγκεκριμένων ορίων (με βάση τους πίνακες SCORE), πέραν των οποίων να υπάρχει απόλυτη ένδειξη θεραπευτικής παρέμβασης. Κάτι
τέτοιο όμως δεν μπορεί να υπάρξει, καθώς ο κίνδυνος είναι συνεχής. Επίσης, σημαντικό είναι να τονίσουμε πως η εκτίμηση του
καρδιαγγειακού κινδύνου δεν μπορεί να αντικαταστήσει την κλινική σκέψη. Παραδείγματος χάριν, με τη χρήση των πινάκων σε
ηλικιωμένους ασθενείς, ειδικά σε άντρες, που στην πλειοψηφία τους θα έχουν εκτιμώμενο απόλυτο κίνδυνο καρδιαγγειακής
θνητότητας >10%. Τέτοιες τιμές πρέπει να αξιολογούνται προσεχτικά από τον θεράποντα ιατρό, προς αποφυγή της άσκοπης χορήγησης φαρμάκων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ειδικοί
πίνακες που έχουν δημιουργηθεί, οι οποίοι συγκρίνουν τον σχετικό κίνδυνο καρδιαγγειακής θνητότητας με άτομα ίδιας ηλικίας,
για να εκτιμηθεί καλύτερα το μέγεθος του απόλυτου κινδύνου.4
Νεότερα δεδομένα δείχνουν την αξία της ενσωμάτωσης της τιμής της HDL-C στον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Η αντικατάσταση
της παραμέτρου της ολικής χοληστερόλης (TC) από το λόγο TC/
HDL-C έχει αποδειχθεί πως έχει θεραπευτική σημασία σε ασθενείς με καρδιαγγειακό κίνδυνο <5%, προκειμένου να αποφασισθεί το είδος της παρέμβασης. Οι τροποποιημένοι αυτοί πίνακες
βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων οδηγιών (www.escardio.org/guidelines).11,12

Στόχοι φαρμακευτικής αγωγής
Με βάση μεγάλες έρευνες και τις ευρωπαϊκές και αμερικάνικες
κατευθυντήριες οδηγίες, ο κυριότερος φαρμακευτικός στόχος της
υπολιπιδαιμικής θεραπείας είναι η LDL-C και έπειτα τα τριγλυκερίδια. Υπάρχει αποδεδειγμένη σχέση της μείωσης των επιπέδων
της LDL-C και της μείωσης του καρδιαγγειακού κινδύνου. Πιο
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συγκεκριμένα έχει βρεθεί πως για κάθε μείωση της LDL-C κατά
38-40 mg/dL παρατηρείται μια μείωση της καρδιαγγειακής θνητότητας και νοσηρότητας κατά 22%.13,14 Αυστηρά κριτήρια ελέγχου έχουν διατυπωθεί μόνο για την LDL-C και όχι για τα επίπεδα
τριγλυκεριδίων και HDL-C.11
Οι στόχοι εξαρτώνται από τον εκτιμώμενο καρδιαγγειακό κίνδυνο (Πίνακας 2). Με βάση τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες, σε ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου απαιτείται εντατική τροποποίηση του τρόπου ζωής με υπολιπιδαιμική δίαιτα και διακοπή καπνίσματος, αύξηση σωματικής άσκησης κ.ά (βλ. παρακάτω). Στόχος της φαρμακευτικής αγωγής εδώ είναι η μείωση των επιπέδων της LDL-C ≥50% με επιθυμητό στόχο την πτώση των επιπέδων <70 mg/dL. Συνιστάται η χορήγηση υψηλών δόσεων των
πιο αποτελεσματικών στατινών, αφού πρώτα γίνει συνολική κλινική εκτίμηση του ασθενούς από τον θεράποντα ιατρό.4,13,14
Στα άτομα υψηλού κινδύνου, ο στόχος της θεραπευτικής προσέγγισης είναι η πτώση των επιπέδων της LDL-C <100 mg/dL. Αν
μετά από τρεις μήνες εφαρμογής υγιεινοδιαιτητικών μέτρων δεν
έχει επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, συνιστάται φαρμακευτική αντιμετώπιση. Σε άτομα μέτριου και χαμηλού κινδύνου, επιθυμητός στόχος επιπέδων LDL-C στο πλάσμα είναι <115 mg/dL.
Εδώ η φαρμακευτική παρέμβαση γίνεται αν μετά από 4-6 μήνες
υγιεινοδιαιτητικών μέτρων, η LDL-C παραμένει >115 mg/dL.13,14
Οι αμερικάνικες κατευθυντήριες οδηγίες διαφέρουν στην προσέγγισή τους και ταξινομούν τις διαφορετικές φαρμακευτικές παρεμβάσεις τους με βάση τα επιθυμητά ποσοστά μείωσης των τιμών της LDL-C.9,15 Τέλος, σύμφωνα με επιδημιολογικές μελέτες,
η πλειοψηφία των ασθενών υψηλού κινδύνου οι οποίοι θα λάβουν θεραπεία με στατίνες δεν θα επιτύχουν τους LDL στόχους.16

Θεραπευτικές Παρεμβάσεις
Στις θεραπευτικές παρεμβάσεις για την καταπολέμηση των δυσλιπιδαιμιών συμπεριλαμβάνονται τόσο η χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων, όσο και η αλλαγή του τρόπου ζωής του ασθενούς.
Τρόπος ζωής ασθενών
Ο ιατρός πρέπει να ενθαρρύνει τον ασθενή να αλλάξει τον
τρόπο ζωής του και να υιοθετήσει ένα συγκεκριμένο μοντέλο διαβίωσης για το υπόλοιπο της ζωής του.

Απώλεια βάρους και σωματική άσκηση
Είναι αποδεδειγμένο πως η απώλεια βάρους δρα ευεργετικά
στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου. Σε
άτομα υπέρβαρα με BMI ≥25 και έως 30 kg/m2, αλλά και σε άτομα παχύσαρκα με BMI ≥30 kg/m2, κρίνεται απαραίτητη η μείωση του αριθμού της καθημερινής πρόσληψης θερμίδων. Ακόμα
και μικρή απώλεια βάρους οδηγεί σε κάποια διόρθωση του λιπιδαιμικού προφίλ.17,18 Ταυτόχρονα, ο ιατρός πρέπει να ενθαρρύνει τον ασθενή να αυξήσει την καθημερινή σωματική δραστηριότητα με ασκήσεις μέτριας έντασης.19 Σήμερα γίνονται προσπάθειες και κλινικές δοκιμές ελέγχου του τύπου της άσκησης (αερόβια
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Πίνακας 2
Θεραπευτικοί στόχοι αντιλιπιδαιμικής θεραπείας5
Επίπεδο κινδύνου και έναρξη θεραπευτικής αγωγής

Στόχος αγωγής: Mείωση LDL χοληστερόλης

Πολύ υψηλός
• Στεφανιαία νόσος
• Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
• Περιφερική αρτηριακή νόσος με διαλείπουσα χωλότητα,
ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής ή >50% καρωτιδική στένωση
• Σακχαρώδης διαβήτης τύπου Ι και ηλικία >40 ετών
• Σακχαρώδης διαβήτης τύπου ΙΙΙ
• Χρόνια νεφρική νόσος
• Heart SCORE >10%

Άμεση έναρξη θεραπείας με στατίνες (συνιστώνται υψηλές δόσεις)
με στόχο τη μείωση της LDL-C κατά 50% ή επίτευξη επιπέδων <70
mg/dL
Κινητοποίηση ασθενούς για αλλαγή υγιεινοδιατροφικών συνηθειών

Υψηλός
• Heart SCORE 5-10%
• Τουλάχιστον ένας επιβαρυντικός παράγοντας (πχ. κάπνισμα,
υπέρταση κ.α. )
• Αυτοάνοσα φλεγμονώδη νοσήματα
• Οικογενής υπερχοληστερολαιμία

Συνίσταται υγιεινοδιατροφική προσαρμογή για διάστημα 3 μηνών.
Σε αποτυχία επίτευξης στόχου χορηγούμε στατίνη με στόχο τη
μείωση της LDL-C <100 mg/dL

Μέτριος
• Heart SCORE <5%

4-6 μήνες υγιεινοδιατροφική προσαρμογή. Σε αποτυχία επίτευξης
στόχου, χορήγηση στατινών με στόχο LDL-C <115 mg/dL

ή αναερόβια), η οποία θα έχει το μεγαλύτερο θετικό αποτέλεσμα
στην προστασία του καρδιαγγειακού συστήματος.19-21

χος είναι η διόρθωση των επιπέδων της LDL-C και δευτερευόντως των τριγλυκεριδίων και της HDL-C.

Διατροφική πρόσληψη λίπους και κατανάλωση
υδατανθράκων

Υπερχοληστερολαιμία: Φαρμακευτική
αντιμετώπιση
Στατίνες

Τα λίπη τα οποία προσλαμβάνονται από τη δίαιτα καθημερινά
πρέπει να αποτελούνται κυρίως από ω-3 και μονο-ακόρεστα λιπαρά οξέα. Η λήψη κορεσμένων λιπαρών οξέων πρέπει να περιορίζεται. Για κάθε 1% κορεσμένου λίπους το οποία αντικαθίσταται από ακόρεστα λιπαρά οξέα, παρατηρείται πτώση των επιπέδων της LDL-C κατά 1,6 mg/dL.4 Σε μια φυσιολογική δίαιτα
πρέπει το 25-35% των θερμίδων να προέρχεται από τα λίπη και
το 45-55% από υδατάνθρακες.21 Δεν υπάρχουν ενδείξεις μείωσης, επί υπερχοληστερολαιμίας, των θερμίδων που λαμβάνονται από υδατάνθρακες. Με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες κρίνεται σημαντική η μείωση της πρόσληψης υδατανθράκων σε υπερτριγλυκεριδαιμίες και ως υποβοήθηση απώλειας βάρους. Συνιστάται παρότρυνση για κατανάλωση φυτικών ινών4, ενώ σημαντικός θεωρείται και ο περιορισμός του διαιτητικού άλατος.4,19,20

Αλκοόλ και κάπνισμα
Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, ένδειξη ελάττωσης του
αλκοόλ υπάρχει σε ασθενείς με υπερτριγλυκεριδαιμία, ενώ η διακοπή του καπνίσματος, πέραν των ευεργετικών δράσεων στο
καρδιαγγειακό από μόνη της, επηρεάζει θετικά και την HDL-C.8
Φαρμακευτική παρέμβαση
Οι λιποπρωτεϊνικές διαταραχές ανιχνεύονται με τη μέτρηση
των λιπιδίων στον ορό. Μετά τη μέτρησή του και την εκτίμηση
του καρδιαγγειακού κινδύνου του ασθενούς, αποφασίζεται η θεραπευτική προσέγγιση και ο θεραπευτικός στόχος. Πρώτος στό-

Oι στατίνες αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της θεραπείας
των δυσλιπιδαιμιών. Έχουν ένδειξη χορήγησης και σε οξέα στεφανιαία σύνδρομα.22,23 Ελαττώνουν σημαντικά την καρδιακή νοσηρότητα και θνητότητα, καθώς και την ολική θνητότητα.24,25 Είναι τα πλέον δραστικά φάρμακα στη μείωση της LDL-C. Ο μηχανισμός δράσης τους είναι ως αναστολείς της αναγωγάσης του
3-υδροξυ-3-μεθυλγλουταρυλ-συνενζύμου Α (HMG-CoA). Φυσιολογικά, η HMG-CoA αναγωγάση διαμορφώνει το πρώτο επιτελούμενο βήμα στη βιοσύνθεση των στερολών. Κλινικά τα αποτελέσματα της χορήγησης στατινών δεν οφείλονται μόνο στη
δράση τους να μειώνουν την LDL-C, αλλά βοηθούν και στη μείωση του οξειδωτικού στρες, τον περιορισμό της αγγειακής φλεγμονής και στην αυξημένη σταθερότητα αθηροσκληρωτικών αλλοιώσεων.24-28
Πριν την έναρξη χορήγησης στατινών, πέραν του καθορισμού
των λιπιδαιμικών παραμέτρων, απαιτείται και καθορισμός γλυκόζης, κρεατινίνης, ρυθμού σπειραματικής διήθησης (GFR), της
θυρεοτρόπου ορμόνης (TSH), των τρανσαμινασών (AST/ALT) και
της κινάσης της κρεατινίνης (CK).4 Η πιο σοβαρή παρενέργεια της
χορήγησης στατινών είναι η μυοσίτιδα, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ραβδομυόλυση και σε βλάβη των νεφρών. Ο καλύτερος δείκτης μυοπάθειας είναι η αύξηση της κινάσης της κρεατινίνης. Αύξησή της σε τιμές άνω του πενταπλάσιου του φυσιολογικού σε δύο διαδοχικές μετρήσεις θέτουν τη διάγνωση και πρέπει αμέσως να διακόπτεται το φάρμακο.29,30 Παράγοντες, όπως η
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προχωρημένη ηλικία, το γυναικείο φύλο, η νεφρική ή η ηπατική δυσλειτουργία, ο υποθυρεοειδισμός και η κατάχρηση αλκοόλ, καθώς και η συγχορήγηση μερικών άλλων φαρμάκων που
αλληλεπιδρούν με τις στατίνες, αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών.31,32
Άλλη σημαντική ανεπιθύμητη ενέργεια των στατινών, είναι η
αύξηση των τιμών των τρανσαμινασών (ALT και AST) πάνω από
τρεις φορές του φυσιολογικού σε δύο ξεχωριστές μετρήσεις με
μεσοδιάστημα από μέρες έως εβδομάδες. Σε αυτή την περίπτωση ξεκινάμε με μείωση των δόσεων του φαρμάκου. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα επίπεδα των ηπατικών ενζύμων σταματάνε να ανεβαίνουν. Αν συνεχίσουν, τότε οφείλουμε να διακόψουμε την αγωγή με στατίνες.25, 33-35

Αναστολείς εντερικής απορρόφησης στερολών
Η εζετιμίμπη μειώνει την απορρόφηση της χοληστερόλης από
τον γαστρεντερικό σωλήνα και τελικά τα επίπεδα ορού της LDLC. Πρόκειται για έναν εκλεκτικό αναστολέα της εντερικής απορρόφησης της χοληστερόλης και των φυτοστερολών. Είναι δραστική ακόμα και επί απουσίας τροφής, γιατί αναστέλλει την επαναρρόφηση της χοληστερόλης, που απεκκρίνεται από τη χολή.
Δεν επηρεάζει την απορρόφηση άλλων λιποδιαλυτών θρεπτικών ουσιών. Έρευνες έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα
της συγχορήγησης σιμβαστατίνης-εζετιμίμπης με ακόμα μεγαλύτερη μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων.36-38 Χορηγείται
σε μια εφ’ άπαξ ημερήσια δόση των 10mg.13

Νικοτινικό οξύ
Το νικοτινικό οξύ μειώνει τα επίπεδα της VLDL-C στο αίμα, μέσω αναστολής της έκκρισής της και κατ’ επέκταση μειώνει και τα
επίπεδα της LDL-C. Επίσης, εμφανίζει και δοσοεξαρτώμενη αύξηση στα επίπεδα της HDL-C. Χορηγείται συχνότερα σε μικτή υπερλιπιδαιμία, σε υπερτριγλυκεριδαιμία και οικογενή συνδυασμένη υπερλιπιδαιμία. Ως ανεπιθύμητη ενέργεια, τα περισσότερα άτομα παρουσιάζουν μια δερματική αγγειοδιαστολή και ένα
δυσάρεστο αίσθημα θερμότητας.35,39 Πάντως, δεν χρησιμοποιείται πλέον για την αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας, καθώς δεν αποδείχτηκε ότι μπορεί να μειώσει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.40

Ρητίνες σύνδεσης χολικών οξέων
Οι ρητίνες, κολεστιπόλη, χολεστυραμίνη και κολεσεβελάμη,
είναι φάρμακα που δεσμεύουν τα χολικά οξέα στο γαστρεντερικό σωλήνα, εμποδίζοντας την επαναρρόφησή τους, με αποτέλεσμα να αποβάλλονται στα κόπρανα.41 Με αυτόν τον τρόπο
αναστέλλεται ο εντερο-ηπατικός κύκλος της χοληστερόλης. Το
αντι-λιπιδαιμικό τους αποτέλεσμα είναι ήπιο.

Υπερτριγλυκεριδαιμία: Φαρμακευτική αντιμετώπιση
Τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται στις υπερτριγλυκεριδαιμίες είναι οι φιμπράτες, τα ω-3 λιπαρά, το νικοτινικό οξύ και οι
στατίνες. Φάρμακο εκλογής αποτελούν οι φιμπράτες (γεμφιβροζίλη και φαινοφιμπράτη). Τροποποιούν τις ιδιότητες του PPAR-a
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υποδοχέα, αυξάνοντας τη λιπόλυση μέσω της λιποπρωτεϊνικής
λιπάσης και μειώνοντας τα επίπεδα της VLDL-C και κατ’ επέκταση της LDL-C. Μεγάλες έρευνες έχουν δείξει ότι οι φιμπράτες
μειώνουν την εμφάνιση μη θανατηφόρων καρδιαγγειακών συμβαμάτων και τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Ανεπιθύμητες ενέργειες των παραγώγων του φιμπρικού οξέος είναι δερματικά εξανθήματα, μυοπάθεια, γαστρεντερικά συμπτώματα, αρρυθμίες και
υποκαλιαιμίες.42-45

Φαρμακευτική αύξηση επιπέδων HDL χοληστερόλης
Η αρνητική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων των λιποπρωτεϊνών υψηλής πυκνότητας (HDL) στο πλάσμα και του καρδιαγγειακού κινδύνου είναι γνωστή.46 Η σημαντικότερη δράση της HDL
είναι η αντίστροφη μεταφορά της χοληστερόλης από τους ιστούς
προς το ήπαρ.47,48 Δευτερογενώς, άλλοι παράγοντες που ενισχύουν την αντι-αθηρωματική δράση της HDL-C σχετίζονται, σύμφωνα με έρευνες, με την αλλαγή στο ιξώδες του αίματος.49 Αύξηση του ιξώδους του αίματος σχετίζεται άμεσα με την επιταχυνόμενη ανάπτυξη αθηρωματικής πλάκας. Όσον αφορά το ιξώδες, έρευνες αποδεικνύουν πως η HDL, σε αντίθεση με την LDL,
δεν σχετίζεται με αύξηση του ιξώδους του αίματος.49,50 Σύμφωνα
με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, επίπεδα HDL-C στο πλάσμα, τα οποία κυμαίνονται από 25-45 mg/dL, μειώνουν θεαματικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, ενώ έχει βρεθεί με υπερηχογραφικές μελέτες πως αύξηση της HDL-C κατά 7,5% με ταυτόχρονη μείωση της
LDL-C <80 mg/dL μπορεί να επιφέρει μείωση της ήδη διαμορφωθείσας αθηρωματικής πλάκας.51
Τα τελευταία χρόνια η έρευνα έχει επικεντρωθεί στην εύρεση
θεραπευτικών μέσων για την αύξηση των επιπέδων της HDL-C
ή ακόμα και για την αύξηση της βιοχημικής της ενεργότητας.47,52
Ωστόσο, οι θεραπείες επιλογής είναι περιορισμένες. Πειραματικές μελέτες έχουν δείξει ευνοϊκά αποτελέσματα με τη χρήση έτοιμης ενέσιμης HDL ή apoA-I.47 Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την αύξηση της HDL, συστήνεται η αλλαγή των υγιεινοδιαιτητικών συνηθειών και αλλαγή του τρόπου ζωής, κυρίως
με την αύξηση της σωματικής άσκησης και τη διακοπή του καπνίσματος. Φαρμακευτικά, αύξηση των επιπέδων της HDL επιτυγχάνεται με τη χορήγηση στατινών, παραγώγων του φιμπρικού οξέος, νικοτινικού οξέος και αναστολέων μεταφορέα χοληστερόλης.4 Οι στατίνες αυξάνουν τα επίπεδα της HDL-C (κατά 5-10%),
αλλά επιπλέον έρευνες έδειξαν μειωμένη συμμετοχή στη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Για τις φιμπράτες, η μακροχρόνια θεραπευτική παρέμβαση οδηγεί σε αύξηση των επιπέδων της HDL <5%. Τέλος, οι αναστολείς της μεταφοράς χοληστερόλης (CETP-inhibitors), dalcetrapib και anacetrapib, αποτελούν το πιο αποτελεσματικό και πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο
φάρμακο. Έχουν δοσοεξαρτώμενα αποτελέσματα και μπορούν
να αυξήσουν τα επίπεδα της HDL-C ≥100%.53

Νεότερες θεραπείες στην δυσλιπιδαιμία: PCSK9
Σύγχρονες μελέτες ταυτοποίησης των γενετικών μεταλλαγών,
οι οποίες οδηγούν στην οικογενή υπερχοληστερολαιμία, έπαι-
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ξαν καθοριστικό ρόλο στην κατανόηση των παθοφυσιολογικών
μηχανισμών των διαταραχών των λιπιδίων. Μεταξύ άλλων, ως
αιτίες οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας, ανακαλύφθηκαν μεταλλαγές στο γονίδιο της απολιποπρωτεΐνης Β (apoB) και στο γονίδιο του PCSK9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9
gene).54 Έχει αποδειχθεί πως αλλαγές στο γονίδιο PCSK9 ευθύνονται για την εμφάνιση αυτοσωμικής επικρατούσας υπερχοληστερολαιμίας. Φυσιολογικά, το γονίδιο PCSK9 κωδικοποιεί την
πρωτεΐνη NARC-1 (neural apoptosis regulated convertase), η οποία παράγεται κυρίως στο ήπαρ και συμβάλλει στην ομοιόσταση των λιπιδίων.55
Ο παράγοντας PCSK9 προσδένεται πάνω στον υποδοχέα
πρόσδεσης της LDL στο ήπαρ και μεσολαβεί στην αποδόμησή
του, αυξάνοντας έτσι τα επίπεδα της LDL στο πλάσμα.56 Η αναστολή του παράγοντα PCSK9, με τη χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων (evolocumab και alirocumab), είναι μια νέα φαρμακευτική προσέγγιση που μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον μείωση
των επιπέδων της LDL-C κατά 50-60%, σε χορήγηση μετά από
στατίνες. Με βάση τα παραπάνω ευρήματα, γίνεται κατανοητό
πως η ενσωμάτωση των αναστολέων PCSK9 στην κλινική πράξη υπόσχεται περαιτέρω μείωση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων.57,58 Ωστόσο, λόγω μειωμένων κλινικών δοκιμών και γνώσεων για τη φαρμακευτική χορήγηση αναστολέων PCSK9, οι στατίνες εξακολουθούν να προτιμούνται για τη θεραπεία τής υπερχοληστερολαιμίας.59 Μέχρι τώρα έχουμε στα χέρια μας δεδομένα από βραχυπρόθεσμες μελέτες, οι οποίες συγκλίνουν στο συμπέρασμα πως η χρήση αναστολέων του PCSK9, είτε ως μονοθεραπεία, είτε σε συνδυασμό με στατίνες, μειώνουν σημαντικά
τα επίπεδα της LDL-C στο πλάσμα και σχετίζονται βραχυπρόθεσμα με μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Ως ανεπιθύμητες
ενέργειες αναφέρονται κυρίως προβλήματα νευρογνωστικής φύσης. Παρενέργειες, όπως η μυοπάθεια και η αύξηση των ηπατικών ενζύμων, δεν παρατηρούνται.60-62
Σύμφωνα με τις τελευταίες αμερικάνικες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση των λιπιδιακών διαταραχών, συστήνεται για την αντιμετώπιση ατόμων υψηλού κινδύνου η χορήγηση υψηλών δόσεων στατινών. Αναγνωρίζουν τη μεγάλη συμβολή των αναστολέων των PCSK9 στη μείωση των επιπέδων της
LDL, αλλά συστήνουν τη χορήγησή τους μόνο σε άτομα που δεν
μπορούν να λάβουν στατίνες, έως ότου τα ερευνητικά δεδομένα είναι επαρκή για την αξιολόγηση των μακροχρόνιων επιδράσεών του στον καρδιαγγειακό κίνδυνο και των ανεπιθύμητων ενεργειών τους.63

Οδηγίες για την παρακολούθηση ασθενών
Η παρακολούθηση των ασθενών, οι οποίοι λαμβάνουν αντιλιπιδαιμική θεραπεία, κρίνεται, με βάση τις ευρωπαϊκές και τις αμερικάνικες κατευθυντήριες οδηγίες, απαραίτητη. Στόχος της είναι
κυρίως η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων για την επίτευξη
των θεραπευτικών στόχων και η εκ νέου αξιολόγηση του ασθενούς και τροποποίηση των δόσεων. Πέραν αυτού, με τον τρόπο
αυτό, ο ιατρός ελέγχει τη συνέπεια του ασθενούς με τις θεραπευ-

τικές οδηγίες. Τα πιο σημαντικά σημεία είναι64:
• Πριν την έναρξη θεραπείας απαραίτητη είναι η επανάληψη των
εργαστηριακών εξετάσεων μέσα στις επόμενες 1-12 εβδομάδες. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις που απαιτούν άμεση έναρξη θεραπείας, όπως επί οξέος στεφανιαίου συνδρόμου.
Μετά την έναρξη θεραπείας, η αρχική εκτίμηση προόδου πρέπει να γίνεται 6-8 εβδομάδες αργότερα.
• σε περίπτωση μη επίτευξης του θεραπευτικού στόχου, επανέλεγχος πρέπει να γίνεται κάθε 8 ±4 εβδομάδες.
• σε περίπτωση επίτευξης του θεραπευτικού στόχου γίνεται ετήσιος έλεγχος.

Σε περίπτωση θεραπείας με στατίνες4,64:
• Παρακολούθηση ηπατικής λειτουργίας: Οι τιμές των τρανσαμινασών AST και ALT πρέπει να αξιολογούνται πριν από την έναρξη της θεραπείας, 6-8 εβδομάδες μετά την έναρξη και μετά κάθε χρόνο. Σε περίπτωση αύξησης των ηπατικών ενζύμων
σε ασθενή που παίρνει αντιλιπιδαιμική θεραπεία, αν η αύξηση
είναι μικρότερη του τριπλάσιου της ανώτερης φυσιολογικής τιμής, συνεχίζεται η θεραπεία και επανελέγχουμε σε 4-6 εβδομάδες. Αν η αύξηση ξεπερνά το τριπλάσιο της ανώτερης φυσιολογικής τιμής, σταματάμε τη θεραπεία ή μειώνουμε τη δοσολογία. Έπειτα από την επιστροφή των τιμών στο φυσιολογικό, η δοσολογία πρέπει να επανέλθει στο αρχικό σχήμα με
προσοχή.
• Παρακολούθηση κινάσης της κρεατινίνης (CK): Πριν την έναρξη της θεραπείας ελέγχονται τα επίπεδα της CK. Αν αυτά βρεθούν >5x της ανώτερης φυσιολογικής τιμής δεν ξεκινάμε τη θεραπεία. Για παρακολούθηση ασθενών που βρίσκονται σε αγωγή με αντιλιπιδαιμικά φάρμακα, δεν απαιτείται ετήσιος έλεγχος
της CK, εκτός και αν ο ασθενής παραπονεθεί για μυαλγία. Σε
αύξηση των τιμών της CK >5x της ανώτερης φυσιολογικής τιμής κατά τη διάρκεια της θεραπείας, σταματάμε τη θεραπεία,
ελέγχουμε τη νεφρική λειτουργία και επανεξετάζουμε τις τιμές
της CK κάθε δύο εβδομάδες. Αν η αύξηση είναι <5x της ανώτερης φυσιολογικής τιμής και ο ασθενής δεν αναφέρει μυϊκά
συμπτώματα, συνεχίζουμε τη θεραπεία. Στην περίπτωση που
ο ασθενής εμφανίσει μυϊκά συμπτώματα με CK <5x της ανώτερης φυσιολογικής τιμής, απαιτείται τακτικός έλεγχος των συμπτωμάτων και της CK.

Συμπέρασματα
Οι δυσλιπιδαιμίες λόγω των αλλαγών στον τρόπο ζωής και
στις υγιεινοδιαιτητικές συνήθειες έχουν λάβει διαστάσεις επιδημίας. Πολύ σημαντική είναι η αξιολόγηση από τον θεράποντα ιατρό του καρδιαγγειακού κινδύνου σε κάθε ασθενή και η γνώση
των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων οδηγιών. Οι θεραπείες στοχεύουν πρωτίστως στη μείωση των επιπέδων της LDL χοληστερόλης στο πλάσμα και δευτερευόντως στη μείωση των τριγλυκεριδίων και στην αύξηση της HDL χοληστερόλης. Τα φαρμακευτικά δεδομένα για την αντιμετώπιση των δυσλιπιδαιμιών αλλάζουν διαρκώς, καθώς αξιολογούνται νέα φάρμακα και ανακα-
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λύπτονται νέοι φαρμακευτικοί στόχοι. Μικρής έκτασης ολοκληρωμένες έρευνες και μεγάλης έκτασης εν εξελίξει έρευνες υπόσχονται θεαματικές αλλαγές στη θεραπεία της υπερχοληστερολαιμίας.
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Διάγνωση βλαβών οργάνων
στόχων στην αρτηριακή
υπέρταση:
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΘεώΡΗΣΗ

Diagnosis of target organ damage in arterial hypertension: Current perspectives
Κ. Δημητριάδης, Κ. Τσιούφης, Ε. Ανδρίκου, Θ. Κωνσταντινίδης, Θ. Καλός, Κ. Θωμόπουλος, Δ. Τούσουλης
Α’ Καρδιολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιπποκράτειο ΓΝΑ

Η εκτίμηση των βλαβών οργάνων στόχων, πέραν της καρδιάς, στην αρτηριακή υπέρταση
(ΑΥ), όπως τονίζεται και στις κατευθυντήριες οδηγίες, συμβάλλει σημαντικά στο προσδιορισμό
του ολικού καρδιαγγειακού κινδύνου του υπερτασικού ασθενή. Η εκτίμηση των αγγειακών
βλαβών, η μέτρηση κρεατινίνης ορού με υπολογισμό και του ρυθμού σπειραματικής διήθησης,
η εκτίμηση της αλβουμίνης ούρων, είναι κατάλληλες μέθοδοι ρουτίνας για τη διάγνωση
βλαβών οργάνων στόχων στο σύνολο του υπερτασικού πληθυσμού στην καθημερινή κλινική
πράξη. Οι βλάβες οργάνων στόχων πρέπει να προσδιορίζονται όχι μόνο στην αρχική διάγνωση
της ΑΥ, αλλά και κατά τη διάρκεια της θεραπείας, καθώς η υποστροφή ορισμένων βλαβών
σχετίζεται με μείωση του καρδιαγγειακού και νεφρικού κινδύνου.
Abstract
Target organ damage estimation beyond the heart in arterial
hypertension as suggested by guidelines contributes significantly
into the assessment of global cardiovascular risk. Vascular damage
estimation, urinary albumin to creatinine ratio measurement and
glomerular filtration rate are essentials for diagnosis of diffuse target organ involvement in hypertensive disease. These unfavorable
alterations should not be evaluated solely in the initial diagnosis of
hypertension but they should be used as a guide to monitor therapy
success throughout the management of the hypertensive patient.

Εισαγωγή
Οι ασυμπτωματικές υποκλινικές βλάβες στο αγγειακό σύστημα
και στους νεφρούς αποτελούν καθοριστικούς ενδιάμεσους σταθΔιεύθυνση επικοινωνίας
Κυριάκος Δημητριάδης, Ά Πανεπιστ. Καρδιολογική Κλινική,
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα, Τηλ: +30-210-7782446
Φαξ: +30-210-7784590, Email: dimitriadiskyr@yahoo.gr

38 | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚAΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

μούς της εξέλιξης της υπερτασικής αθηροσκληρυντικής νόσου σε
κλινικά συμβάματα και θνησιμότητα.1-12 Η εκτίμηση αυτών των
βλαβών οργάνων στόχων είναι σημαντική στη διαγνωστική προσέγγιση, πρόγνωση και θεραπευτική αντιμετώπιση του υπερτασικού ασθενούς. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα, η μέτρηση κρεατινίνης
ορού με υπολογισμό και του ρυθμού σπειραματικής διήθησης, η
εκτίμηση της αλβουμίνης ούρων, είναι κατάλληλες μέθοδοι ρουτίνας για τη διάγνωση βλαβών οργάνων στόχων στο σύνολο του
υπερτασικού πληθυσμού στην καθημερινή κλινική πράξη.12-23 Από την άλλη, η χρήση εξοπλισμού και πολύπλοκης μεθοδολογίας στη μέτρηση της ταχύτητας σφυγμικού κύματος, αν και με υψηλό κόστος και ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού, παρέχει σημαντικές πληροφορίες και συμβάλλει στην πληρέστερη εκτίμηση του
καρδιαγγειακού κινδύνου του ασθενή με ΑΥ (Πίνακας 1).
Πρέπει να τονιστεί ότι οι βλάβες οργάνων στόχων πρέπει να
προσδιορίζονται όχι μόνο στην αρχική διάγνωση της ΑΥ, αλλά
και κατά τη διάρκεια της θεραπείας καθώς η υποστροφή ορισμένων βλαβών σχετίζεται με μείωση του καρδιαγγειακού και νεφρικού κινδύνου.1-5
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Ανίχνευση αγγειακών επιπλοκών
H AY, ως αγγειακή νόσος, χαρακτηρίζεται από δυσλειτουργία
του ενδοθηλίου, αυξημένες περιφερικές αντιστάσεις και αυξημένη σκληρότητα των μεγάλων αρτηριών. Δεν είναι ξεκάθαρο ποιο
είναι το αίτιο και ποιο το αιτιατό σε αυτό το φαύλο κύκλο της αυξημένης αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) και των προηγούμενα αναφερομένων αγγειακών διαταραχών.7-9,17,18,23-27

α) ΑΥ και Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία
Το ενδοθήλιο καθορίζοντας τον αγγειακό τόνο και επηρεάζοντας σημαντικά την υπερτροφία και την αναδιαμόρφωση του αγγείου και σε στενή αλληλεπίδραση με την αγγειοτασίνη ΙΙ διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της αθηροσκληρυντικής διεργασίας που σχετίζεται με την αυξημένη ΑΠ, με τη δυσλειτουργία του ενδοθηλίου να είναι το πρωιμότερο σημείο έναρξης της αθηρωματικής διεργασίας.7-9,17,18,23-27
Η λειτουργία του ενδοθηλίου μπορεί να ελεγχθεί είτε με την ενδοθήλιο-εξαρτώμενη αγγειοδιαστολή, είτε με τον προσδιορισμό
στον ορό διαφόρων ειδικών βιοχημικών δεικτών. Η ενδοθηλιοεξαρτώμενη αγγειοδιαστολή εκτελείται με υπερηχογραφία ή πληθυσμογραφία σε συνδυασμό με τη δοκιμασία αντιδραστικής υπεραιμίας ή την τοπική έγχυση ακετυλχολίνης. είναι η μέθοδος εκλογής για τη μελέτη του ενδοθηλίου, αλλά έχει και σημαντικούς
περιορισμούς που σχετίζονται με τη μεγάλη μεταβλητότητα μετρήσεων. επίσης, επί παρουσίας πολλών παραγόντων κινδύνου, δεν
χρησιμεύει για τον έλεγχο της στεφανιαίας νόσου και συνεπώς είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις νέων ατόμων χωρίς πολλούς παράγοντες κινδύνου. Ο προσδιορισμός ορισμένων ορολογικών δεικτών όπως του παράγοντα Von Willebrand, της ενδοθηλίνης, των
προσκολλητικών μορίων (ICAM, VICAM), του ADMA κλπ, συνεισφέρει σημαντικά στην εκτίμηση της δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις, καθώς και στη μελέτη
της επίδρασης διαφόρων παρεμβάσεων στο ενδοθήλιο.7-9,17,18,23-27

β) ΑΥ και μεγάλες αρτηρίες
Με την επίδραση της ΑΠ οι μεγάλες αρτηρίες υφίστανται θετική αναδιαμόρφωση με υπερτροφία του τοιχώματος που οφείλεται κυρίως σε υπερτροφία του μέσου χιτώνα. Τα λεία μυικά κύτταρα υφίστανται φαινοτυπική τροποποίηση που χαρακτηρίζεται
από αύξηση του μεγέθους τους ή και του αριθμού τους με παράλληλες μεταβολές στην έκφραση των υποδοχέων τους και με
αυξημένη εναπόθεση εξωκυττάριας ουσίας. Στη διαδικασία αυτή, σημαντικό ρόλο επιτελεί το ενδοθήλιο, αλλά και η παραγωγή από τα ίδια τα λεία μυικά κύτταρα μίας μεγάλης σειράς αυξητικών παραγόντων που μέσω μίας αυτοκρινικής λειτουργίας
καθορίζουν το βαθμό της αύξησή τους. Παράλληλα με την υπερτροφία, στη διαδικασία της αναδιαμόρφωσης του αγγειακού
τοιχώματος σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η απόπτωση που
στα υπερτασικά άτομα είναι ταχύτερη.4,5,23-26
Υπερηχογραφική εξέταση των καρωτίδων: Η υψηλής ανάλυσης
B-mode υπερηχογραφική εξέταση των καρωτίδων ή και των μηριαίων αρτηριών, επιτρέπει τη μέτρηση του πάχους του έσω μέσου

Πίνακας 1
Διαθεσιμότητα, προγνωστική αξία και κόστος ορισμένων δεικτών
βλάβης οργάνων στόχων
Προγνωστική
αξία

Διαθεσιμότητα

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

++

++++

+

Υπερηχοκαρδιογράφημα

+++

+++

++

Πάχυνση τοιχώματος
καρωτίδων

+++

+++

++

Αρτηριακή σκληρότητα
(ταχύτητα μετάδοσης
σφυγμικού κύματος)

+++

+

++

Σφυροβραχιόνιος δείκτης

++

++

+

ενδοθηλιακή
δυσλειτουργία

++

+

+++

?

++

++++

εκτίμηση ρυθμού
σπειραματικής διήθησης
ή κάθαρσης κρεατινίνης

+++

++++

+

Μικροαλβουμινουρία

+++

++++

+

Δείκτες

Αλλοιώσεις λευκής
ουσίας εγκεφάλου

Κόστος

χιτώνα (intima-media thickness, IMT) και την ανίχνευση αθηρωματικών πλακών στο αρτηριακό τοίχωμα. Το υπερηχογραφικά εκτιμώμενο IMT του καρωτιδικού τοιχώματος στα υπερτασικά άτομα θεωρείται ότι αποτελεί μία σύνθετη εικόνα βλάβης προκαλούμενη από
τη διαχρονική επίδραση πολλαπλών παραγόντων κινδύνου πάνω
στο αρτηριακό τοίχωμα (Πίνακας 2). Πληθυσμιακές μελέτες έχουν
σαφέστατα δείξει ότι η συστολική ΑΠ, η ηλικία και το φύλο αποτελούν τους βασικότερους παράγοντες αύξησης του ΙΜΤ. Υπάρχουν
διάφορα πρωτόκολλα για τον υπολογισμό του ΙΜΤ: α) η μέση τιμή
του μέγιστου ΙΜΤ των 4 τοιχωμάτων, εκτιμώμενο στο άπω τμήμα
των καρωτιδικών διχασμών και στο άπω τμήμα των κοινών καρωτίδων β) η μέση τιμή του μέγιστου ΙΜΤ εκτιμώμενου σε 12 διαφορετικά σημεία (δεξιά και αριστερά, εγγύς και άπω, της κοινής καρωτίδος, του διχασμού και του εγγύς τμήματος των έσω καρωτίδων) γ)
η μέγιστη τιμή σε όποιο σημείο των καρωτίδων έχει βρεθεί. Μετρήσεις του ΙΜΤ μπορεί να επιτευχθούν είτε με αυτόματη υπολογιστική
μέθοδο και αποδεκτή αναπαραγωγιμότητα είτε με άμεση μέτρηση.
Το IMT της καρωτίδας έχει μέση τιμή 0.4-1.0mm, με μία μέση αύξηση κατά 0.02-0.05mm ανά έτος. Τιμή ΙΜΤ 1-1.3mm θεωρείται πάχυνση, δεδομένου ότι πληθώρα δεδομένων δεικνύουν ότι τέτοιες
τιμές >1mm συνδέονται με κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου ή/και εγκεφαλικού. ώς αθηρωματική πλάκα ορίζεται η πάχυνση
ΙΜΤ >1.3mm ή εστιακή αύξηση του πάχους του ΙΜΤ κατά τουλάχιστον 0.5mm ή κατά 50% σε σχέση με το πάχος του γειτονικού τμήματος. Στοιχεία από πολλές μελέτες (ATLAS, MIDAS, ELSA, VHAS)
έχουν δείξει ένα αυξημένο επιπολασμό αυξημένου ΙΜΤ και πλακών στους υπερτασικούς ασθενείς και ειδικότερα στη μελέτη ELSA
το 82% των μέσης ηλικίας υπερτασικών είχαν έστω μία αθηρωματική πλάκα. Σύμφωνα με τη μελέτη ELSA, το ΙΜΤ τόσο στην κοινή
καρωτίδα όσο και στο διχασμό, είναι προγνωστικός καρδιαγγεια-
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κός παράγοντας ανεξάρτητα από τα επίπεδα ΑΠ ιατρείου και 24ωρης καταγραφής. επιπροσθέτως, η παρουσία αθηρωματικής πλάκας ή η αύξηση του ΙΜΤ των κοινών καρωτίδων ανευρέθησαν στο
27.4% των μέσης ηλικίας ασθενών με ιδιοπαθή, μη επιπλεγμένη,
χωρίς θεραπεία υπέρταση στη μελέτη APROS, συμβάλλοντας στην
ακριβέστερη κατηγοριοποίηση του κινδύνου των υπερτασικών ασθενών.1-5
εκτίμηση του σφυρό-βραχιόνιου δείκτη: Ο υπολογισμός του
σφυρό-βραχιόνιου δείκτη (ΑΒΙ), ο οποίος αποτελεί το λόγο των συστολικών πιέσεων σε σφυρά και βραχίονες, εξακολουθεί να είναι η
απόλυτη μέθοδος της διάγνωσης της περιφερικής αγγειακής νόσου,
η οποία συνδέεται συχνά με την ΑΥ. Οι φυσιολογικές τιμές κυμαίνονται από 0.9-1.3, ενώ τιμές <0.9 συνιστούν ένα σημαντικό προγνωστικό παράγοντα καρδιαγγειακής νοσηρότητας και θνητότητας.
Όταν εκτελείται από έμπειρους εξεταστές, η μέτρηση χαρακτηρίζεται
από 90% ευαισθησία και 98% ειδικότητα ως προς την αποκάλυψη
της παρουσίας στενώσεων βαρύτητας >50% στις αρτηρίες των κάτω άκρων. Τονίζεται ότι ο επηρεασμένος ABI σχετίζεται με την ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου, καρδιακής ανεπάρκειας, εκδήλωση αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και σε ασθενείς με πολυαγγειακή στεφανιαία νόσο αυξάνει περαιτέρω το συνολικό κίνδυνο.1-4,7,8,25
εκτός των δομικών προσαρμοστικών μεταβολών, τα υψηλά επίπεδα ΑΠ οδηγούν αρχικά σε παροδική και αναστρέψιμη αύξηση της σκληρότητας των μεγάλων αρτηριών χωρίς να προκαλείται μόνιμη βλάβη στο τοίχωμα των αρτηριών. Η επαναλαμβανόμενη και συνεχής έκθεση του αγγειακού τοιχώματος σε υψηλά επίπεδα ΑΠ προκαλεί αύξηση της διαμέτρου των μεγάλων αρτηριών, υπερτροφία των λείων μυϊκών κυττάρων και αντικατάσταση της ελαστίνης από κολλαγόνο με αποτέλεσμα αύξηση της
αρτηριακής σκληρότητας. Η σκληρότητα των μεγάλων αρτηριών
θεωρείται ένας δείκτης αγγειακής γήρανσης ο οποίος επηρεάζεται από πολλούς τροποποιήσιμους και μη καρδιαγγειακούς παράγοντες και ειδικότερα την ΑΥ.7,8,25
Η αορτική σκληρότητα αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό δείκτη καρδιαγγειακής θνητότητας στους υπερτασικούς ασθενείς,
στο γενικό πληθυσμό, στο σακχαρώδη διαβήτη, στη χρόνια νεφρική ανεπάρκεια και στη στεφανιαία νόσο.3,7,8
εκτίμηση των λειτουργικών ιδιοτήτων των μεγάλων αρτηριών: Πλέον αξιόπιστη μέθοδος εκτίμησης της αρτηριακής σκληρότητας και πιο κατάλληλη στην κλινική πράξη είναι η μέτρηση της
ταχύτητας μετάδοσης του καρωτιδο-μηριαίου σφυγμικού κύματος
(PWV).4,25 Αν και η σχέση καρδιαγγειακού κινδύνου και τιμών PWV
είναι συνεχής, τιμές μεγαλύτερες των 10 m/sec θεωρούνται ενδεικτικές τουλάχιστον διαταραγμένης αρτηριακής σκληρότητας σε υπερτασικούς ασθενείς μέσης ηλικίας. Μάλιστα στον πληθυσμό Copenhagen Country, τιμές PWV >12 m/sec σχετίζονταν με 50% αύξηση
κινδύνου για καρδιαγγειακά συμβάντα και αναλόγως σε Ιαπωνική
μελέτη το PWV ήταν προγνωστικός παράγοντας σε follow-up 8.2 ετών.4 επιπρόσθετα, ο δείκτης ενίσχυσης των ανακλώμενων κυμάτων, μία άλλη παράμετρος της αρτηριακής σκληρότητας, συνυπολογίζει τα ανακλώμενα κύματα τα οποία ενισχύουν την κεντρική συστολική πίεση και μπορεί να παρέχει μία εκτίμηση της αορτικής πί-
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εσης, η οποία μπορεί να διαφέρει από την πίεση που μετριέται στο
χέρι και πιθανά επηρεάζεται διαφορετικά από τις διάφορες κατηγορίες αντιυπερτασικών φαρμάκων. Και αυτός ο δείκτης σε πρόσφατες μελέτες αναδείχθηκε ως παράγοντας καρδιαγγειακής πρόγνωσης και μάλιστα σε πληθυσμό μη-θεραπευόμενων υπερτασικών, η
κεντρική συστολική ΑΠ που εκτιμήθηκε μέσω του δείκτη ενίσχυσης
ανακλωμένων κυμάτων μετά από διόρθωση για τη μάζα της αριστεράς κοιλίας και το IMT διατήρησε την προγνωστική του αξία για την
καρδιαγγειακή θνησιμότητα.4,7,8,25

Ανίχνευση νεφρικών βλαβών
Αν και ο σχετικός κίνδυνος σοβαρής νεφρικής βλάβης σε ασθενείς με μη-επιπλεγμένη ιδιοπαθή ΑΥ είναι χαμηλότερος σε σύγκριση με τις καρδιαγγειακές επιπλοκές, λόγω του μεγάλου επιπολασμού της ΑΥ, αυτή παραμένει σημαντική αιτία πρόκλησης
τελικού σταδίου νεφρικής ανεπάρκειας.4,12-15 Ιστορικά, η προκαλούμενη από την ΑΥ νεφρική βλάβη έχει διαιρεθεί σε δύο ξεχωριστές κλινικές και ιστολογικές μορφές: την «καλοήθη» και «κακοήθη» νεφροσκλήρυνση.1,2 Η πρώτη παρατηρείται στην πλειοψηφία των ασθενών με ιδιοπαθή ΑΥ και χαρακτηρίζεται από αγγειακές βλάβες υαλοειδούς εκφύλισης και αρτηριοσκλήρυνση που εξελίσσεται αργά χωρίς έκδηλη πρωτεϊνουρία. Αν και παρατηρούνται με την πάροδο του χρόνου εστιακές ισχαιμικές σπειραματικές
βλάβες και απώλεια νεφρώνων, η συνολική νεφρική λειτουργία
δεν επιδεινώνεται πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (π.χ. έγχρωμοι ασθενείς).1,2 Αντίθετα, η «κακοήθης» νεφροσκλήρυνση είναι χαρακτηριστικό της σοβαρού βαθμού ΑΥ που εκδηλώνεται με συγκεκριμένο φαινότυπο οξείας ισχαιμικής αγγειακής και σπειραματικής
βλάβης, έκδηλης ινιδοειδούς νέκρωσης και θρόμβωσης. Η ισχαιμία των σπειραμάτων και η υποξία συμβάλλει αποφασιστικά στην
κατακράτηση νατρίου, αύξηση της ΑΠ και επιδείνωση των δυσμενών αγγειακών επιδράσεων της αγγειοτασίνης ΙΙ, συμμετέχοντας
σε ένα φαύλο κύκλο που οδηγεί σε τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια εάν δεν ακολουθηθεί επιθετική αντιυπερτασική αγωγή.1,2
Η υπερτασική βλάβη στους νεφρούς εξαρτάται από το επίπεδο
του συστηματικού αιμοδυναμικού φορτίου, τον βαθμό στον οποίο το τελευταίο μεταδίδεται στη νεφρική μικροκυκλοφορία και
τέλος από την τοπική νεφρική ιστική «ευαισθησία» στο επιβαλλόμενο φορτίο πίεσης. Φυσιολογικά οι αυξήσεις της συστηματικής ΑΠ δεν μεταδίδονται πλήρως στο νεφρικό αγγειακό δίκτυο
λόγω ύπαρξης αυτορρυθμιστικών μηχανισμών αγγειοσύσπασης
των προσπειραματικών αγγείων, ώστε η νεφρική ροή αίματος και
η σπειραματική υδροστατική πίεση (Pgc) να διατηρούνται σχετικά
σταθερές, εξασφαλίζοντας πρωτογενή προστασία των νεφρών από το υψηλό αιμοδυναμικό φορτίο. Η προκαλούμενη από την
ΑΥ αρτηριοσκλήρυνση στο νεφρικό επίπεδο, στα αρχικά στάδια,
είναι εντοπισμένη στα προσαγωγά αρτηρίδια και τις ενδολοβιώδεις αρτηρίες, με συσσώρευση υαλώδους υλικού στην έσω στιβάδα των τριχοειδών, ανάπτυξη διάμεσης ίνωσης, συρρίκνωση
του σπειράματος και ατροφία των σωληναρίων. Οι πιο πάνω αγγειακές βλάβες συνοδεύονται επίσης από διαταραχές της βασικής μεμβράνης και του σπειραματικού ηθμού, ενδοθηλιακή δυ-
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Πίνακας 2
IMT Καρωτίδων: Κλινικές εφαρμογές
Ισχυρή συσχέτιση με τους παράγοντες κινδύνου, κλασικούς (ηλικία, ΑΥ, υπερλιπιδαιμία, ΣΔ, κάπνισμα) και νεότερους (ομοκυστεΐνη,
ινωδογόνο, CRP, γλοιότητα πλάσματος, αντίσταση ινσουλίνης, υψηλά επίπεδα σιδήρου-φερριτίνης ορού, λοιμώδεις παράγοντες,
ψυχολογική κατάσταση)
Ισχυρή προγνωστική σημασία για στεφανιαία νόσο, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, περιφερική αγγειοπάθεια ή νεφρικές βλάβες
(πρωτεϊνουρία, μικροαλβουμινουρία)
Συσχέτιση με την υπερτροφία της αριστεράς κοιλίας
Δείκτης εξέλιξης - υποστροφής αθηροσκλήρωσης
Τελικό σημείο μελετών παρέμβασης με υπολιπιδαιμικούς και αντιυπερτασικούς παράγοντες
Πληροφορίες για την παθοφυσιολογία της αθηροσκλήρωσης

σλειτουργία και ενεργοποίηση φλεγμονωδών μηχανισμών, με αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση του μεγέθους του νεφρού και επιτάχυνση της επιδείνωσης της νεφρικής λειτουργίας.1,2

Κρεατινίνη ορού και ρυθμός σπειραματικής
διήθησης
Η διάγνωση της προκαλούμενης από την ΑΥ νεφρικής βλάβης
βασίζεται α) στην αύξηση των επιπέδων κρεατινίνης στον ορό, β)
στη μείωση του GFR και γ) στην άνοδο των τιμών απέκκρισης αλβουμίνης ούρων. Δεδομένα πληθώρας μελετών (HOT, INSIGHT,
SYST-EUR, SHEP) επιβεβαιώνουν τη στενή σχέση των αυξημένων
τιμών κρεατινίνης με τη δυσμενή πρόγνωση. Σε ηλικιωμένους
και στις γυναίκες τα επίπεδα κρεατινίνης ορού, επειδή επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τη μυϊκή μάζα, μπορεί να οδηγήσουν
στην υποεκτίμηση της νεφρικής ανεπάρκειας και στις περιπτώσεις αυτές η συστατίνη-C μπορεί να είναι καλύτερος προγνωστικός παράγοντας της νεφρικής δυσλειτουργίας.4,11-15
Σήμερα, ο πιο ακριβής τρόπος εκτίμησης της νεφρικής ανεπάρκειας είναι ο υπολογισμός του GFR μέσω εξισώσεων οι οποίες
χρησιμοποιούν εύκολα λαμβανόμενα δεδομένα (Πίνακας 2). Ο
τύπος GFR της Cockcroft-Gault μεθόδου είναι απλός, ενώ πιο
ακριβής είναι ο τύπος GFR που αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της
μελέτης «Μεταβολή της Δίαιτας στην Νεφρική Νόσο - Modification of Diet in Renal Disease (MDRD)». Σημειώνεται ότι ο τύπος GFR της Cockcroft-Gault μεθόδου σε επίπεδα GFR <60 ml/
min/1.73m2 υπερεκτιμά τη νεφρική λειτουργία και θα πρέπει ενδεχομένως να χρησιμοποιείται ο τύπος MDRD.4, 19,21,22
Στη μελέτη Gubbio (Ιταλία), τα χαμηλότερα επίπεδα GFR σχετίστηκαν με αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου κατά 2.14 φορές και σε μέλετη από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών επίπεδα GFR μεταξύ 15-59 ml/min/1.73m2 συνοδεύονταν από αύξηση του σύνθετου καταληκτικού σημείου της συνολικής θνησιμότητας και καρδιαγγειακής νοσηρότητας κατά 66% ανεξαρτήτως λοιπών καθιερωμένων παραγόντων κινδύνου και της παρουσίας της υπερτροφίας της αριστεράς κοιλίας. Σε post-hoc ανάλυση της μελέτης VALUE, o GFR (MDRD) ήταν ευαίσθητος
προγνωστικός παράγοντας όλων των καρδιαγγειακών συμβαμάτων πλην του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, ενώ στο δια-

βητικό πληθυσμό της ADVANCE o GFR είχε νεφρική και καρδιαγγειακή προγνωστική αξία. Μάλιστα για κάθε ελάττωση του
GFR κατά 50%, τα καρδιαγγειακά συμβάματα αυξάνονταν κατά
2.2 φορές, τα νεφρικά κατά 63.6 φορές και ο καρδιαγγεικός θάνατος κατά 3.6 φορές.4,11-15,22

Αλβουμινουρία
Ο όρος αλβουμίνη αποδίδεται στον William Wells, ο οποίος
περί τα τέλη του 18ου αιώνα αναγνώρισε την αποβολή της στα
ούρα ως σημείο νεφρικής νόσου. Χρειάστηκε, όμως, να περάσουν πάνω από 150 χρόνια για να προκύψει από μελέτες των
Keen και Chlouverakis σε διαβητικούς ασθενείς, η κλινική έννοια
της μικροαλβουμινουρίας. Σήμερα, ο επιπολασμός της μικροαλβουμινουρίας στο γενικό πληθυσμό στις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής βρίσκεται στο επίπεδο του 6.1%-9.7% , ενώ αντίστοιχες ευρωπαϊκές μελέτες δίνουν ποσοστά της τάξης του 5-7%,
και σε υπερτασικούς ασθενείς φτάνουν το 10-40%. Αναφορικά
με τον ελληνικό χώρο βάσει δεδομένων από την Hippokration
Hellenic Hypertension (3H) μελέτη, το 12.6% των υπερτασικών
ασθενών έχει μικροαλβουμινουρία.4,17,18,22,25,26
Οι μικροαλβουμινουρικοί ασθενείς παρουσιάζουν υψηλότερο
επιπολασμό υποκλινικών αθηροσκληρυντικών βλαβών σε σύγκριση με τους νορμοαλβουμινουρικούς (υπερτροφία της αριστεράς κοιλίας, διαστολική δυσλειτουργία, υψηλές τιμές πάχους
του έσω-μέσου χιτώνα των καρωτίδων και αυξημένη αρτηριακή
σκληρότητα).17,18,22,25,26
Πρέπει να τονιστεί ότι ακόμη και μικρές αυξήσεις της αποβαλλομένης αλβουμίνης ούρων κάτωθεν των συμβατικών τιμών της
μικροαλβουμινουρίας, μπορεί να έχουν κλινική σημασία. Πιο
συγκεκριμένα στη μελέτη HOPE, κάθε επίπεδο αλβουμινουρίας φάνηκε να αποτελεί παράγοντα κινδύνου για καρδιαγγειακά
επεισόδια με τον κίνδυνο να αυξάνει από τιμές Α/Κ άνω των 5
mg/g, ενώ σε πιο πρόσφατες μελέτες, υπερτασικοί με λόγο Α/Κ
³7 mg/g, συγκρινόμενοι με υπερτασικούς με τιμές <7 mg/g παρουσίαζαν 100% αύξηση του κινδύνου για καρδιακή νοσηρότητα και θνητότητα, ανεξάρτητα από άλλους παράγοντες κινδύνου.
Παρομοίως στην Framingham Offspring Study η οποία συμπεριέλαβε 1500 μη-υπερτασικούς, οι άνδρες με επίπεδα Α/Κ από
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Πίνακας 3
Δείκτες διάγνωσης νεφρικής βλάβης
Καθορισμός του υπολογιζόμενου ρυθμού σπειραματικής διήθησης (glomelural filtration rate, GFR) βάσει εξισώσεων
GFR: 90-60 ml/min/1.73m2 : ήπια νεφρική ανεπάρκεια
GFR: 60-30 ml/min/1.73m2 : μέτρια νεφρική ανεπάρκεια
GFR: <30 ml/min/1.73m2 : σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια
GFR (ml/min) = [140-ηλικία(έτη)] x [Βάρος (Kg)]/[72(Α) ή 85 (Γ)] x [κρεατινίνη ορού(mg%)](Cockcroft-Gaut formula)
GFR (ml/min-1/1.73m2) = 186 x (κρεατινίνη ορού)-1.154 x(ηλικία) -0.203 x (0,742 Γ)x(1,210 σε μαύρη φυλή) (MDRD formula )
Υπολογισμός της αποβαλλόμενης πρωτεΐνης ούρων [urinary albumin excretion (UAE)]
Φυσιολογικές τιμές

μικροαλβουμινουρία

πρωτεϊνουρία

UAE (μg/min)

<20

20-200

>200

UAE (mg/24h)

<30

30-300

>300

<22 (Α) <31 (Γ)

22-300 (Α)
31-300 (Γ)

>300

Αλβουμίνη ούρων/κρεατινίνη ούρων (mg/gr)

1.7-3.8 mg/g και οι γυναίκες με λόγο Α/Κ 3.4-7.5 mg/g διέτρεχαν κατά 71% μεγαλύτερο κίνδυνο για εμφάνιση υπέρτασης στα
επόμενα 2.9 έτη.4,17,18,22,25,26
Βάσει των ανωτέρω, ο όρος μικροαλβουμινουρία μπορεί να είναι
«κλινικά παραπλανητικός» και πρέπει να αντικατασταθεί από τον
όρο «χαμηλού βαθμού αλβουμινουρία». Για τη μέτρηση της αλβουμινουρίας, οι ασθενείς πρέπει να εξετάζονται σε σταθερή κλινική κατάσταση χωρίς παρουσία συστηματικών λοιμώξεων και ιδιαίτερα του ουροποιητικού, πυρετό, ή μετά από έντονη άσκηση. Αν
και λόγω της κιρκάδιας διακύμανσης των επιπέδων της απέκκρισης
αλβουμίνης στα ούρα, η 24ωρη συλλογή ούρων θα ήταν η μέθοδος εκλογής για την εκτίμησή της, η δυσκολία στη σωστή διαδικασία συλλογής των ούρων καθόλο το 24ωρο καθιστούν την εκτίμηση της αποβαλλομένης αλβουμίνης, σε πρωινό δείγμα ούρων με
τη μορφή του λόγου αλβουμίνης ούρων προς κρεατινίνη ούρων
(Α/Κ) (σε τουλάχιστον 2 διαφορετικές χρονικές στιγμές), ως την πιο
αποδεκτή μέθοδο. Προηγείται η χρήση ταινίας εμβάπτισης για την
εύρεση πρωτεϊνουρίας (>300 mg/g) και επί αρνητικών ευρημάτων
εκτιμάται η παρουσία ή μη της μικροαλβουμινουρίας ως τα επίπεδα λόγου Α/Κ μεταξύ 22-300 mg/g στους άνδρες και 31-300 mg/g
στις γυναίκες. 4, 25,26 H χρήση σύγχρονων μεθόδων χρωματογραφίας (high performance liquid chromatography-HPLC), αν και ακόμα
χωρίς να έχει καθιερωθεί λόγω κόστους στην καθημερινή κλινική
πράξη, επιτρέπει την ανίχνευση τόσο της ανοσοδραστικής, όσο και
της μη-ανοσοδραστικής αλβουμίνης με αποτέλεσμα την αναγνώριση περισσότερων υπερτασικών με αυξημένο λόγο Α/Κ. 4,25,26
Σε διαβητικούς ασθενείς τύπου Ι και ΙΙ, η μέτρηση της αλβουμίνης ούρων είναι υποχρεωτική και η μικροαλβουμινουρία αποτελεί προγνωστικό παράγοντα τόσο του νεφρικού όσο και του καρδιαγγειακού κινδύνου, ενώ η παρουσία πρωτεϊνουρίας δείχνει εγκατεστημένη παρεγχυματική νεφρική βλάβη. Σε μη-διαβητικούς
υπερτασικούς, η μικροαλβουμινουρία, πέραν της στενής συσχέ-
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τισής της με άλλους δείκτες αγγειακής βλάβης (αυξημένο ΙΜΤ
καρωτίδων, αυξημένη σκληρότητα αορτής) έχει αναγνωριστεί
και ως ένας σημαντικός προγνωστικός δείκτης αθηροσκληρυντικής καρδιαγγειακής νόσου. Σε 10ετή προοπτική μελέτη, λόγος
αλβουμίνης προς κρεατινίνη >1.07 mg/mmol σχετίζεται στενά
και ανεξάρτητα με ισχαιμική καρδιακή νόσο, διπλασιάζοντας τον
κίνδυνο.4,17,18,22,25,26
Πρέπει να τονιστεί ότι η μικροαλβουμινουρία θεωρείται δείκτης διάχυτης αγγειακής βλάβης και ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας που δεν περιορίζεται μόνο στο νεφρικό σπείραμα, γεγονός
που επεξηγεί εν μέρει τη συσχέτισή της με τον αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο.26 Η αύξηση του λόγου Α/Κ σχετίζεται με μία σειρά από αθηρογόνους παράγοντες, όπως η δυσλιπιδαιμία,
η μη-διαβητική υπεργλυκαιμία, ο αυξημένος δείκτης μάζας σώματος, η κεντρική παχυσαρκία, η υπερουριχαιμία, η αλατοευαισθησία, η υπερομοκυστεϊναιμία, το κάπνισμα, η καθιστική ζωή, και το non-dipping pattern της κιρκάδιας διακύμανσης της
ΑΠ. Μάλιστα η μικροαλβουμινουρία θεωρείται ένα από τα συστατικά του μεταβολικού συνδρόμου σύμφωνα με τον ορισμό
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. επίσης, στον σχετιζόμενο
με την ΜΑ κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάματα, σημαντικός
φαίνεται να είναι ο ρόλος της υποκλινικής φλεγμονής. Πολλές
μελέτες έχουν δείξει μία διαβαθμισμένη σχέση μεταξύ των επιπέδων της αλβουμινουρίας και των τιμών διάφορων φλεγμονωδών δεικτών (C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, ιντερλευκίνη-6, ενδοκυτταρικό μόριο προσκολλητικότητας-1, αγγειακό κυτταρικό μόριο προσκολλητικότητας-1) σε υγιή άτομα, σε υπερτασικούς και
σε διαβητικούς ασθενείς.17,18,26 Σε άλλες μελέτες ασθενείς με ΜΑ
χαρακτηρίζονταν από υψηλότερα επίπεδα CRP και χαμηλότερα
επίπεδα αντιπονεκτίνης (μίας αντιαθηρογενετικής πρωτεΐνης προερχόμενης από το λιπώδη ιστό), συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο
την πρώιμη νεφρική δυσλειτουργία με τις προφλεγμονώδεις δι-
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εργασίες. Βάσει αυτών των ευρημάτων αρχίζει να διαφαίνεται μία νέα οντότητα, η λεγόμενη «φλεγμονώδης αλβουμινουρία» η
οποία συνοδεύεται από δυσμενέστερο συνολικό καρδιαγγειακό
προφίλ, και παράλληλα σηματοδοτεί την ανάγκη για εντατικότερη παρακολούθηση και επιθετικότερη αγωγή.4,26
Σημειώνεται, τέλος, ότι ο συνδυασμός μικροαλβουμινουρίας
και χαμηλού GFR είναι ιδιαίτερα δυσμενής και σχετίζεται με αύξηση των καρδιαγγειακών συμβαμάτων στη μελέτη Gubbio κατά 5.93 φορές. Παρομοίως, στη μελέτη ADVANCE ελαττωμένος GFR (<15-59 ml/min/1.73m2) και αυξημένος λόγος Α/Κ συνοδεύτηκε από 5.9 φορές μεγαλύτερη καρδιαγγειακή θνησιμότητα.4,17,18,22,25,26
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Εικόνα 1. Παραστερνική λήψη από το διαθωρακικό
υπερηχοκαρδιογράφημα που απεικονίζεται κατά τον βραχύ (Α) και
επιμήκη (Β) άξονα ευμέγεθες μόρφωμα εντός της αριστεράς κοιλίας
(βέλος). Το τρισδιάστατο διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα
αναδεικνύει τον μισχωτό χαρακτήρα του μορφώματος (Γ). Η αξονική
τομογραφία κοιλίας απεικόνισε πολλαπλά σπληνικά έμφρακτα (βέλος)

Ευμέγεθες κινητό μόρφωμα αριστεράς κοιλίας σε ασθενή με πολλαπλές αρτηριακές εμβολές

Case report
A 39-year-old male patient presented to vascular surgery
department because of right lower leg embolization. The patient was treated with embolectomy, and histopathological examination revealed that the embolus was of thrombotic origin
with inflammatory infiltration. Transthoracic echocardiography
revealed a mobile mass into the left ventricle cavity originating from the anterolateral papillary muscle. Histopathologic
examination revealed that the surgically removed intracavitary
mass was a papillary fibroelastoma. Papillary fibroelastoma is
the third most common benign cardiac tumor and may emboli
in the periphery.

Άνδρας 39 ετών με ελεύθερο ιστορικό εισήχθη με εικόνα αρτηριακής εμβολής δεξιού κάτω άκρου σε αγγειοχειρουργική κλινική, όπου πραγματοποιήθηκε επιτυχώς εμβολεκτομή. Η παθολογοανατομική εξέταση του εμβόλου ανέδειξε εικόνα θρόμβου
με χαρακτηριστικά έντονης φλεγμονώδους διήθησης. Κατά τον
παρακλινικό-εργαστηριακό έλεγχο, το διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα ανέδειξε ένα ευμέγεθες τοιχωματικό μόρφωμα
αριστεράς κοιλίας και ο ασθενής παραπέμφθηκε για περαιτέρω
διερεύνηση στην Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του
Ιπποκρατείου Γ.Ν.Α.
Επαναληπτικό διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα επιβεβαίωσε το ευκίνητο, ευμέγεθες μόρφωμα μέγιστων διαστάσεων 5,0 x 1,8εκ. εντός της αριστεράς κοιλίας που εκφυόταν από τον προσθιοπλάγιο θηλοειδή μυ (Α-Β), χωρίς να προσλαμβάνει αιμάτωση μετά τη χρήση ουσίας ηχοαντίθεσης (Sonoview).
Η συστολική απόδοση της αριστεράς κοιλίας ήταν επηρεασμένη

(ΚΕ=35%) με υποκινησία οπισθιο-πλάγιου τοιχώματος. Η τρισδιάστατη απεικόνιση με διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα
ανέδειξε το μισχωτό χαρακτήρα του μορφώματος (Γ). Σε επείγουσα αξονική τομογραφία θώρακος – άνω κάτω κοιλίας εντοπίστηκαν ισχαιμικά έμφρακτα σπληνός (Δ), οφειλόμενα πιθανότατα σε
μικροεμβολές από τον ιστό του μορφώματος της αριστεράς κοιλίας, ενώ ο στεφανιογραφικός έλεγχος ανέδειξε ολική απόφραξη του 1ου επιχειλίου κλάδου, πιθανότατα λόγω εμβολισμού της
στεφανιαίας αρτηρίας από τον όγκο. Ο ασθενής μεταφέρθηκε επειγόντως στην εφημερεύουσα Καρδιοχειρουργική Κλινική, όπου
υποβλήθηκε επιτυχώς σε καρδιοχειρουργική επέμβαση για την εξαίρεση του μορφώματος. Η ιστολογική-παθολογοανατομική εξέταση του εξαιρεθέντος μορφώματος ανέδειξε χαρακτήρες συμβατούς με θηλώδες ινοελάστωμα αρ. κοιλίας.
Τα θηλώδη ινοελαστώματα είναι από τους συνηθέστερους καλοήθεις όγκους της καρδιάς, τρίτα κατά σειρά μετά το μύξωμα
και το λίπωμα.1 Είναι συνήθως μισχωτά και εξορμώνται από την
κολπική επιφάνεια της μιτροειδούς ή την κοιλιακή επιφάνεια της
αορτικής βαλβίδας. Σπανιότερα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκφύονται από το ενδοκάρδιο ή τους θηλοειδείς μυς και
μπορεί να αποτελέσουν μια σπάνια αιτία περιφερικών εμβολών.
Το διαθωρακικό τρισδιάστατο υπερηχοκαρδιογράφημα μπορεί να προσφέρει πολύτιμη βοήθεια στη διαφοροδιάγνωση των
πρωτοπαθών όγκων της καρδιάς και να συμβάλλει στην έγκαιρη
θεραπευτική αντιμετώπιση.

Βιβλιογραφία
[1] Tamin SS, Maleszewski JJ, Scott CG, et al. Prognostic and
Bioepidemiologic Implications of Papillary Fibroelastomas. J
Am Coll Cardiol. 2015; 65: 2420-2429.
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Οι πρωτοπαθείς καρδιακοί όγκοι είναι σπάνιοι με επίπτωση στο γενικό πληθυσμό μεταξύ
0.0017-0.19%.1 Μεταξύ αυτών, τα μυξώματα των κόλπων είναι οι πιο συχνοί και ευθύνονται
για το 30-50% των μυοκαρδιακών μαζών.1,2
Περίπου το 75% των καρδιακών μυξωμάτων εντοπίζονται στον αριστερό κόλπο, συχνότερα
στην περιοχή του ωοειδούς βοθρίου του μεσοκολπικού διαφράγματος, ενώ τα μυξώματα του
δεξιού κόλπου αφορούν μόλις το 15-20% των περιπτώσεων.3,4
English abstract
This is a unique case of a 65 year-old woman with known risk
factors for coronary artery disease, who admitted to the hospital reporting episodes of angina and rare palpitation feeling
during the past month. At presentation the patient had normal
vital signs, the clinical examination revealed minor findings, the
electrocardiogram set the suspicion of an old myocardial infarction and the laboratory tests were remarkable for a mildly
elevated hsTnI. The transthoracic echocardiography noted the
presence of a bulky mass in the left atrium, finding compatible
with the diagnosis of left atrial myxoma, which confirmed by a
transesophageal echocardiography. Further investigation with
coronary angiography revealed right coronary artery occlusion
on an atherosclerotic basis. The coexistence of these two clinical conditions in the same patient is extremely rare in the international bibliography.
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Τα μυξώματα είναι συχνότερα στο γυναικείο φύλο, με τη μέση ηλικία εκδήλωσης να τοποθετείται στην 6η δεκαετία της ζωής.3 Η κλασική τριάδα συμπτωμάτων των ασθενών με μύξωμα
περιλαμβάνει: i. αποφρακτικά συμπτώματα όπως δύσπνοια, συγκοπή και σπανιότερα αιφνίδιο θάνατο, σε ποσοστό 60-70% των
περιπτώσεων ii. γενικά συμπτώματα όπως καταβολή, πυρετό, ανορεξία, αναιμία, αρθραλγίες και απώλεια βάρους, σε ποσοστό
10-45% και iii. εμβολικά επεισόδια, σε ποσοστό 35% και 10%
για τα μυξώματα των αριστερών και δεξιών καρδιακών κοιλοτήτων αντίστοιχα.3,4 Σε σπάνιες περιπτώσεις μάλιστα, έχουν αναφερθεί πολυεστιακά εμβολικά επεισόδια με ενίοτε παράδοξες εμβολές.
Η περίπτωση που περιγράφεται αφορά γυναίκα ηλικίας 65 ετών, με ατομικό αναμνηστικό καπνίσματος και αρτηριακής υπέρτασης, που εισήχθη στην κλινική μας (Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του Ιπποκρατείου Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών) λόγω τυπικών στηθαγχικών ενοχλημάτων διαρκείας ενός
μηνός. Τα στηθαγχικά ενοχλήματα σχετίζονταν και αναπαράγονταν συνήθως με τη φυσική δραστηριότητα και είχαν κυμαινόμενη διάρκεια, από λίγα έως και 20 λεπτά. Επίσης, η ασθενής ανέφερε περιστασιακά αίσθημα παλμών, χωρίς ωστόσο να αναφέρεται πυρετός, δύσπνοια, διαταραχές της όρεξης ή/και απώλεια συνείδησης.
Κατά την προσέλευση στα εξωτερικά ιατρεία, η ασθενής είχε

Περίπτωση ασθενούς με μύξωμα αριστερού κόλπου & έμφραγμα του μυοκαρδίου

φυσιολογικά ζωτικά σημεία (καρδιακή συχνότητα: 65bpm, αρτηριακή πίεση: 140/70mmHg). Εκ του αναπνευστικού δεν διαπιστώθηκαν παθολογικά ευρήματα, ενώ η ακρόαση της καρδιάς
ανέδειξε ρυθμικούς καρδιακούς τόνους με αύξηση της έντασης
του 1ου τόνου, παρουσία 4ου καρδιακού τόνου, καθώς και παρουσία ενός ήπιου (1-2/6) συστολικού φυσήματος, ιδίως ακουστό στην περιοχή της κορυφής. Η ακτινογραφία θώρακος αποκάλυψε μια ομαλή καρδιακή σιλουέτα με φυσιολογικό καρδιοθωρακικό δείκτη, καθώς και φυσιολογικό πνευμονικό παρέγχυμα
(Εικόνα 1). Από το ηλεκτροκαρδιογράφημα διαπιστώθηκε φλεβοκομβικός ρυθμός με παρουσία επαρμάτων q στις απαγωγές
του κατωτέρου τοιχώματος (ΙΙ, ΙΙΙ και aVF), ανεστραμμένο κύμα
Τ στην απαγωγή aVL, και με παράταση του QT διαστήματος (διορθωμένη τιμή 470ms) (Εικόνα 2). Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε ήπια αύξηση της υψηλής ευαισθησίας καρδιακής τροπονίνης I (hsTnI) (23.3 ng/mL με φυσιολογικές τιμές <15,6 ng/mL),
η οποία παρουσίασε πτώση στο 6,5 ng/mL τις επόμενες ημέρες,
ενώ από το λιπιδαιμικό προφίλ διαπιστώθηκε χαμηλή HDL (28
mg/dL). Από τον υπόλοιπο έλεγχο διαπιστώθηκε ενεργώς λοίμωξη από τον ιό της ηπατίτιδας Β.
Το διαθωρακικό υπερηχοκαρδιογράφημα, εκτός από την παρουσία ήπιας συγκεντρικής υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας,
ανέδειξε μια συμπαγή μάζα εντός του αριστερού κόλπου που εκφυόταν από την περιοχή του ωοειδούς βοθρίου του αριστερού
κόλπου, από ένα σχετικά λεπτό μίσχο. Η μάζα αυτή, κατά τη διαστολική περίοδο, προέπιπτε εντός της αριστερής κοιλίας διαμέσου του μιτροειδικού δακτυλίου (Εικόνα 3). Επισημάνθηκε η παρουσία μιας ήπιας ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας, χωρίς
ωστόσο να υπάρχουν στοιχεία αξιόλογης λειτουργικής στένωσης της βαλβίδας, καθότι η υπολογιζόμενη μέση κλίση πίεσης
διαμέσου αυτής δεν ξεπερνούσε τα ~3,5mmHg (Εικόνα 4). Παραδόξως, παρά τα ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα ενός πιθανού παλαιού κατωτέρου εμφράγματος του μυοκαρδίου, δεν διαπιστώθηκαν διαταραχές κινητικότητας των μυοκαρδιακών τοιχωμάτων, με το κλάσμα εξωθήσεως να εκτιμάται στο 60%.
Ακολούθως, το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα επιβεβαίωσε τα προαναφερθέντα ευρήματα και προσέφερε επιπλέον
πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά της εν λόγω μάζας (Εικόνα
5). Ειδικότερα, η μάζα είχε διαστάσεις 3.6 x 2.2cm περίπου και
αποτελούνταν από περιοχές υψηλής αλλά και χαμηλής ακουστικής πυκνότητας, ενώ παρουσίαζε ανώμαλη επιφάνεια με ιδιαίτερα ευκίνητες προσεκβολές, ευρήματα συμβατά με τη διάγνωση
του μυξώματος του αριστερού κόλπου. Παράλληλα, επιβεβαιώθηκε η παρουσία μικρής ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας
(Εικόνα 6). Η περαιτέρω διερεύνηση με στεφανιογραφία αποκάλυψε μια εγγύς στένωση 80% στη δεξιά στεφανιαία αρτηρία, καθώς και ολική απόφραξη στη μεσότητα αυτής, ενώ το περιφερικό τμήμα της αρτηρίας λάμβανε παράπλευρη αιμάτωση από την
αριστερή στεφανιαία αρτηρία (Εικόνα 7Α). Στένωση της τάξεως
του 90% διαπιστώθηκε επίσης στον πρώτο διαγώνιο κλάδο του
πρόσθιου κατιόντα της αριστερής στεφανιαίας αρτηρίας. Η αιμάτωση της μάζας του αριστερού κόλπου πραγματοποιούνταν τό-

Εικόνα 1. Η ακτινογραφία θώρακος αποκάλυψε μια ομαλή καρδιακή
σιλουέτα με φυσιολογικό καρδιοθωρακικό δείκτη, καθώς και
φυσιολογικό πνευμονικό παρέγχυμα

Εικόνα 2. Ηλεκτροκαρδιογράφημα: Φλεβοκομβικός ρυθμός με
παρουσία κυμάτων q στις απαγωγές του κατωτέρου τοιχώματος (ΙΙ, ΙΙΙ
και aVF), ανεστραμμένο κύμα Τ στην απαγωγή aVL, και με παράταση
του QT διαστήματος (διορθωμένη τιμή 470ms)

σο από την περισπωμένη αρτηρία, όσο και από την περιφέρεια
της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας (Εικόνα 7Β: ο αστερίσκος απεικονίζει την αιμάτωση της μάζας στον αριστερό κόλπο που πραγματοποιείται από κλάδους της περισπωμένης (μαύρο βέλος) και
από την περιφέρεια της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας (γκρι βέλος). Το υπόλοιπο στεφανιαίο δίκτυο ήταν αθηρωματικό, χωρίς
ωστόσο να παρουσιάζει κρίσιμες στενώσεις.
Με τη διάγνωση ενός καρδιακού όγκου (πιθανώς μυξώματος)
και της στεφανιαίας νόσου ενός αγγείου και ενός δευτερεύοντος
κλάδου, η ασθενής παραπέμφθηκε στο καρδιοχειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου για χειρουργική εκτομή του όγκου. Πράγματι, κατά την επέμβαση, πραγματοποιήθηκε αφαίρεση της καρδιακής μάζας και αορτοστεφανιαία παράκαμψη με τοποθέτηση
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Εικόνα 3. Διαθωρακική υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη.
Κορυφαία τομή 4 καρδιακών κοιλοτήτων.
Το μύξωμα κατά τη διαστολική περίοδο προπίπτει εντός της αριστερής
κοιλίας διαμέσου του μιτροειδικού δακτυλίου
(ΔΚ: Δεξιά κοιλία, Δκ: Δεξιός κόλπος, ΑΚ: Αριστερή κοιλία,
Ακ: Αριστερός κόλπος, Μ: Μύξωμα)

Εικόνα 4. Διαθωρακική υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη: Από την
κορυφαία τομή 4 καρδιακών κοιλοτήτων με το συνεχές Doppler
μελετήθηκε η διαμιτροειδική κλίση πίεσης δια της μιτροειδούς
βαλβίδας. Από την ιχνηθέτηση του φάσματος ταχυτήτων του Doppler
δεν προκύπτουν στοιχεία αξιόλογης λειτουργικής στένωσης της
βαλβίδας, καθότι η υπολογιζόμενη μέση κλίση πίεσης διαμέσου
αυτής δεν ξεπερνούσε τα 3,5mmHg

μοσχεύματος σαφηνούς φλέβας στον οπίσθιο κατιόντα κλάδο.
Απροσδόκητα, κατά τη διάρκεια αποδέσμευσης από την εξωσωματική κυκλοφορία διαπιστώθηκε μακροσκοπικά σοβαρή υποκινησία του προσθιοπλάγιου μυοκαρδιακού τοιχώματος. Κατόπιν τούτου και αφού η ασθενής ετέθη εκ νέου σε εξωσωματική
κυκλοφορία, διαπιστώθηκε εμβολισμός του κύριου στελέχους
από αποσπασθέν τμήμα του όγκου που αποκολλήθηκε κατά τη
διάρκεια των χειρουργικών χειρισμών, το οποίο και αφαιρέθηκε.
Για το ενδεχόμενο εμβολισμού του περιφερικότερα στο αριστερό

δίκτυο τοποθετήθηκε και δεύτερο φλεβικό μόσχευμα στον πρόσθιο κατιόντα κλάδο με συνέπεια την αποκατάσταση της διαταραχής κινητικότητας και την αιμοδυναμική σταθεροποίηση. Το ηλεκτροκαρδιογράφημα της ασθενούς αμέσως μετά το χειρουργείο δεν αποκάλυψε στοιχεία εμφράγματος του πρόσθιου τοιχώματος (Εικόνα 8) και η μετεγχειρητική περίοδος εξελίχθηκε ανεπίπλεκτα. Η ιστολογική εξέταση του όγκου ανέδειξε ατρακτοειδή κύτταρα εντός μυξωματώδους στρώματος με εστίες αιμορραγίας και επασβεστώσεων, εύρημα συμβατό με τη διάγνωση του

Εικόνα 5. Διοισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη: Τομή
4 καρδιακών κοιλοτήτων. Παρουσία μεγάλης λοβώδους μάζας
εντός του αριστερού κόλπου που εκφύεται με λεπτό μίσχο από το
μεσοκολπικό διάφραγμα και προπίπτει διαμέσου του μιτροειδικού
δακτυλίου, κατά τη διάρκεια της διαστολικής περιόδου, εντός της
αριστερής κοιλίας (ΔΚ: Δεξιά κοιλία, Δκ: Δεξιός κόλπος, ΑΚ: Αριστερή
κοιλία, Ακ: Αριστερός κόλπος, Μ: Μύξωμα)

Εικόνα 6. Διοισοφάγειος υπερηχοκαρδιογραφική μελέτη: Τομή
4 καρδιακών κοιλοτήτων. Το βέλος δείχνει την παρουσία μικρής
ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας
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Εικόνα 7. Στεφανιογραφία. Εικόνα 7Α: Δεξιά στεφανιαία αρτηρία
σε αριστερή πρόσθια λοξή προβολή κατά τη διάρκεια της
στεφανιογραφίας, που απεικονίζει ολική απόφραξη στη μεσότητα
αυτής. Εικόνα 7Β. Στεφανιογραφίκη λήψη που απεικονίζει την
αιμάτωση της μάζας στον αριστερό κόλπο (αστερίσκος), που
πραγματοποιείται από κλάδους της περισπωμένης (μαύρο βέλος) και
της περιφέρειας της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας (γκρι βέλος)
Εικόνα 9. Μακροσκοπική εικόνα της εξαιρεθείσας μάζας που
καταδεικνύει το μέγεθος και τη ζελατινώδη εμφάνισή της

μυξώματος (Εικόνες 9 και 10). Νέος ηχωκαρδιογραφικός έλεγχος
1 μήνα μετά το χειρουργείο ήταν χωρίς άξια λόγου παθολογικά
ευρήματα και χωρίς εμφανές υπολειμματικό μόρφωμα εντός της
κοιλότητας του αριστερού κόλπου (Εικόνα 11).
Τα εμβολικά φαινόμενα αποτελούν γνωστή επιπλοκή των
καρδιακών μυξωμάτων και περιλαμβάνονται, όπως προαναφέρθηκε, στην κλασική τριάδα συμπτωμάτων του όγκου.5-7 Εμβολή των στεφανιαίων αρτηριών αναφέρεται σε περίπου 10%
των ασθενών με μύξωμα των αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων.8 Μεταξύ των καρδιακών όγκων, το μύξωμα και το θηλώδες ινοελάστωμα είναι οι συχνότεροι όγκοι που ενοχοποιούνται ως πιθανές πηγές εμβολικών επεισοδίων καρδιακής προέλευσης.4 Ιδιαίτερα στην περίπτωση του μυξώματος, η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας έως τον Οκτώβριο του 2015
ανέδειξε 70 περίπου περιπτώσεις εμφράγματος του μυοκαρδίου που οφείλονται σε εμβολή τμήματος του όγκου, 40 από τις
οποίες έχουν περιγραφεί εκτενώς.9 Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της παραπάνω ανασκόπησης, φαίνεται πως τα μυξώματα με ανώμαλη επιφάνεια επιπλέκονται πιο συχνά με έμφραγμα του μυοκαρδίου, ενώ συνήθως υπάρχει ανακολουθία με-

ταξύ της έκτασης του εμφράγματος και των στεφανιογραφικών
ευρημάτων (γεγονός που οφείλεται ενδεχομένως σε αρτηριακή επανασυραγγοποίηση). Επιπρόσθετα, ενώ τα εμβολικά επεισόδια μπορεί να αφορούν και στις δύο στεφανιαίες αρτηρίες, η δεξιά στεφανιαία αρτηρία δείχνει να έχει τη συχνότερη εντόπιση τέτοιων επεισοδίων, πιθανώς λόγω των τοπικών ανατομικών χαρακτηριστικών. Περιστασιακά, έχουν περιγραφεί και
περιπτώσεις συνδυασμένης εμβολής της αριστερής και της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας.10 Σχετικά με το περιστατικό που περιγράφτηκε, συνύπαρξη μυξώματος και στεφανιαίας νόσου έχει αναφερθεί μόνο σε 4 περιπτώσεις από την προαναφερθείσα σειρά των 40 ασθενών (10%).9 Όσον αφορά στη θεραπευτική προσέγγιση, ο ρόλος της αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς
με μύξωμα που είναι υποψήφιοι για καρδιοχειρουργική αντιμετώπιση όσο και σε εκείνους που κρίνονται ανεγχείρητοι, είναι αντιφατικός. Η χορήγησή τους βασίζεται σε δεδομένα που υποστηρίζουν ότι τα εμβολικά επεισόδια οφείλονται στην παρουσία θρόμβου. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει πάντα και συνεπώς κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά και κατά την κρίση του θεράποντος.11

Εικόνα 8. Μετεγχειρητικό ηλεκτροκαρδιογράφημα
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Εικόνα 10. Η ιστολογική εξέταση του όγκου ανέδειξε ατρακτοειδή
κύτταρα εντός μυξωματώδους στρώματος με εστίες αιμορραγίας και
επασβεστώσεων, εύρημα συμβατό με τη διάγνωση του μυξώματος

Συνοψίζοντας, παρουσιάστηκε περίπτωση ασθενούς με μύξωμα στον αριστερό κόλπο και κατώτερο έμφραγμα του μυοκαρδίου λόγω ολικής απόφραξης της δεξιάς στεφανιαίας αρτηρίας σε
έδαφος αθηρωματικής στεφανιαίας νόσου. Τα παραπάνω συνδυάστηκαν με εμβολικό επεισόδιο της αριστερής στεφανιαίας
αρτηρίας από τμήμα του όγκου κατά τη διάρκεια της χειρουργικής αντιμετώπισης. Ο συνδυασμός των ευρημάτων στον ίδιο ασθενή είναι εξαιρετικά σπάνιος (πιθανά μοναδικός) και αποτέλεσε ιδιαίτερη πρόκληση, τόσο διαγνωστικά όσο και θεραπευτικά,
ευτυχώς με ευνοϊκή έκβαση για την ασθενή μας.
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Θέματα ειδικότητας καρδιολογίας
(Οκτώβριος 2015)
Θέματα πολλαπλής επιλογής
Ερώτηση 1
Ποια εκ των κατωτέρω αποτελούν ηλεκτροκαρδιογραφικά κριτήρια
υπερτροφίας της αριστερής κοιλίας
α) Δείκτης Sokolow-Lyon: SV1 + RV5 ή RV6 >35mm
β) Δείκτης Cornell: RaVL + SV3 >28mm στους άντρες ή
>20mm στις γυναίκες
γ) Τροποποιημένος δείκτης Cornell: RaVL<10mm
δ) Ατελές ή πλήρες block δεξιού σκέλους

Ερώτηση 2
Ποια εκ των κατωτέρω είναι σωστά για τον φλεβοκομβοκολπικό
αποκλεισμό
α) Στο ΗΚΓ αναγνωρίζονται σαφώς και οι 3 τύποι
φλεβοκομβοκολπικού αποκλεισμού
β) Στο ΗΚΓ αναγνωρίζεται σαφώς μόνο ο 1ου βαθμού
φλεβοκομβοκολπικός αποκλεισμός
γ) Στο ΗΚΓ αναγνωρίζεται σαφώς μόνο ο 2ου βαθμού
φλεβοκομβοκολπικός αποκλεισμός
δ) Στο ΗΚΓ αναγνωρίζεται σαφώς μόνο ο 3ου βαθμού
φλεβοκομβοκολπικός αποκλεισμός

Ερώτηση 3

β) Ανάσπαση ST
γ) Εικόνα προσθιοπλάγιου τοιχώματος
δ) Βράχυνση του QT ως επί υπερασβεστιαιμία

Ερώτηση 5
Ποιες εκ των κάτωθι θεωρούνται ενδείξεις για επαναιμάτωση σε
ασθενείς με σταθερή στηθάγχη ή σιωπηρή ισχαιμία
α) Ασθενείς με νόσο στελέχους >50%
β) Ασθενείς με νόσο εγγύς LAD >50%
γ) Η παρουσία εκτεταμένης ισχαιμίας >5% του μυοκαρδίου της
αριστερής κοιλίας
δ) Η παρουσία εκτεταμένης ισχαιμίας >10% του μυοκαρδίου
της αριστερής κοιλίας

Ερώτηση 6
Καταστάσεις όπου μπορεί να παρατηρηθεί αυξημενη τιμή της
τροπονίνης
α) Ταχυαρρυθμίες
β) Βραδυκαρδίες
γ) Σήψη
δ) Καρδιακή ανεπάρκεια

Για την παράταση του QT διαστήματος ενοχοποιείται

Ερώτηση 7

α) Υποκαλιαιμία

Κριτήρια για να θεωρηθεί ο ασθενής με NSTEMI υψηλού
κινδύνου και να οδηγηθεί στο αιμοδυναμικό εργαστήριο
α) GRACE score >140
β) Δυναμικές αλλαγές του ΗΚΓ όσον αφορά στο ST διάστημα
γ) Αιμοδυναμική αστάθεια ασθενούς
δ) Προηγούμενη PCI

β) Υπερασβεστιαιμία
γ) Υπασβαστιαιμία
δ) Χορήγηση κινολόνης

Ερώτηση 4
Τα κάτωθι βέλη δείχνουν

Ερώτηση 8
Ο κίνδυνος της πνευμονικής εμβολής στην εγκυμοσύνη είναι
μεγαλύτερος
α) Στο πρώτο τρίμηνο
β) Στο δεύτερο τρίμηνο
γ) Στο τρίτο τρίμηνο
δ) Στο τρίτο τρίμηνο και στις 6 εβδομάδες μετά τον τοκετό

Ερώτηση 9

α) Την πρώιμη αναπόλωση

Η παρουσία σοβαρής ανεπάρκειας της αορτικής βαλβίδας σε
ασθενή με στένωση μιτροειδούς φαίνεται ότι επηρεάζει τον
υπολογισμό της επιφάνειας της μιτροειδούς βαλβίδας με τη
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μέθοδο PHT
α) Υπερεκτιμά την επιφάνεια της μιτροειδούς βαλβίδας
β) Υποεκτιμά την επιφάνεια της μιτροειδούς βαλβίδας
γ) Δεν επηρεάζεται

β) Οι επιπλοκές του καθετηριασμού της κερκιδικής αρτηρίας
είναι συχνές (>2%)
γ) Οι επιπλοκές του καθετηριασμού της κερκιδικής αρτηρίας
είναι σπάνιες (<0.06%)
δ) Το Allentest αναδεικνύει τη διπλή παροχή του αίματος στο χέρι

Ερώτηση 10
Για τον καθορισμό του EuroSCORE συμπεριλαμβάνονται οι κάτωθι
παράγοντες
α) Η ηλικία
β) Η χρόνια πνευμονική νόσος με τη χρήση
βρογχοδιασταλτικών ή κορτιζόνης
γ) Παλαιό έμφραγμα μυοκαρδίου
δ) Επηρεασμένη η συστολική απόδοση της αριστερής κοιλίας
ε) Συστολική υπέρταση με συστολική πίεση στην πνευμονική
>40mmHg

Ερώτηση 14

Ερώτηση 11

Ερώτηση 15

Τα πλέον συνήθη επείγοντα καρδιολογικά συμβάματα σε
ογκολογικούς ασθενείς είναι
α) Ο καρδιακός επιπωματισμός
β) Η πνευμονική εμβολή
γ) Τα θρομβοεμβολικά φαινόμενα
δ) Αρρυθμίες

Ποια εκ των κάτωθι είναι σωστά για τη νοσο Kawasaki
α) Η πάθηση αφορά κυρίως παιδιά ηλικίας μικρότερης των 5 ετών
β) Αποτελεί την κύρια αιτία ισχαιμικής καρδιοπάθειας στα παιδιά
γ) Η θεραπεία μειώνει το ποσοστό των ανευρυσμάτων στα
στεφανιαία αγγεία στο 3-5%
δ) Η θεραπεία δεν έχει καμία επίπτωση στην εμφάνιση των
ανευρυσμάτων στα στεφανιαία αγγεία

Ποιοι εκ των κάτωθι είναι σωστά για την περικαρδίτιδα και
εγκυμοσύνη
α) Μικρές και κλινικά σιωπηρές περικαρδιακές συλλογές
παρατηρούνται στο τρίτο 3μηνο της κύησης στο 40% των
υγειών εγκύων γυναικών
β) Η κολχικίνη μπορεί να χορηγηθεί
γ) Υψηλές δόσεις ασπιρίνης μπορεί να προκαλέσουν πρώιμη
σύγκλειση του βοταλείου πόρου

Ερώτηση 12
Ποια είναι η διάγνωση της διαθωρακικής μελέτης σε ασθενή με
προκάρδιο άλγος

Ερώτηση 16
Ποιες εκ των κάτωθι θεωρούνται αντενδείξεις για τη διενέργεια του
stressecho
α) Επεισόδιο προκάρδιου άλγους με αύξηση τροπονίνης το
τελευταίο 24ωρο
β) Μετά από 24 ώρες επεισοδίου προκαρδίου άλγους χωρίς
αύξηση τροπονίνης
γ) Το συνυπάρχον ανεύρυσμα της κοιλιακής αορτής
δ) Η παρουσία LBBB

Ερώτηση 17

α) Θρόμβος κορυφής
β) Περικαρδιακή συλλογή
γ) Οξεία ανεπάρκεια μιτροειδούς βαλβίδας
δ) Ρήξη του μεσοκοιλιακού διαφράγματος σε έμφραγμα
κορυφής της αριστερής κοιλίας

Ποια εκ των κατωτέρω είναι σωστά για την εκτίμηση της σημαντικής
στένωσης των στεφανιαίων αρτηριών με τη χρήση του IVUS
α) Ελάχιστη επιφάνεια αυλού <4mm2 (για το εγγύς τμήμα των
στεφανιαίων αρτηριών - LAD, LCX, RCA)
β) Ελάχιστη επιφάνεια αυλού <6mm2 (για το εγγύς τμήμα των
στεφανιαίων αρτηριών)
γ) Ελάχιστη διάμετρος <2.9mm (για το εγγύς τμήμα των
στεφανιαίων αρτηριών)
δ) Ελάχιστη διάμετρος <1.8mm (για το εγγύς τμήμα των
στεφανιαίων αρτηριών)

Ερώτηση 13

Ερώτηση 18

Η κερκιδική προσπέλαση στη διενέργεια καρδιακού
καθετηριασμού. Ποια εκ των κατωτέρω είναι σωστά
α) Μείζονα επιπλοκή αποτελεί το σύνδρομο
διαμερισματοποίησης

Για την αρρυθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια/δυσπλασία της δεξιάς
κοιλίας ισχύουν τα κάτωθι
α) Κληρονομική νόσος μόνο στο 10% των περιπτώσεων
β) Αποδίδεται σε μεταλλάξεις των δεσμοσωμάτων του
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μυοκαρδίου
γ) Η νόσος επεκτείνεται από τις υπενδοκαρδιακές στις
υποεπικαρδιακές στιβάδες
δ) Κύμα <ε> ειδικό της νόσου

Ποια είναι η υποκείμενη πάθηση που προκαλεί τη δύσπνοια
α) Ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδος
β) Στένωση της αορτικής βαλβίδος
γ) Στένωση της μιτροειδούς βαλβίδος
δ) Ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδος
ε) Στένωση της πνευμονικής βαλβίδος

Ερώτηση 19
Η πιο συχνή αιτία της διάτασης του στεφανιαίου κόλπου είναι
α) Καρδιακή ανεπάρκεια
β) Παραμένουσα αριστερή άνω κοίλη φλέβα
γ) Μεσοκολπική επικοινωνία
δ) Κανένα από τα παραπάνω

Ερώτηση 20
Ποιες εκ των κάτωθι αποτελούν κλινικές εκδηλώσεις του
συστηματικού ερυθηματώδη λύκου (ΣΕΛ)
α) Περικαρδίτιδα
β) Αρτηριίτιδα
γ) Φλεβοκομβική βραδυκαρδία
δ) Βαλβιδοπάθεια

Ερώτηση 24
Ο παράδοξος σφυγμός εμφανίζεται στις παρακάτω καταστάσεις
εκτός από
α) Καρδιακό επιπωματισμό
β) Βρογχικό άσθμα ή εμφύσημα
γ) Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια αποφρακτικού τύπου
δ) Πνευμονική εμβολή
ε) Εγκυμοσύνη

Ερώτηση 25

Ερώτηση 21
Η αρρυθμιογόνος δυσπλασία της δεξιάς κοιλίας έχει τα παρακάτω
χαρακτηριστικά εκτός από
α) Λιπώδη διήθηση της δεξιάς κοιλίας
β) Λιπώδη διήθηση του δεξιού κόλπου
γ) Μονόμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία
δ) Παθολογικά όψιμα δυναμικά
ε) Πιθανή ανίχνευσή της με MRI

Ποιο από τα παρακάτω σχετίζεται με χειρότερη πρόγνωση σε
ασθενείς που υποβάλλονται σε δοκιμασία κόπωσης μετά από οξύ
έμφραγμα του μυοκαρδίου
α) Αδυναμία πραγματοποίησης της δοκιμασίας κόπωσης
β) Κατάσπαση του ST διαστήματος στις πλάγιες προκάρδιες
απαγωγές
γ) Ανάσπαση του ST διαστήματος στις απαγωγές με κύματα Q
δ) Αύξηση της συστολικής αρτηριακής πίεσης κατά 60mmHg
πάνω από την αρχική τιμή
ε) Κοιλιακή διδυμία κατά τα πρώτα 2 λεπτά της φάσης ανάνηψης

Ερώτηση 26
Ερώτηση 22
Όλα τα παρακάτω είναι αληθή για το σύνδρομο Romano-Ward
εκτός από
α) Είναι μια ετερογενής διαταραχή που περιλαμβάνει
μεταλλάξεις σε διαφορετικά κανάλια ιόντων
β) Κληρονομείται με αυτοσωμικό υπολειπόμενο τρόπο
γ) Σχετίζεται με αιφνίδιο καρδιακό θάνατο σε νέους ασθενείς
δ) Δεν συνδυάζεται με συγγενή κώφωση
ε) Είναι πιο συχνή από ότι το σύνδρομο Jervell και Lange-Nielsen

Ερώτηση 23
Άνδρας 45 ετών διερευνάται για δύσπνοια στην προσπάθεια.
Έγινε καθετηριασμός και ελήφθησαν τα παρακάτω δεδομένα
Πιέσεις

mmHg

Τελοδιαστολική πίεση δεξιού κόλπου

6

Τελοδιαστολική πίεση δεξιάς κοιλίας

5

Πνευμονική αρτηρία

54/34

Πίεση ενσφηνώσεως

18

Τελοδιαστολική πίεση αριστερής κοιλίας

10

Ποιο στοιχείο του καρδιακού κύκλου είναι περισσότερο υπεύθυνο
για την πλήρωση της αριστερής κοιλίας
α) Ο τελοσυστολικός όγκος της αριστερής κοιλίας
β) Η διαμιτροειδική κλίση πίεσης
γ) Ο βαθμός της κοιλιακής χάλασης
δ) Η μέση πίεση του αριστερού κόλπου
ε) Οι ιξωδοελαστικές ιδιότητες της αριστερής κοιλίας

Ερώτηση 27
Ποιο από τα παρακάτω επηρεάζει λιγότερο τη μέση κλίση πίεσης
σε μια προσθετική μεταλλική βαλβίδα
α) Ο τύπος της βαλβίδος
β) Η θέση της προσθετικής βαλβίδος
γ) Το μέγεθος της προσθετικής βαλβίδος
δ) Η ανεπάρκεια της προσθετικής βαλβίδος
ε) Το χρονικό διάστημα που έχει εμφυτευθεί η προσθετική
βαλβίδα

Ερώτηση 28
Ποιο είναι το πιο σύνηθες πρόβλημα σε ενήλικες με χειρουργικά
διορθωμένη τετραλογία Fallot
α) Κοιλιακή ταχυκαρδία
β) Πνευμονική υπέρταση
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γ) Ανεπάρκεια της πνευμονικής βαλβίδας
δ) Κυάνωση
ε) Υπολειπόμενο VSD

Ερώτηση 29
Ποιο φάρμακο αντενδείκνυται η συγχορήγησή του με το dabigatran
α) Κλαριθρομυκίνη
β) Αμιοδαρόνη
γ) Καρβαμεζεπίνη
δ) Ατορβαστατίνη
ε) Βεραπαμίλη

τροπονίνη υψηλής ευαισθησίας (hs-cTnT) είναι 21 pg/l και η
δεύτερη μετά 2 ώρες είναι 68 pg/l. Θέτετε τη διάγνωση nonSTEMI και από εκείνη τη στιγμή ποιο από τα παρακάτω είναι η
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ενδεδειγμένη ενέργεια στο συγκεκριμένο χρονικό
σημείο
α) Η χορήγηση 600mg κλοπιδογρέλης
β) Η χορήγηση 300mg κλοπιδογρέλης
γ) Η χορήγηση 180mg τικαγκρελόρης
δ) Η χορήγηση 60mg πρασουγρέλης
ε) Η χορήγηση 300mg ασπιρίνης

Ερώτηση 34
Ερώτηση 30
Ποιο από τα παρακάτω πρέπει να αποφεύγεται σε ασθενείς με
γνωστό σύνδρομο Brugada
α) Κάπνισμα
β) Ήπια ισομετρική άσκηση
γ) Ήπια ισοτονική άσκηση
δ) Υπερβολική κατανάλωση αιθυλικής αλκοόλης
ε) Έκθεση σε δυνατούς θορύβους

Ερώτηση 31
Ποιος από τους παρακάτω ασθενείς έχει την υψηλότερη
πιθανότητα να αναπτύξει νεφροπάθεια από σκιαγραφικό μετά από
καρδιακό καθετηριασμό ή/και στεφανιογραφία-αγγειοπλαστική
(PCI)
α) Γυναίκα ασθενής διαβητική, 72 ετών, με κρεατινίνη ορού
2.0 mg/dl, που υποβάλλεται σε πρωτογενή αγγειοπλαστική
λόγω οξέος κατωτέρου εμφράγματος με συνοδό υπόταση
β) Άνδρας 48 ετών, μη διαβητικός, με κρεατινίνη ορού 2.6 mg/
dl, που υποβάλλεται σε εκλεκτική αγγειοπλαστική
γ) Άνδρας 80 ετών, διαβητικός που λαμβάνει μετφορμίνη, με
κρεατινίνη ορού 1.0 mg/dl, που υποβάλλεται σε εκλεκτική
αγγειοπλαστική
δ) Γυναίκα ασθενής 45 ετών, μονόνεφρη, με κρεατινίνη
ορού 0.9 mg/dl, που υποβάλλεται σε αριστερό-δεξιό
καθετηριασμό για επιβεβαίωση ισχυρής υποψίας
δευτερογενούς μεσοκολπικής επικοινωνίας

Στον ίδιο ασθενή αποφασίζετε για λόγους κλινικούς, ΗΚΓφικούς
και βιοχημικούς να προβείτε σε πρώιμη επεμβατική στρατηγική
αντιμετώπισης (Early Invasive Strategy) εντός των προσεχών
ωρών (6-12). Εχοντας ήδη χορηγήσει την κατάλληλη διπλή
αντιαιμοπεταλιακή αγωγή, σε ότι αφορά στο αντιπηκτικό σχήμα
ποιο από τα παρακάτω θεραπευτικά πρωτόκολλα είναι σωστό
α) Να χορηγήσετε υποδόρια ενοξαπαρίνη μέχρι τα στεφανιογραφικά
αποτελέσματα και να επαναξιολογήσετε τη θεραπευτική
στρατηγική σας, αναλόγως των ευρημάτων της στεφανιογραφίας
β) Να χορηγήσετε ενδοφλέβια μπιβαλιρουδίνη μέχρι τα
στεφανιογραφικά αποτελέσματα και να επαναξιολογήσετε τη
θεραπευτική στρατηγική σας, αναλόγως αν θα προβείτε ή όχι
σε αγγειοπλαστική μετά τη στεφανιογραφία
γ) Να χορηγήσετε υποδόρια fondaparinux μέχρι τα
στεφανιογραφικά αποτελέσματα και αν πραγματοποιήσετε
αγγειοπλαστική να δώσετε επιπλέον αντιπηκτικό που έχει αντί
II-a δραστικότητα
δ) Να χορηγήσετε ενδοφλέβια μη κλασματοποιημένη
ηπαρίνη μέχρι τα στεφανιογραφικά αποτελέσματα και
να επαναξιολογήσετε τη θεραπευτική στρατηγική σας,
αναλόγως των ευρημάτων της στεφανιογραφίας
ε) Ολα τα παραπάνω είναι λανθασμένα διότι λείπει η
συγχορήγηση αναστολέων των IIB/IIIA αιμοπεταλιακών
υποδοχέων
στ) Ολα τα παραπάνω είναι σωστά

Ερώτηση 35
Ερώτηση 32
Ο συνήθης εμπλουτισμός σε οξυγόνο (O2 Saturation) του
φλεβικού αίματος είναι
α) 30%
β) 50%
γ) 70%
δ) 90%

Ερώτηση 33
Ασθενής 62 ετών παρουσιάζεται στο ΤΕΠ στις 6 π.μ αναφέροντας
τυπικό στηθαγχικό πόνο στις 2 π.μ. διαρκείας 10min και δεύτερο
επεισόδιο στις 5 π.μ, μεγαλύτερης διάρκειας, 15min. To ΗΚΓ
δείχνει πτώση ST 1mm με κατιούσα φορά σε V3-V6 και η 1η
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Ασθενής λαμβάνει ένα νεώτερο από του στόματος αντιπηκτικό
φάρμακο (NOAC) λόγω μονίμου κολπικής μαρμαρυγής με
CHA2DS2-VASc score 3 και HAS-BLED score 2. Παρουσιάζει
οξύ στεφανιαίο σύνδρομο για το οποίο, μεταξύ άλλων,
θεραπεύεται και με τοποθέτηση stent στη μεσότητα του
προσθίου κατιόντα. Κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο τού
χορηγείται τριπλή αντι-αιμοπεταλιακή αγωγή και ανεξαρτήτως
της χρονικής διάρκειάς της, ποιο από τα κατωτέρω σχήματα είναι
το πλέον ενδεδειγμένο
α) NOAC+ασπιρίνη+κλοπιδογρέλη
β) NOAC+ασπιρίνη+τικαγκρελόρη
γ) NOAC+ασπιρίνη+πρασουγρέλη
δ) Κανένα από τα παραπάνω

Θέματα ειδικότητας καρδιολογίας (Oκτώβριος 2015) - Θέματα πολλαπλής επιλογής

Ερώτηση 36

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ποιος από τους παρακάτω παράγοντες μπορεί να προκαλέσει
δευτεροπαθώς υπερτριγλυκεριδαιμία
α) Προγεστερόνη
β) Κινολόνες
γ) Καρβεδιλόλη
δ) Κορτικοστεροειδή

Θέμα 1
Σύνδρομο Marfan

Ερώτηση 37

Θέμα 3
α) Παράγοντες που συμβάλλουν στην μακροβιότητα. Πώς αυτό
τεκμηριώνεται από τη βασική έρευνα;
β) Πώς ερμηνεύεται από πλευράς παθοφυσιολογίας το
παράδοξο της παχυσαρκίας;

Ασθενής με δυσλιπιδαιμία παρουσιάζει LDL=200 mg/dl και
TG=165 mg/dl. Ο πατέρας του αναφέρει στο ιστορικό του
επεισόδια οξείας παγκρεατίτιδας. Μετά από τη λήψη στατίνης,
οι τιμές των λιπιδίων του ασθενούς είναι LDL=105 mg/dl και
TG=450 mg/dl. Ποια είναι η πιθανή διάγνωση για τον ασθενή
αυτόν, όσον αφορά στη διαταραχή των λιπιδίων
α) Ετερόζυγη οικογενής υπερλιπιδαιμία
β) Αμιγής υπερτριγλυκεριδαιμία
γ) Οικογενής συνδυασμένη υπερλιπιδαιμία
δ) α-υπολιποπρωτεϊναιμία

Ερώτηση 38
Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί κριτήριο (ένδειξη) για τη διάγνωση
της οικογενούς υπερχοληστερολαιμίας σε άντρα ασθενή 50 ετών
α) Μετάλλαξη στον υποδοχέα της apoB
β) Παρουσία γεροντότοξου
γ) LDL=210 mg/dl
δ) Αδερφός 45 ετών με έμφραγμα του μυοκαρδίου

Ερώτηση 39
Ποιο από τα παρακάτω μπορεί να αποκαλύψει ασθενείς επιρρεπείς
σε εμφάνιση συνδρόμου μακρού QT ή/και πολύμορφη κοιλιακή
ταχυκαρδία (Torsades de pointe)
α) Αντι-αρρυθμικά φάρμακα κατηγορίας κλάσης Ia, Ib, και
διουρητικά
β) Αντι-αρρυθμικά φάρμακα κλάσης Ιc, ΙΙΙ, ερυθρομικίνη,
αζιθρομικίνη, τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά
γ) Αντι-αρρυθμικά φάρμακα κλάσης ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, και άλφααγωνιστές
δ) Αντι-αρρυθμικά φάρμακα κλάσης Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, και
ορμονοθεραπεία

Ερώτηση 40
Σε ασθενή με κακοήθη παρασυμπαθητικοτονία, ποιο από τα παρακάτω
δεν συμπεριλαμβάνεται στις ενδείξεις για εμφύτευση βηματοδότη
α) Η ηλικία <40 ετών
β) Η ηλικία >40 ετών
γ) Συμπτωματική παύση >3sec
δ) Ασυμπτωματική παύση >6sec

Θέμα 2
Τι νεότερο με την τροπονίνη σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
οδηγίες;

Θέμα 4
Πώς αντιμετωπίζονται οι συννοσηρότητες στο οξύ ισχαιμικό
σύνδρομο;
Θέμα 5
α) Διαφορική διάγνωση κοιλιακής από υπερκοιλιακή ρυθμική
ταχυκαρδία με ευρέα συμπλέγματα QRS
β) Σύνδρομο Brugada: Αναλυτική περιγραφή των τύπων του
σύμφωνα με τις ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλαγές
Θέμα 6
Θεραπευτικός και διαγνωστικός αλγόριθμος αντιμετώπισης της
οξείας και υποτροπιάζουσας περικαρδίτιδος
Θέμα 7
Διαγνωστικά κριτήρια και βαθμονόμηση κινδύνου στην
υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια
Θέμα 8
Μείζονα και ελάσσονα κριτήρια για τη διάγνωση λοιμώδους
ενδοκαρδίτιδας. Πότε η διάγνωση θεωρείται οριστική και πότε
πιθανή;
Θέμα 9
Αναφέρατε τις συνιστώσες του CHA2DS2-VASc score και του
HAS-BLED score με τις βαθμολογίες τους. Ποια είναι τα πρώτα
3 εγκεκριμένα από του στόματος νεώτερα αντιπηκτικά (NOAC),
σε τι δόσεις χρησιμοποιούνται και ποιες είναι οι μεταβολικές
οδοί απέκκρισης εκάστου εξ αυτών;
Θέμα 10
Φαρμακευτική αγωγή στη συστολική καρδιακή ανεπάρκεια
μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου
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O πρώτος από του στόματος άμεσος αναστολέας του παράγοντα Xa

Απλή προστασία
2,5mg για τουσ ασθενείσ σασ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΔΟΣΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων
πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων
ενεργειών.
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Xarelto 2,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 2,5 mg rivaroxaban.
Έκδοχo με γνωστές δράσεις:
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 33,92 mg λακτόζης (ως μονοϋδρική), βλ. παράγραφο 4.4.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο (δισκίο).
Στρογγυλά αμφίκυρτα δισκία ανοικτού κίτρινου χρώματος (6 χιλ. διάμετρος, 9 χιλ. ακτίνα κύρτωσης), επισημασμένα με το
σταυρό της BAYER στη μία όψη και τον αριθμό “2,5” και ένα τρίγωνο στην άλλη όψη.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Το Xarelto, συγχορηγούμενο με ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ΑΣΟ) μόνο ή με ΑΣΟ συν κλοπιδογρέλη ή τικλοπιδίνη, ενδείκνυται
για την πρόληψη των αθηροθρομβωτικών επεισοδίων σε ενήλικες ασθενείς μετά από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ACS) με
αυξημένους καρδιακούς βιοδείκτες (βλ. παραγράφους 4.3, 4.4 και 5.1).
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
Η συνιστώμενη δόση είναι 2,5 mg δύο φορές ημερησίως.
Οι ασθενείς πρέπει επίσης να παίρνουν μια ημερήσια δόση 75 ‑ 100 mg ΑΣΟ ή μια ημερήσια δόση 75 ‑ 100 mg ΑΣΟ
επιπρόσθετα είτε μιας ημερήσιας δόσης 75 mg κλοπιδογρέλης είτε μιας τυπικής ημερήσιας δόσης τικλοπιδίνης.
Η θεραπεία θα πρέπει να αξιολογείται συχνά στον ασθενή σταθμίζοντας τον κίνδυνο ισχαιμικών συμβάντων έναντι των
κινδύνων αιμορραγίας. Επέκταση της θεραπείας μετά το πέρας των 12 μηνών θα πρέπει να γίνεται μεμονωμένα για κάθε
ασθενή, αφού υπάρχει περιορισμένη εμπειρία για αγωγή έως τους 24 μήνες.
Η θεραπεία με Xarelto πρέπει να αρχίσει το συντομότερο δυνατόν μετά τη σταθεροποίηση του επεισοδίου ACS
(συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών επαναγγείωσης), το νωρίτερο 24 ώρες μετά την εισαγωγή στο νοσοκομείο και
κατά το χρόνο που θα πρέπει κανονικά να διακοπεί η παρεντερική αντιπηκτική αγωγή.
Εάν παραλειφθεί μια δόση, ο ασθενής πρέπει να συνεχίσει με την κανονική δόση, όπως συνιστάται κατά τον επόμενο
προγραμματισμένο χρόνο. Η δόση δεν πρέπει να διπλασιαστεί για να αναπληρωθεί η δόση που παραλείφθηκε.
Αλλαγή από ανταγωνιστές της βιταμίνης K (ΑΒΚ) στο Xarelto
Όταν οι ασθενείς αλλάζουν από ΑΒΚ στο Xarelto, οι τιμές Διεθνούς Ομαλοποιημένης Σχέσης (International Normalized
Ratio‑INR) θα είναι ψευδώς αυξημένες μετά την πρόσληψη του Xarelto. Η τιμή INR δεν είναι έγκυρη για τη μέτρηση της
αντιπηκτικής δράσης του Xarelto και, συνεπώς, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται (βλ. παράγραφο 4.5).
Αλλαγή από το Xarelto σε ανταγωνιστές της βιταμίνης K (ΑΒΚ)
Υπάρχει πιθανότητα ανεπαρκούς αντιπηκτικότητας κατά τη μετάβαση από το Xarelto σε ΑΒΚ. Η συνεχής επαρκής
αντιπηκτικότητα πρέπει να διασφαλίζεται κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε μετάβασης σε ένα εναλλακτικό αντιπηκτικό.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το Xarelto μπορεί να συνεισφέρει σε αυξημένη τιμή INR.
Σε ασθενείς που αλλάζουν από το Xarelto σε ΑΒΚ, ο ΑΒΚ πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα μέχρι η τιμή INR να είναι
≥ 2,0. Για τις πρώτες δύο ημέρες της μεταβατικής περιόδου, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η τυπική αρχική δοσολογία του
ΑΒΚ, ακολουθούμενη τις επόμενες ημέρες από τη δοσολογία ΑΒΚ, όπως υποδεικνύεται από τις εξετάσεις INR. Ενόσω οι
ασθενείς λαμβάνουν παράλληλα Xarelto και ΑΒΚ, η τιμή INR δεν πρέπει να ελέγχεται νωρίτερα από 24 ώρες μετά από την
προηγούμενη δόση αλλά πριν από την επόμενη δόση του Xarelto. Όταν το Xarelto διακοπεί, οι εξετάσεις INR μπορούν να
γίνουν αξιόπιστα τουλάχιστον 24 ώρες μετά από την τελευταία δόση (βλ. παραγράφους 4.5 και 5.2).
Αλλαγή από παρεντερικά αντιπηκτικά στο Xarelto
Για ασθενείς που λαμβάνουν ένα παρεντερικό αντιπηκτικό, διακόψτε το παρεντερικό αντιπηκτικό και ξεκινήστε το Xarelto
0 έως 2 ώρες πριν από το χρόνο που θα εχορηγείτο η επόμενη δόση του παρεντερικού φαρμακευτικού προϊόντος
(π.χ. ηπαρίνες μικρού μοριακού βάρους) ή κατά το χρόνο της διακοπής ενός συνεχώς χορηγούμενου παρεντερικού
φαρμακευτικού προϊόντος (π.χ. ενδοφλέβια μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη).
Αλλαγή από το Xarelto σε παρεντερικά αντιπηκτικά
Χορηγήστε την πρώτη δόση του παρεντερικού αντιπηκτικού κατά το χρόνο που θα έπρεπε να ληφθεί η επόμενη δόση του
Xarelto.
Ειδικοί πληθυσμοί
Νεφρική δυσλειτουργία
Περιορισμένα κλινικά δεδομένα για ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης 15 ‑ 29 ml/
min) υποδεικνύουν ότι οι συγκεντρώσεις rivaroxaban στο πλάσμα αυξάνονται σημαντικά. Συνεπώς, το Xarelto πρέπει να
χρησιμοποιείται με προσοχή στους συγκεκριμένους ασθενείς. Η χρήση δε συνιστάται σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης
< 15 ml/min (βλ. παραγράφους 4.4 και 5.2).
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας σε ασθενείς με ήπια νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης 50 ‑ 80 ml/
min) ή μέτρια νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης 30 ‑ 49 ml/min) (βλ. παράγραφο 5.2).
Ηπατική δυσλειτουργία
Το Xarelto αντενδείκνυται σε ασθενείς με ηπατική νόσο σχετιζόμενη με διαταραχή της πήξης του αίματος και κλινικά
σχετιζόμενο κίνδυνο αιμορραγίας συμπεριλαμβανομένων των κιρρωτικών ασθενών με Child Pugh B και C (βλ.
παραγράφους 4.3 και 5.2).
Ηλικιωμένος πληθυσμός
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας (βλ. παραγράφους 4.4 και 5.2).
Σωματικό βάρος
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας (βλ παραγράφους 4.4 και 5.2).
Φύλο
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας (βλ. παράγραφο 5.2).
Παιδιατρικός πληθυσμός
Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Xarelto σε παιδιά ηλικίας 0 έως 18 ετών δεν έχουν τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν
διαθέσιμα δεδομένα, συνεπώς, το Xarelto δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών.
Τρόπος χορήγησης
Από στόματος χρήση.
Το Xarelto μπορεί να λαμβάνεται με ή χωρίς τροφή (βλ. παραγράφους 4.5 και 5.2).
Για ασθενείς που δεν μπορούν να καταπιούν ολόκληρα δισκία, το δισκίο Xarelto μπορεί να θρυμματιστεί και να αναμειχθεί με
νερό ή πολτό μήλου αμέσως πριν τη χρήση και να χορηγηθεί από του στόματος.
Το θρυμματισμένο δισκίο Xarelto μπορεί επίσης να χορηγηθεί μέσω γαστρικών σωλήνων κατόπιν επιβεβαίωσης της σωστής
τοποθέτησης του σωλήνα εντός του στομάχου. Το θρυμματισμένο δισκίο πρέπει να χορηγείται με μια μικρή ποσότητα
νερού μέσω του γαστρικού σωλήνα και στη συνέχεια ο σωλήνας να ξεπλένεται με νερό (βλ. παράγραφο 5.2).
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.
Ενεργός κλινικά σημαντική αιμορραγία.
Βλάβη ή κατάσταση, εάν θεωρείται ότι αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για σοβαρή αιμορραγία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει
παρούσα ή πρόσφατη γαστρεντερική εξέλκωση, παρουσία κακοηθών νεοπλασμάτων σε υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας,
πρόσφατη κάκωση του εγκεφάλου ή της σπονδυλικής στήλης, πρόσφατη χειρουργική επέμβαση εγκεφάλου, σπονδυλικής
στήλης ή οφθαλμών, πρόσφατη ενδοκρανιακή αιμορραγία, γνωστούς οισοφαγικούς κιρσούς ή υπόνοια ύπαρξής τους,
αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες, αγγειακά ανευρύσματα ή σοβαρές ενδορραχιαίες ή ενδοεγκεφαλικές αγγειακές
ανωμαλίες.
Η ταυτόχρονη θεραπεία μαζί με άλλα αντιπηκτικά π.χ. μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη (ΜΚΗ), ηπαρίνες μικρού μοριακού
βάρους (ενοξαπαρίνη, δαλτεπαρίνη κτλ.), παράγωγα ηπαρίνης (fondaparinux κτλ.), από στόματος αντιπηκτικά (βαρφαρίνη,
ετεξιλική δαβιγατράνη, απιξαμπάνη κτλ.) δεν συνιστάται εκτός ειδικών συνθηκών αλλαγής αντιπηκτικής θεραπείας (βλ.
παράγραφο 4.2) ή όταν η ΜΚΗ δίνεται σε δόσεις απαραίτητες για τη διατήρηση ενός ανοικτού κεντρικού φλεβικού ή
αρτηριακού καθετήρα (βλ. παράγραφο 4.5).
Η ταυτόχρονη θεραπεία του ACS με αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία σε ασθενείς με προηγούμενο αγγειακό εγκεφαλικό
επεισόδιο ή παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (TIA) (βλ. παράγραφο 4.4).
Ηπατική νόσος σχετιζόμενη με διαταραχή της πήξης του αίματος και κλινικά σχετιζόμενο κίνδυνο αιμορραγίας
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συμπεριλαμβανομένων των κιρρωτικών ασθενών με Child Pugh B και C (βλ. παράγραφο 5.2).
Κύηση και θηλασμός (βλ. παράγραφο 4.6).
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Η αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του Xarelto έχει ερευνηθεί σε συνδυασμό με τους αντιαιμοπεταλιακούς παράγοντες
ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη/τικλοπιδίνη. Η θεραπεία σε συνδυασμό με άλλους αντιαιμοπεταλιακούς παράγοντες, π.χ.
πρασουγρέλη ή τικαγκρελόρη δεν έχει μελετηθεί και δεν συνιστάται.
Συνιστάται κλινική παρακολούθηση σύμφωνα με την αντιπηκτική πρακτική καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας.
Κίνδυνος αιμορραγίας
Όπως και με άλλα αντιπηκτικά, οι ασθενείς που λαμβάνουν Xarelto θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά για σημεία
αιμορραγίας. Συνιστάται η προσεκτική χρήση σε καταστάσεις με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας. Η χορήγηση του Xarelto
θα πρέπει να διακόπτεται εάν παρουσιαστεί σοβαρή αιμορραγία.
Στις κλινικές μελέτες αιμορραγία των βλεννογόνων (δηλαδή επίσταξη, από τα ούλα, το γαστρεντερικό, το ουρογεννητικό)
και αναιμία έχουν φανεί πιο συχνά κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας θεραπείας με rivaroxaban επιπρόσθετα μιας
αντιαιμοπεταλιακής αγωγής ενός ή δύο παραγόντων. Συνεπώς, επιπρόσθετα στην επαρκή κλινική παρατήρηση, η
εργαστηριακή εξέταση της αιμοσφαιρίνης / αιματοκρίτη θα μπορούσε να έχει αξία για την ανίχνευση λανθάνουσας
αιμορραγίας, όπως κρίνεται κατάλληλο.
Ορισμένες υποομάδες ασθενών, όπως αναγράφεται παρακάτω, έχουν αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας. Συνεπώς, η
χρήση του Xarelto σε συνδυασμό με αντιαιμοπεταλιακή αγωγή δύο παραγόντων σε ασθενείς με γνωστό αυξημένο κίνδυνο
αιμορραγίας πρέπει να σταθμίζεται έναντι του οφέλους όσον αφορά την πρόληψη αθηροθρομβωτικών επεισοδίων.
Επιπλέον, αυτοί οι ασθενείς πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά για σημεία και συμπτώματα αιμορραγικών επιπλοκών
και αναιμίας μετά την έναρξη της θεραπείας (βλ. παράγραφο 4.8).
Οποιαδήποτε ανεξήγητη πτώση της αιμοσφαιρίνης ή της αρτηριακής πίεσης πρέπει να οδηγήσει σε διερεύνηση για
αιμορραγική εστία.
Αν και η θεραπεία με rivaroxaban δεν απαιτεί παρακολούθηση της έκθεσης ως εξέταση ρουτίνας, η μέτρηση των επιπέδων
rivaroxaban με μια βαθμονομημένη ποσοτική εξέταση μέτρησης της δραστικότητας έναντι του παράγοντα Xa μπορεί να
είναι χρήσιμη σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η γνώση της έκθεσης στο rivaroxaban μπορεί να βοηθήσει στη λήψη κλινικών
αποφάσεων, π.χ. υπερδοσολογία και επείγουσα εγχείρηση (βλ. παραγράφους 5.1 & 5.2).
Νεφρική δυσλειτουργία
Σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης < 30 ml/min), τα επίπεδα του rivaroxaban στο πλάσμα
μπορεί να αυξηθούν σημαντικά (1,6 φορές κατά μέσο όρο), οδηγώντας σε αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας. Το Xarelto
πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης 15 ‑ 29 ml/min. Η χρήση δε συνιστάται σε
ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης < 15 ml/min (βλ. παραγράφους 4.2 και 5.2).
Σε ασθενείς με μέτρια νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης 30 ‑ 49 ml/min) οι οποίοι λαμβάνουν ταυτόχρονα
άλλα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία αυξάνουν τη συγκέντρωση του rivaroxaban στο πλάσμα το Xarelto θα πρέπει να
χρησιμοποιείται με προσοχή (βλ. παράγραφο 4.5).
Αλληλεπίδραση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα
Η χρήση του Xarelto δεν συνιστάται σε ασθενείς στους οποίους συγχορηγείται συστηματική θεραπεία με αντιμυκητιασικές
αζόλες (όπως κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, βορικοναζόλη και ποζακοναζόλη) ή αναστολείς πρωτεάσης του HIV (π.χ.
ριτοναβίρη). Αυτές οι δραστικές ουσίες είναι ισχυροί αναστολείς του CYP3A4 και της P‑gp και συνεπώς μπορούν να
αυξήσουν τις συγκεντρώσεις του rivaroxaban στο πλάσμα σε κλινικά σχετιζόμενο βαθμό (2,6 φορές κατά μέσο όρο), το
οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας (βλ. παράγραφο 4.5).
Απαιτείται προσοχή εάν στους ασθενείς συγχορηγούνται φαρμακευτικά προϊόντα που επηρεάζουν την αιμόσταση,
όπως μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φαρμακευτικά προϊόντα (ΜΣΑΦ), ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ΑΣΟ) και αναστολείς της
συσσώρευσης αιμοπεταλίων. Για ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο ελκωτικής γαστρεντερικής νόσου, μπορεί να εξεταστεί
μια κατάλληλη προφυλακτική θεραπεία (βλ. παράγραφο 4.5).
Μετά από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, οι ασθενείς υπό θεραπεία με Xarelto και ΑΣΟ, ή Xarelto και ΑΣΟ συν κλοπιδογρέλη/
τικλοπιδίνη, πρέπει να λαμβάνουν ταυτόχρονη θεραπεία με ΜΣΑΦ μόνο εάν το όφελος υπερισχύει του κινδύνου
αιμορραγίας.
Άλλοι παράγοντες αιμορραγικού κινδύνου
Όπως και με άλλους αντιθρομβωτικούς παράγοντες, το rivaroxaban δε συνιστάται σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο
αιμορραγίας, όπως:
• συγγενείς ή επίκτητες αιμορραγικές διαταραχές
• μη ελεγχόμενη σοβαρή αρτηριακή υπέρταση
• άλλη γαστρεντερική νόσος χωρίς ενεργό εξέλκωση, η οποία δυνητικά μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές αιμορραγίας (
π.χ. φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, οισοφαγίτιδα, γαστρίτιδα και γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος).
• αγγειακή αμφιβληστροειδοπάθεια
• βρογχεκτασία ή ιστορικό πνευμονικής αιμορραγίας
•
Πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με ACS:
• ηλικίας > 75 ετών εάν συγχορηγείται με ΑΣΟ μόνο ή με ΑΣΟ συν κλοπιδογρέλη ή τικλοπιδίνη
• με χαμηλό βάρος σώματος (< 60 kg) εάν συγχορηγείται με ΑΣΟ μόνο ή με ΑΣΟ συν κλοπιδογρέλη ή τικλοπιδίνη
Ασθενείς με προηγούμενο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή TIA
To Xarelto 2,5 mg αντενδείκνυται για τη θεραπεία του ACS σε ασθενείς με προηγούμενο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο
ή TIA (βλ. παράγραφο 4.3). Έχουν μελετηθεί λίγοι ασθενείς με ACS με προηγούμενο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή
TIA, αλλά τα περιορισμένα δεδομένα αποτελεσματικότητας που είναι διαθέσιμα υποδεικνύουν ότι αυτοί οι ασθενείς δεν
ωφελούνται από τη θεραπεία.
Ραχιαία/επισκληρίδιος αναισθησία ή παρακέντηση
Όταν χρησιμοποιείται νευραξονική αναισθησία (ραχιαία/επισκληρίδιος αναισθησία) ή ραχιαία/επισκληρίδιος παρακέντηση, οι
ασθενείς που θεραπεύονται με αντιθρομβωτικούς παράγοντες για την πρόληψη θρομβοεμβολικών επιπλοκών διατρέχουν
τον κίνδυνο ανάπτυξης επισκληρίδιου ή ενδορραχιαίου αιματώματος, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνια ή
μόνιμη παράλυση. Ο κίνδυνος αυτών των συμβαμάτων μπορεί να αυξηθεί από την μετεγχειρητική χρήση επισκληρίδιων
καθετήρων ή από την ταυτόχρονη χρήση φαρμακευτικών προϊόντων που επηρεάζουν την αιμόσταση. Ο κίνδυνος μπορεί
επίσης να αυξηθεί από τραυματική ή επαναλαμβανόμενη επισκληρίδιο ή ραχιαία παρακέντηση. Οι ασθενείς πρέπει να
παρακολουθούνται συχνά για σημεία και συμπτώματα νευρολογικής δυσλειτουργίας (π.χ.
αιμωδία ή αδυναμία των ποδιών, δυσλειτουργία των εντέρων ή της ουροδόχου κύστεως). Εάν παρατηρηθούν νευρολογικές
επιπτώσεις, απαιτείται επείγουσα διάγνωση και θεραπεία. Πριν από την νευραξονική επεμβατική διαδικασία, ο γιατρός
πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο όφελος έναντι του κινδύνου σε ασθενείς υπό αντιπηκτική αγωγή ή σε ασθενείς που
πρόκειται να υποβληθούν σε αντιπηκτική αγωγή για θρομβοπροφύλαξη.
Δεν υπάρχει κλινική εμπειρία σε τέτοιες καταστάσεις στη χρήση των 2,5mg με ΑΣΟ μόνο ή με ΑΣΟ συν κλοπιδογρέλη ή
τικλοπιδίνη.
Για τη μείωση πιθανού κινδύνου αιμορραγίας σχετιζόμενης με την ταυτόχρονη χρήση του rivaroxaban και νευραξονικής
αναισθησίας (ραχιαία/επισκληρίδιος αναισθησία) ή ραχιαίας παρακέντησης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το φαρμακοκινητικό
προφίλ του rivaroxaban. Η τοποθέτηση ή η αφαίρεση ενός επισκληρίδιου καθετήρα ή η ραχιαία παρακέντηση διενεργείται
καλύτερα όταν η αντιπηκτική δράση του rivaroxaban εκτιμάται ότι είναι χαμηλή ( δείτε παράγραφο 5.2). Ωστόσο, δεν είναι
γνωστός ο ακριβής χρόνος για την επίτευξη μιας επαρκώς χαμηλής αντιπηκτικής δράσης σε κάθε ασθενή. Οι αναστολείς
συσσώρευσης αιμοπεταλίων θα πρέπει να διακόπτονται όπως προτείνεται από τις συνταγογραφικές πληροφορίες του
παρασκευαστή.
Δοσολογικές συστάσεις πριν και μετά από επεμβατικές διαδικασίες και χειρουργική παρέμβαση
Εάν απαιτείται επεμβατική διαδικασία ή χειρουργική παρέμβαση, το Xarelto 2,5mg πρέπει να διακοπεί τουλάχιστον 12 ώρες
πριν την παρέμβαση, εάν είναι δυνατόν, και με βάση την κλινική κρίση του ιατρού. Εάν ένας ασθενής πρόκειται να υποβληθεί
σε εκλεκτική χειρουργική επέμβαση και δεν είναι επιθυμητή η αντιαιμοπεταλιακή δράση, οι αναστολείς της συσσώρευσης
αιμοπεταλίων πρέπει να διακοπούν όπως υποδεικνύεται από τις πληροφορίες συνταγογράφησης του παραγωγού.
Εάν η διαδικασία δεν μπορεί να καθυστερήσει, ο αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας πρέπει να αξιολογηθεί έναντι του
επείγοντος της παρέμβασης.
Το Xarelto πρέπει να αρχίσει ξανά το συντομότερο δυνατόν μετά την επεμβατική διαδικασία ή τη χειρουργική παρέμβαση,
εφόσον η κλινική κατάσταση το επιτρέπει και έχει δημιουργηθεί επαρκής αιμόσταση όπως καθορίζεται από τον θεράποντα
ιατρό (βλ. παράγραφο 5.2).
Ηλικιωμένος πληθυσμός
Η αυξημένη ηλικία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας (βλ. παράγραφο 5.2).
Πληροφορίες σχετικά με τα έκδοχα
Το Xarelto περιέχει λακτόζη. Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, ανεπάρκεια
λακτάσης Lapp ή δυσαπορρόφηση γλυκόζης‑γαλακτόζης δεν πρέπει να πάρουν αυτό το φάρμακο.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Αναστολείς του CYP3A4 και της P‑gp
Η συγχορήγηση του rivaroxaban με κετοκοναζόλη (400 mg εφάπαξ ημερησίως) ή ριτοναβίρη (600 mg δύο φορές την ημέρα)
οδήγησε σε αύξηση κατά 2,6 φορές / 2,5 φορές της μέσης AUC του rivaroxaban και σε αύξηση κατά 1,7 φορές / 1,6 φορές
της μέσης Cmax του rivaroxaban, με σημαντικές αυξήσεις στις φαρμακοδυναμικές δράσεις, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε
αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας. Συνεπώς, η χρήση του Xarelto δεν συνιστάται σε ασθενείς στους οποίους συγχορηγείται
συστηματική αγωγή με αντιμυκητιασικές αζόλες όπως κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, βορικοναζόλη και ποζακοναζόλη ή
αναστολείς πρωτεάσης του HIV. Αυτές οι δραστικές ουσίες είναι ισχυροί αναστολείς τόσο του CYP3A4 όσο και της P‑gp
(βλ. παράγραφο 4.4).
Δραστικές ουσίες που αναστέλλουν ισχυρά μόνο μία από τις οδούς απομάκρυνσης του rivaroxaban, είτε του CYP3A4 είτε
της P‑gp, αναμένεται να αυξήσουν τις συγκεντρώσεις του rivaroxaban στο πλάσμα σε μικρότερο βαθμό. Η κλαριθρομυκίνη
(500 mg δύο φορές την ημέρα), για παράδειγμα, η οποία θεωρείται ένας ισχυρός αναστολέας του CYP3A4 και μέτριος
αναστολέας της P‑gp, οδήγησε σε αύξηση κατά 1,5 φορά της μέσης AUC του rivaroxaban και κατά 1,4 φορά της Cmax. Αυτή
η αύξηση δεν θεωρείται κλινικά σχετιζόμενη. (Για ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία: βλ. παράγραφο 4.4).
Η ερυθρομυκίνη (500 mg τρεις φορές την ημέρα), η οποία αναστέλλει μετρίως το CYP 3A4 και την P‑gp, οδήγησε σε μια
αύξηση κατά 1,3 φορές της μέσης AUC και Cmax του rivaroxaban. Αυτή η αύξηση δεν θεωρείται κλινικά σχετιζόμενη.
Σε άτομα με ήπια νεφρική δυσλειτουργία, η ερυθρομυκίνη (500 mg τρεις φορές την ημέρα) οδήγησε σε μια αύξηση κατά
1,8 φορές της μέσης AUC του rivaroxaban και κατά 1,6 φορές της Cmax σε σύγκριση με άτομα με φυσιολογική νεφρική
λειτουργία. Σε άτομα με μέτρια νεφρική δυσλειτουργία, η ερυθρομυκίνη οδήγησε σε μια αύξηση κατά 2,0 φορές της μέσης
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AUC του rivaroxaban και κατά 1,6 φορές της Cmax σε σύγκριση με άτομα με φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Η επίδραση της
ερυθρομυκίνης είναι αθροιστική σε εκείνη της νεφρικής δυσλειτουργίας (βλ. παράγραφο 4.4).
Η φλουκοναζόλη (400 mg εφάπαξ ημερησίως), η οποία θεωρείται ένας μέτριος αναστολέας του CYP3A4, οδήγησε σε μια
αύξηση κατά 1,4 φορές της μέσης AUC του rivaroxaban και σε μια αύξηση κατά 1,3 φορές της μέσης Cmax. Αυτή η αύξηση
δεν θεωρείται κλινικά σημαντική. (Για ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία: δείτε παράγραφο 4.4)
Δεδομένων των περιορισμένων διαθέσιμων κλινικών στοιχείων με τη δρονεδαρόνη,ο συνδυασμός με το rivaroxaban θα
πρέπει να αποφεύγεται.
Αντιπηκτικά
Μετά από τη συνδυασμένη χορήγηση της ενοξαπαρίνης (40 mg άπαξ δόση) με το rivaroxaban (10 mg άπαξ δόση)
παρατηρήθηκε μια αθροιστική δράση στη δραστικότητα έναντι του παράγοντα Xa χωρίς επιπρόσθετες επιδράσεις στις
δοκιμασίες πήξης (PT, aPTT). Η ενοξαπαρίνη δεν επηρέασε τις φαρμακοκινητικές ιδιότητες του rivaroxaban.
Λόγω του αυξημένου κινδύνου αιμορραγίας, απαιτείται προσοχή εάν στους ασθενείς συγχορηγούνται οποιαδήποτε άλλα
αντιπηκτικά (βλ. παραγράφους 4.3 & 4.4).
ΜΣΑΦ/αναστολείς συσσώρευσης αιμοπεταλίων
Δεν παρατηρήθηκε κλινικά σχετιζόμενη παράταση του χρόνου ροής μετά από τη συγχορήγηση rivaroxaban (15 mg)
και 500 mg ναπροξένης. Εντούτοις, ενδέχεται να υπάρχουν άτομα με περισσότερο εκσεσημασμένη φαρμακοδυναμική
ανταπόκριση.
Δεν παρατηρήθηκαν κλινικά σημαντικές φαρμακοκινητικές ή φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις όταν το rivaroxaban
συγχορηγήθηκε με 500 mg ακετυλοσαλικυλικού οξέος.
Η κλοπιδογρέλη (300 mg δόση εφόδου συνοδευόμενη από 75 mg δόση συντήρησης) δεν έδειξε φαρμακοκινητική
αλληλεπίδραση με το rivaroxaban (15 mg), αλλά παρατηρήθηκε μια σχετική αύξηση στο χρόνο ροής σε μία υποομάδα
ασθενών, η οποία δεν συσχετιζόταν με το βαθμό συσσώρευσης αιμοπεταλίων, τα επίπεδα P‑σελεκτίνης ή τα επίπεδα των
υποδοχέων της GPIIb/IIIa.
Απαιτείται προσοχή εάν στους ασθενείς συγχορηγούνται ΜΣΑΦ (συμπεριλαμβανομένου του ακετυλοσαλικυλικού οξέος) και
αναστολείς συσσώρευσης αιμοπεταλίων, διότι αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα τυπικά αυξάνουν τον κίνδυνο αιμορραγίας
(βλ. παράγραφο 4.4).
Βαρφαρίνη
Η μετάβαση των ασθενών από τον ανταγωνιστή της βιταμίνης K βαρφαρίνη (INR 2,0 έως 3,0) σε rivaroxaban (20 mg) ή από
το rivaroxaban (20 mg) σε βαρφαρίνη (INR 2,0 έως 3,0) αύξησε το χρόνο προθρομβίνης/INR (Neoplastin) περισσότερο από
αθροιστικά (μπορεί να παρατηρηθούν μεμονωμένες τιμές INR έως και 12), ενώ οι επιδράσεις στο aPTT, στην αναστολή της
δραστηριότητας του παράγοντα Xa και στο ενδογενές δυναμικό θρομβίνης ήταν αθροιστικές.
Εάν είναι επιθυμητός ο έλεγχος των φαρμακοδυναμικών επιδράσεων του rivaroxaban κατά τη διάρκεια της μεταβατικής
περιόδου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι δοκιμασίες δραστηριότητας αντι‑παράγοντα Xa, PiCT και Heptest, καθώς αυτές
οι δοκιμασίες δεν επηρεάστηκαν από τη βαρφαρίνη. Κατά την τέταρτη ημέρα μετά την τελευταία δόση της βαρφαρίνης,
όλες οι δοκιμασίες (συμπεριλαμβανομένου του PT, aPTT, αναστολής της δραστηριότητας του παράγοντα Xa και ETP)
αντιπροσώπευαν μόνο την επίδραση του rivaroxaban.
Εάν είναι επιθυμητός ο έλεγχος των φαρμακοδυναμικών επιδράσεων της βαρφαρίνης κατά τη διάρκεια της μεταβατικής
περιόδου, η μέτρηση INR μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Ctrough του rivaroxaban (24 ώρες μετά την προηγούμενη λήψη του
rivaroxaban) καθώς αυτή η δοκιμασία επηρεάζεται ελάχιστα από το rivaroxaban σε αυτό το χρονικό σημείο.
Δεν παρατηρήθηκε φαρμακοκινητική αλληλεπίδραση μεταξύ της βαρφαρίνης και του rivaroxaban.
Επαγωγείς του CYP3A4
Η συγχορήγηση του rivaroxaban με τον ισχυρό επαγωγέα του CYP3A4 ριφαμπικίνη οδήγησε σε κατά προσέγγιση 50%
μείωση στη μέση AUC του rivaroxaban, με παράλληλες μειώσεις στις φαρμακοδυναμικές του δράσεις. Η ταυτόχρονη
χρήση του rivaroxaban με άλλους ισχυρούς επαγωγείς του CYP3A4 (π.χ. φαινυτοΐνη, καρβαμαζεπίνη, φαινοβαρβιτάλη ή
υπερικό (St. John’s Wort, Hypericum perforatum)) μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μειωμένες συγκεντρώσεις του rivaroxaban
στο πλάσμα. Συνεπώς, η ταυτόχρονη χορήγηση με ισχυρούς επαγωγείς του CYP3A4 πρέπει να αποφεύγεται εκτός εάν ο
ασθενής παρακολουθείται στενά για σημεία και συμπτώματα θρόμβωσης.
Άλλες συγχορηγούμενες θεραπείες
Δεν παρατηρήθηκαν κλινικά σημαντικές φαρμακοκινητικές ή φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις όταν το rivaroxaban
συγχορηγήθηκε με μιδαζολάμη (υπόστρωμα του CYP3A4), διγοξίνη (υπόστρωμα της P‑gp), ατορβαστατίνη (υπόστρωμα
του CYP3A4 και της P‑gp) ή ομεπραζόλη (αναστολέας της αντλίας πρωτονίων). Το rivaroxaban ούτε αναστέλλει ούτε επάγει
οποιεσδήποτε κύριες ισομορφές του CYP όπως το CYP3A4.
Δεν έχει παρατηρηθεί κλινικά σημαντική αλληλεπίδραση με την τροφή (βλ. παράγραφο 4.2).
Εργαστηριακές παράμετροι
Οι παράμετροι πήξης (π.χ. PT, aPTT, HepTest) επηρεάζονται όπως είναι αναμενόμενο από τον τρόπο δράσης του
rivaroxaban (βλ. παράγραφο 5.1).
4.6 Γονιμότητα, κύηση και θηλασμός
Εγκυμοσύνη
Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Xarelto δεν έχουν τεκμηριωθεί στις έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα κατέδειξαν
αναπαραγωγική τοξικότητα (βλέπε παράγραφο 5.3). Λόγω της ενδεχόμενης τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα,
του ενδογενούς κινδύνου αιμορραγίας και της απόδειξης ότι το rivaroxaban διέρχεται τον πλακούντα, το Xarelto
αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (βλ. παράγραφο 4.3).
Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να αποφεύγουν να μείνουν έγκυες κατά τη διάρκεια της θεραπείας με
rivaroxaban.
Θηλασμός
Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Xarelto δεν έχουν τεκμηριωθεί σε γυναίκες που θηλάζουν. Τα στοιχεία από
ζώα δείχνουν ότι το rivaroxaban απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Συνεπώς το Xarelto αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια του
θηλασμού (βλ. παράγραφο 4.3). Πρέπει να αποφασιστεί εάν θα διακοπεί ο θηλασμός ή θα διακοπεί/ θα αποφευχθεί η
θεραπεία.
Γονιμότητα
Δεν έχουν διενεργηθεί ειδικές μελέτες με το rivaroxaban στους ανθρώπους για την αξιολόγηση των επιδράσεων στη
γονιμότητα. Σε μια μελέτη για τη γονιμότητα αρρένων και θηλέων σε αρουραίους, δεν παρατηρήθηκαν επιδράσεις (βλ.
παράγραφο 5.3).
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Το Xarelto έχει μικρή επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες
όπως συγκοπή (συχνότητα: όχι συχνή) και ζάλη (συχνότητα: συχνή) (βλ. παράγραφο 4.8). Οι ασθενείς που παρουσιάζουν
αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν πρέπει να οδηγούν ή να χειρίζονται μηχανές.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Περίληψη του προφίλ ασφαλείας
Η ασφάλεια του rivaroxaban αξιολογήθηκε σε έντεκα μελέτες φάσης III που συμπεριέλαβαν 32.625 ασθενείς που εκτέθηκαν
στο rivaroxaban (βλ. Πίνακα 1).
Πίνακας 1: Αριθμός ασθενών που μελετήθηκαν, μέγιστη ημερήσια δόση και διάρκεια θεραπείας στις μελέτες
φάσης III

Ένδειξη

Αριθμός
ασθενών*

Μέγιστη ημερήσια δόση

Μέγιστη
διάρκεια
θεραπείας

Πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβολής
(ΦΘΕ) σε ενηλίκους ασθενείς που
υποβάλλονται σε εκλεκτική χειρουργική
επέμβαση αντικατάστασης ισχίου ή
γόνατος

6.097

10 mg

39 ημέρες

Πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβολής σε
παθολογικούς ασθενείς

3.997

10 mg

39 ημέρες

Πίνακας 2: Όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανιζόμενες κατά τη θεραπεία που αναφέρθηκαν σε ασθενείς
σε μελέτες φάσης III

Συχνές

Ημέρα 1 ‑ 21: 30 mg

4.556

Πρόληψη του αγγειακού εγκεφαλικού
επεισοδίου και της συστημικής εμβολής
σε ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική
μαρμαρυγή

7.750

20 mg

10.225

5 mg ή 10 mg
συγχορηγούμενα είτε
με ΑΣΟ είτε με ΑΣΟ συν
κλοπιδογρέλη ή τικλοπιδίνη

Ημέρα 22 και εξής: 20 mg

21 μήνες

41 μήνες

Όχι συχνές

Σπάνιες

Μη γνωστές

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος
Αναιμία
(συμπεριλαμβανομένων των
αντίστοιχων εργαστηριακών
παραμέτρων)

Θρομβοκυττάρωση
(συμπεριλαμβανομένου
του αυξημένου αριθμού
αιμοπεταλίων)A

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Αλλεργική αντίδραση,
αλλεργική δερματίτιδα
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Ζάλη, κεφαλαλγία

Εγκεφαλική και ενδοκρανιακή
αιμορραγία, συγκοπή

Οφθαλμικές διαταραχές
Οφθαλμική αιμορραγία
(συμπεριλαμβανομένης
της αιμορραγίας του
επιπεφυκότα)
Καρδιακές διαταραχές
Ταχυκαρδία
Αγγειακές διαταραχές
Υπόταση, αιμάτωμα
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου
Επίσταξη,
αιμόπτυση
Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος
Ουλορραγία,
αιμορραγία της
γαστρεντερικής οδού
(συμπεριλαμβανομένης της
αιμορραγίας του ορθού),
γαστρεντερικό και κοιλιακό
άλγος, δυσπεψία, ναυτία,
δυσκοιλιότηταA, διάρροια,
έμετοςA

Ξηροστομία

Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων
Μη φυσιολογική ηπατική
λειτουργία

Ίκτερος

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Κνησμός (συμπεριλαμβανο‑
μένων όχι συχνών
περιπτώσεων γενικευμένου
κνησμού), εξάνθημα,
εκχύμωση,
δερματική και υποδόρια
αιμορραγία

Κνίδωση

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού
Άλγος στα άκραA

Θεραπεία της ΕΒΦΘ, ΠΕ και πρόληψη της
υποτροπής

Πρόληψη των αθηροθρομβωτικών
επεισοδίων σε ασθενείς μετά από ACS

ασθενείς που νοσηλεύονται αιμορραγικά επεισόδια εμφανίστηκαν σε περίπου 6,8% και 12,6% των ασθενών αντίστοιχα
και αναιμία εμφανίστηκε σε περίπου 5,9% και 2,1% των ασθενών αντίστοιχα. Σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία είτε με
15 mg Xarelto δύο φορές ημερησίως ακολουθούμενο από 20 mg άπαξ ημερησίως για θεραπεία της ΕΒΦΘ ή ΠΕ, είτε με
20 mg άπαξ ημερησίως για την πρόληψη της υποτροπής της ΕΒΦΘ και της ΠΕ, αιμορραγικά επεισόδια εμφανίστηκαν σε
περίπου 27,8% των ασθενών και αναιμία εμφανίστηκε σε περίπου 2,2% των ασθενών. Σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία
για την πρόληψη του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και της συστημικής εμβολής, αιμορραγία οποιουδήποτε τύπου ή
σοβαρότητας αναφέρθηκε με συχνότητα επεισοδίων 28 ανά 100 έτη ασθενών, και αναιμία με συχνότητα επεισοδίων 2,5 ανά
100 έτη ασθενών. Στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία για την πρόληψη των αθηροθρομβωτικών επεισοδίων μετά από
Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ACS), αναφέρθηκε αιμορραγία κάθε τύπου ή σοβαρότητας με συχνότητα επεισοδίων 22 ανά
100 έτη ασθενών. Αναιμία αναφέρθηκε με συχνότητα επεισοδίων 1,4 ανά 100 έτη ασθενών.
Κατάλογος των ανεπιθύμητων ενεργειών σε πίνακα
Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν με το Xarelto συνοψίζονται στον πίνακα 2 παρακάτω ανά
κατηγορία οργανικού συστήματος (σύμφωνα με τη βάση δεδομένων MedDRA) και ανά συχνότητα.
Οι συχνότητες ορίζονται ως:
πολύ συχνές (≥ 1/10)
συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10)
όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100)
σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000)
πολύ σπάνιες (< 1/10.000)
μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)

Αιμάρθρωση

Μυϊκή αιμορραγία

Σύνδρομο
διαμερίσματος
απότοκο αιμορραγίας

Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών
Αιμορραγία της
ουρογεννητικής οδού
(συμπεριλαμβανομένης
της αιματουρίας και
μηνορραγίαςB),
νεφρική δυσλειτουργία
(συμπεριλαμβανομένης
της αυξημένης κρεατινίνης
αίματος, αυξημένης ουρίας
αίματος)A

Νεφρική ανεπάρκεια/
οξεία νεφρική
ανεπάρκεια απότοκος
αιμορραγίας ικανής να
προκαλέσει μειωμένη
αιμάτωση

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
31 μήνες

*Ασθενείς που εκτέθηκαν τουλάχιστον σε μία δόση rivaroxaban
Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες σε ασθενείς που έλαβαν rivaroxaban ήταν αιμορραγίες (βλ.
παράγραφο 4.4. και «Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών» παρακάτω). Οι πιο συχνά αναφερόμενες
αιμορραγίες (≥4 %) ήταν επίσταξη (5,9 %) και αιμορραγία από το γαστρεντερικό σύστημα (4,2 %).
Συνολικά σε περίπου 67% των ασθενών που εκτέθηκαν σε τουλάχιστον μία δόση rivaroxaban αναφέρθηκαν ανεπιθύμητα
συμβάντα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Περίπου 22% των ασθενών παρουσίασαν ανεπιθύμητες ενέργειες που
θεωρήθηκε ότι σχετίζονταν με τη θεραπεία, όπως αξιολογήθηκαν από τους ερευνητές. Σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία
με 10 mg Xarelto οι οποίοι υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης ισχίου ή γόνατος και σε παθολογικούς
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ΠυρετόςA, περιφερικό
οίδημα, μειωμένη γενική
δύναμη και ενέργεια
(συμπεριλαμβανομένης της
κόπωσης, εξασθένισης)

Αίσθημα αδιαθεσίας
(συμπεριλαμβανομένης
κακουχίας)

Εντοπισμένο
οίδημαA

Παρακλινικές εξετάσεις
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O
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Δεν υπάρχουν ειδικές συνθήκες διατήρησης για το προϊόν αυτό.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Αυξημένη χολερυθρίνη,
Αυξημένη
Κυψέλες PP/φύλλου αλουμινίου σε συσκευασίες των 14, 28,30, 56, 60, 98, 168 ή 196 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο
αυξημένη αλκαλική
συζευγμένη
δισκίων ή διάτρητες κυψέλες μονής δόσης σε συσκευασίες των 10 x 1 ή 100 x 1 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων ή
A
φωσφατάση του αίματος ,
σε πολυσυσκευασίες που περιέχουν 100 (10 κουτιά από 10 x 1 ) επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
χολερυθρίνη
(με
Αύξηση στις τρανσαμινάσες
αυξημένη LDHA, αυξημένη
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
ή χωρίς συνοδό
A
A
λιπάση , αυξημένη αμυλάση ,
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
αύξηση της ALT)
αυξημένη GGTA
Καμία ειδική υποχρέωση για απόρριψη.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές θεραπευτικών χειρισμών
Bayer Pharma AG
D‑13342 Berlin
Αιμορραγία μετά
Γερμανία
την επέμβαση
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(συμπεριλαμβανομένης της
EU/1/08/472/025‑035
Αγγειακό
μετεγχειρητικής αναιμίας και
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ψευδοανεύρυσμαΓ
αιμορραγίας από τραύμα),
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης 30 Σεπτεμβρίου 2008
μώλωπας
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 22 Μαΐου 2013
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
έκκριση από τραύμαA
ΜΑΙΟΣ 2015
A: παρατηρήθηκε στην πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβολής (ΦΘΕ) σε ασθενείς που υποβάλλονται σε εκλεκτική Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού
χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης γόνατος ή ισχίου
Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu/.
B: παρατηρήθηκε στη θεραπεία για την ΕΒΦΘ και ΠΕ και στην πρόληψη της υποτροπής ως πολύ συχνή σε γυναίκες ηλικίας
< 55 ετών
Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.
Γ: παρατηρήθηκε ως όχι συχνή στην πρόληψη των αθηροθρομβωτικών επεισοδίων σε ασθενείς μετά απο Οξύ Στεφανιαίο
Σύνδρομο (μετά από διαδερμική στεφανιαία επέμβαση)

Συχνές

Όχι συχνές

Σπάνιες

Μη γνωστές

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών
Λόγω του φαρμακολογικού τρόπου δράσης, η χρήση του Xarelto μπορεί να συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο λανθάνουσας
ή έκδηλης αιμορραγίας από οποιονδήποτε ιστό ή όργανο, η οποία μπορεί να προκαλέσει μεθαιμορραγική αναιμία. Τα
σημεία, συμπτώματα και η σοβαρότητα (που συμπεριλαμβάνει θανατηφόρα έκβαση) ποικίλλουν ανάλογα με την εστία, το
βαθμό ή την έκταση της αιμορραγίας ή/και αναιμίας (βλ. παράγραφο 4.9 Αντιμετώπιση της αιμορραγίας). Σε κλινικές μελέτες
αιμορραγία των βλεννογόνων (δηλαδή επίσταξη, από τα ούλα, το γαστρεντερικό, το ουρο γεννητικό ) και αναιμία έχουν
παρατηρηθεί πιο συχνά κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας θεραπείας με rivaroxaban σε σύγκριση με θεραπεία Ανταγωνιστών
Βιταμίνης Κ (ΑΒΚ). Συνεπώς, επιπρόσθετα στην επαρκή κλινική παρατήρηση, η εργαστηριακή εξέταση της αιμοσφαιρίνης /
αιματοκρίτη θα μπορούσε να έχει αξία για την ανίχνευση λανθάνουσας αιμορραγίας, όπως κρίνεται κατάλληλο.
Ο κίνδυνος αιμορραγιών μπορεί να είναι αυξημένος σε ορισμένες ομάδες ασθενών, π.χ. σε εκείνους τους ασθενείς με μη
ελεγχόμενη σοβαρή αρτηριακή υπέρταση ή/και συγχορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή η οποία επηρεάζει την αιμόσταση
(βλ. Κίνδυνος αιμορραγίας στην παράγραφο 4.4). Η έμμηνος ρύση μπορεί να αυξηθεί και/ή να παραταθεί. Οι αιμορραγικές
επιπλοκές μπορεί να εμφανιστούν ως αδυναμία, ωχρότητα, ζάλη, κεφαλαλγία ή ανεξήγητο οίδημα, δύσπνοια και ανεξήγητο
σοκ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ως συνέπεια της αναιμίας, έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα καρδιακής ισχαιμίας, όπως
θωρακικός πόνος ή στηθάγχη.
Για το Xarelto έχουν αναφερθεί επιπλοκές οι οποίες είναι γνωστό ότι μπορούν να συμβούν μετά από σοβαρή αιμορραγία,
όπως σύνδρομο διαμερίσματος και νεφρική ανεπάρκεια λόγω υποάρδευσης. Συνεπώς, κατά την αξιολόγηση της
κατάστασης οποιουδήποτε ασθενούς υπό αντιπηκτική θεραπεία, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο αιμορραγίας.
Παρατηρήσεις μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου στην αγορά
Έχουν αναφερθεί οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες σε χρονική συσχέτιση με τη χρήση του Xarelto. Η συχνότητα αυτών
των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου στην αγορά δεν
μπορεί να εκτιμηθεί.
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: Αγγειοοίδημα και αλλεργικό οίδημα (Στη συγκεντρωτική ανάλυση των
δοκιμών φάσης III, αυτά τα συμβάντα ήταν όχι συχνά (≥ 1/1.000 έως < 1/100)).
Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων: Χολόσταση, Ηπατίτιδα ( συμπερ. ηπατοκυτταρικής βλάβης) (Στη συγκεντρωτική
ανάλυση των δοκιμών φάσης III, αυτά τα συμβάντα ήταν σπάνια (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000)).
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος: Θρομβοπενία (Στη συγκεντρωτική ανάλυση των δοκιμών
φάσης III, αυτά τα συμβάντα ήταν όχι συχνά (≥ 1/1.000 έως < 1/100)).
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού
προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους‑κινδύνου του φαρμακευτικού
προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται παρακάτω:
Ελλάδα:
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR‑15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
Κύπρος:
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY‑1475 Λευκωσία
Φαξ: + 357 22608649
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs
4.9 Υπερδοσολογία
Σπάνιες περιπτώσεις υπερδοσολογίας έως και 600 mg έχουν αναφερθεί χωρίς αιμορραγικές επιπλοκές ή άλλες
ανεπιθύμητες ενέργειες. Λόγω περιορισμένης απορρόφησης, αναμένεται ένα φαινόμενο οροφής χωρίς περαιτέρω
αύξηση της μέσης έκθεσης στο πλάσμα σε υπερθεραπευτικές δόσεις των 50 mg rivaroxaban ή ανώτερες.
Δεν υπάρχει διαθέσιμο ειδικό αντίδοτο που να ανταγωνίζεται τη φαρμακοδυναμική δράση του rivaroxaban.
Μπορεί να εξεταστεί η χρήση ενεργού άνθρακα για τη μείωση της απορρόφησης σε περίπτωση υπερδοσολογίας του
rivaroxaban.
Αντιμετώπιση της αιμορραγίας
Σε περίπτωση εμφάνισης αιμορραγικής επιπλοκής σε ασθενή που παίρνει rivaroxaban, η επόμενη χορήγηση του rivaroxaban
πρέπει να καθυστερήσει ή η θεραπεία πρέπει να διακοπεί, ως αρμόζει. Το rivaroxaban έχει ημιζωή περίπου 5 έως 13 ωρών
(βλ. παράγραφο 5.2). Η αντιμετώπιση πρέπει να εξατομικεύεται σύμφωνα με τη σοβαρότητα και τη θέση της αιμορραγίας.
Κατάλληλη συμπτωματική θεραπεία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες, όπως μηχανική συμπίεση
(π.χ. για σοβαρή επίσταξη), χειρουργική αιμόσταση με διαδικασίες ελέγχου της αιμορραγίας, αναπλήρωση υγρών και
αιμοδυναμική υποστήριξη, παράγωγα αίματος (συμπεπυκνωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια ή φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα,
ανάλογα με τη σχετιζόμενη αναιμία ή διαταραχή πήξης) ή αιμοπετάλια.
Σε περίπτωση που μια αιμορραγία δεν μπορεί να ελεγχθεί με τα ανωτέρω μέτρα, πρέπει να εξεταστεί η χορήγηση ενός
ειδικού προπηκτικού παράγοντα αντιστροφής, όπως το συμπύκνωμα συμπλόκου προθρομβίνης (PCC), συμπύκνωμα
ενεργοποιημένου συμπλόκου προθρομβίνης (APCC) ή ανασυνδυασμένου παράγοντα VIIa (r‑FVIIa). Εντούτοις, υπάρχει
μέχρι σήμερα πολύ περιορισμένη κλινική εμπειρία από τη χρήση αυτών των προϊόντων σε άτομα που παίρνουν rivaroxaban.
Η σύσταση βασίζεται επίσης σε περιορισμένα μη‑κλινικά δεδομένα. Πρέπει να εξεταστεί η επαναδοσολόγηση του
ανασυνδυασμένου παράγοντα VIIa και να τιτλοποιηθεί ανάλογα με τη βελτίωση της αιμορραγίας. Ανάλογα με την τοπική
διαθεσιμότητα, θα πρέπει να εξετάζεται η συμβουλή ενός γιατρού εξειδικευμένου σε διαταραχές της πήξης του αίματος σε
περίπτωση σοβαρών αιμορραγιών (δείτε παράγραφο 5.1).
Η θειική πρωταμίνη και η βιταμίνη K δεν αναμένεται να επηρεάσουν την αντιπηκτική δράση του rivaroxaban.Υπάρχει
περιορισμένη εμπειρία με το τρανεξαμικό οξύ και καθόλου εμπειρία με το αμινοκαπροϊκό οξύ και την απροτινίνη σε
άτομα που παίρνουν rivaroxaban. Δεν υπάρχει ούτε επιστημονικό σκεπτικό για το όφελος ούτε εμπειρία με τη χρήση του
συστηματικού αιμοστατικού δεσμοπρεσίνη σε άτομα που παίρνουν rivaroxaban. Λόγω της υψηλής δέσμευσης σε πρωτεΐνες
του πλάσματος, το rivaroxaban δεν αναμένεται να είναι αιμοδιυλίσιμο.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Πυρήνας δισκίου:
Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη
Καρμελλόζη νατριούχος διασταυρούμενη
Λακτόζη μονοϋδρική
Υπρομελλόζη
Νάτριο λαουρυλοθειικό
Μαγνήσιο στεατικό
Επικάλυψη δισκίου:
Μακρογόλη 3350
Υπρομελλόζη
Διοξείδιο του τιτανίου (E171)
Οξείδιο του σιδήρου κίτρινο (E172)
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται
6.3 Διάρκεια ζωής
3 χρόνια
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Απλή προστασία
10mg για τουσ ασθενείσ σασ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων
πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων
ενεργειών.
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Xarelto 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10 mg rivaroxaban.
Έκδοχο με γνωστές δράσεις:
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 26,51 mg λακτόζης ( ως μονοϋδρική), βλ. παράγραφο 4.4.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο (δισκίο).
Στρογγυλά αμφίκυρτα δισκία ανοικτού κόκκινου χρώματος (6 χιλ. διάμετρος, 9 χιλ. ακτίνα καμπυλότητας), επισημασμένα με
το σταυρό της BAYER στη μία όψη και τον αριθμό “10” και ένα τρίγωνο στην άλλη όψη.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβολής (ΦΘΕ) σε ενηλίκους ασθενείς που υποβάλλονται σε εκλεκτική χειρουργική
επέμβαση αντικατάστασης ισχίου ή γόνατος.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
Η συνιστώμενη δόση είναι 10 mg rivaroxaban λαμβανόμενη από του στόματος άπαξ ημερησίως. Η αρχική δόση πρέπει να
λαμβάνεται 6 έως 10 ώρες μετά τη χειρουργική επέμβαση, εφόσον έχει επιτευχθεί αιμόσταση.
Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από τον ατομικό κίνδυνο που διατρέχει ο κάθε ασθενής για φλεβική θρομβοεμβολή, ο
οποίος καθορίζεται από τον τύπο της ορθοπαιδικής χειρουργικής επέμβασης.
• Για ασθενείς που υποβάλλονται σε μείζονα χειρουργική επέμβαση ισχίου, συνιστάται διάρκεια θεραπείας 5 εβδομάδων.
• Για ασθενείς που υποβάλλονται σε μείζονα χειρουργική επέμβαση γόνατος, συνιστάται διάρκεια θεραπείας 2
εβδομάδων.
Εάν παραλειφθεί μία δόση, ο ασθενής πρέπει να πάρει το Xarelto αμέσως και κατόπιν να συνεχίσει την επόμενη μέρα με
πρόσληψη άπαξ ημερησίως όπως προηγουμένως.
Αλλαγή από ανταγωνιστές της βιταμίνης K (VKA) στο Xarelto
Κατά την αλλαγή ασθενών από VKA στο Xarelto, οι τιμές Διεθνούς Ομαλοποιημένης Σχέσης (INR) θα είναι ψευδώς
αυξημένες μετά την πρόσληψη του Xarelto. Το INR δεν είναι έγκυρο για τη μέτρηση της αντιπηκτικής δραστικότητας του
Xarelto, συνεπώς δεν πρέπει να χρησιμοποιείται (βλ. παράγραφο 4.5).
Αλλαγή από το Xarelto σε ανταγωνιστές της βιταμίνης K (VKA)
Υπάρχει πιθανότητα ανεπαρκούς αντιπηκτικής αγωγής κατά τη διάρκεια της μετάβασης από το Xarelto σε VKA. Η συνεχής
επαρκής αντιπηκτική αγωγή πρέπει να διασφαλίζεται κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε μετάβασης σε ένα εναλλακτικό
αντιπηκτικό. Πρέπει να σημειωθεί ότι το Xarelto μπορεί να συνεισφέρει σε αυξημένο INR.
Σε ασθενείς υπό αλλαγή από το Xarelto σε VKA, ο VKA πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα μέχρι το INR να είναι ≥ 2,0.
Για τις πρώτες δύο ημέρες της περιόδου μετατροπής, πρέπει να χρησιμοποιείται η τυπική αρχική δοσολογία του VKA
ακολουθούμενη από δοσολογία VKA, όπως καθοδηγείται από έλεγχο του INR. Ενόσω οι ασθενείς λαμβάνουν ταυτόχρονα
Xarelto και VKA, το INR δεν πρέπει να ελέγχεται νωρίτερα από
24 ώρες μετά την προηγούμενη δόση, αλλά πριν από την επόμενη δόση του Xarelto. Αφού το Xarelto διακοπεί, ο έλεγχος
του INR μπορεί να γίνει αξιόπιστα τουλάχιστον 24 ώρες μετά την τελευταία δόση (βλ. παραγράφους 4.5 και 5.2).
Αλλαγή από παρεντερικά αντιπηκτικά στο Xarelto
Για ασθενείς που λαμβάνουν επί του παρόντος ένα παρεντερικό αντιπηκτικό, διακόψτε το παρεντερικό αντιπηκτικό και
ξεκινήστε το Xarelto 0 έως 2 ώρες πριν το χρόνο που θα εχορηγείτο η επόμενη δόση του παρεντερικού φαρμακευτικού
προϊόντος (π.χ.ηπαρίνες μικρού μοριακού βάρους) ή κατά το χρόνο διακοπής ενός συνεχώς χορηγούμενου παρεντερικού
φαρμακευτικού προϊόντος (π.χ. ενδοφλέβια μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη).
Αλλαγή από το Xarelto σε παρεντερικά αντιπηκτικά
Χορηγήστε την πρώτη δόση του παρεντερικού αντιπηκτικού κατά το χρόνο που θα έπρεπε να ληφθεί η επόμενη δόση του
Xarelto.
Ειδικοί πληθυσμοί
Νεφρική δυσλειτουργία
Περιορισμένα κλινικά δεδομένα για ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης 15 ‑ 29 ml/
min) υποδεικνύουν ότι οι συγκεντρώσεις rivaroxaban στο πλάσμα αυξάνονται σημαντικά. Συνεπώς, το Xarelto πρέπει να
χρησιμοποιείται με προσοχή στους συγκεκριμένους ασθενείς. Η χρήση δε συνιστάται σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης
< 15 ml/min (βλ. παραγράφους 4.4 και 5.2).
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας σε ασθενείς με ήπια νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης 50 ‑ 80 ml/
min) ή μέτρια νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης 30 ‑ 49 ml/min) (βλ. παράγραφο 5.2).
Ηπατική δυσλειτουργία
Το Xarelto αντενδείκνυται σε ασθενείς με ηπατική νόσο σχετιζόμενη με διαταραχή της πήξης του αίματος και κλινικά
σχετιζόμενο κίνδυνο αιμορραγίας, συμπεριλαμβανομένων κιρρωτικών ασθενών με Child
Pugh B και C (βλ. παραγράφους 4.3 και 5.2).
Ηλικιωμένος πληθυσμός
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας (βλ. παράγραφο 5.2).
Σωματικό βάρος
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας (βλ. παράγραφο 5.2).
Φύλο
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας (βλ. παράγραφο 5.2).
Παιδιατρικός πληθυσμός
Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Xarelto σε παιδιά ηλικίας 0 έως 18 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν
υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, συνεπώς, το Xarelto δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών.
Τρόπος χορήγησης
Από στόματος χρήση. Το Xarelto μπορεί να ληφθεί με ή χωρίς τροφή (βλ. παράγραφο 4.5 και 5.2).
Για ασθενείς που δεν μπορούν να καταπιούν ολόκληρα δισκία, το δισκίο Xarelto μπορεί να θρυμματιστεί και να αναμειχθεί με
νερό ή πολτό μήλου αμέσως πριν τη χρήση και να χορηγηθεί από του στόματος.
Το θρυμματισμένο δισκίο Xarelto μπορεί επίσης να χορηγηθεί μέσω γαστρικών σωλήνων μετά από επιβεβαίωση της
σωστής τοποθέτησης του σωλήνα εντός του στομάχου. Το θρυμματισμένο δισκίο πρέπει να χορηγείται με μια μικρή
ποσότητα νερού μέσω του γαστρικού σωλήνα και στη συνέχεια ο σωλήνας να ξεπλένεται με νερό (βλ. παράγραφο 5.2).
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.
Ενεργός κλινικά σημαντική αιμορραγία.
Bλάβη ή κατάσταση, εάν θεωρείται ότι αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για σοβαρή αιμορραγία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει
παρούσα ή πρόσφατη γαστρεντερική εξέλκωση, παρουσία κακοηθών νεοπλασμάτων σε υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας,
πρόσφατη κάκωση του εγκεφάλου ή της σπονδυλικής στήλης, πρόσφατη χειρουργική επέμβαση εγκεφάλου, σπονδυλικής
στήλης ή οφθαλμών, πρόσφατη ενδοκρανιακή αιμορραγία, γνωστούς οισοφαγικούς κιρσούς ή υπόνοια ύπαρξής τους,
αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες, αγγειακά ανευρύσματα ή σοβαρές ενδορραχιαίες ή ενδοεγκεφαλικές αγγειακές
ανωμαλίες.
Η ταυτόχρονη θεραπεία μαζί με άλλα αντιπηκτικά π.χ. μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη (ΜΚΗ), ηπαρίνες μικρού μοριακού
βάρους (ενοξαπαρίνη, δαλτεπαρίνη κτλ.), παράγωγα ηπαρίνης (fondaparinux κτλ.), από στόματος αντιπηκτικά (βαρφαρίνη,
ετεξιλική δαβιγατράνη, απιξαμπάνη κτλ.) δεν συνιστάται εκτός ειδικών συνθηκών αλλαγής αντιπηκτικής θεραπείας(βλ.
παράγραφο 4.2) ή όταν η ΜΚΗ δίνεται σε δόσεις απαραίτητες για τη διατήρηση ενός ανοικτού κεντρικού φλεβικού ή
αρτηριακού καθετήρα (βλ. παράγραφο 4.5).
Ηπατική νόσος σχετιζόμενη με διαταραχή της πήξης του αίματος και κλινικά σχετιζόμενο κίνδυνο αιμορραγίας,
συμπεριλαμβανομένων κιρρωτικών ασθενών με Child Pugh B και C (βλ. παράγραφο 5.2).
Κύηση και θηλασμός (βλ. παράγραφο 4.6).
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4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Κίνδυνος αιμορραγίας
Ορισμένες υποομάδες ασθενών, όπως αναγράφεται παρακάτω, έχουν αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας. Αυτοί οι ασθενείς
πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά για σημεία και συμπτώματα αιμορραγικών επιπλοκών και αναιμίας μετά την
έναρξη της θεραπείας (βλ. παράγραφο 4.8). Αυτό μπορεί να γίνει μέσω τακτικής φυσικής εξέτασης των ασθενών, στενής
παρακολούθησης της παροχέτευσης του χειρουργικού τραύματος και περιοδικών μετρήσεων της αιμοσφαιρίνης.
Οποιαδήποτε ανεξήγητη πτώση της αιμοσφαιρίνης ή της αρτηριακής πίεσης πρέπει να οδηγήσει σε διερεύνηση για
αιμορραγική εστία.
Αν και η θεραπεία με rivaroxaban δεν απαιτεί παρακολούθηση της έκθεσης ως εξέταση ρουτίνας, η μέτρηση των επιπέδων
rivaroxaban με μια βαθμονομημένη ποσοτική εξέταση μέτρησης της δραστικότητας έναντι του παράγοντα Xa μπορεί να
είναι χρήσιμη σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η γνώση της έκθεσης στο rivaroxaban μπορεί να βοηθήσει στη λήψη κλινικών
αποφάσεων, π.χ. υπερδοσολογία και επείγουσα εγχείρηση (βλ. παραγράφους 5.1 και 5.2).
Νεφρική δυσλειτουργία
Σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης < 30 ml/min), τα επίπεδα του rivaroxaban στο πλάσμα
μπορεί να αυξηθούν σημαντικά (1,6 φορές κατά μέσο όρο), οδηγώντας σε αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας. Το Xarelto
πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης 15 ‑ 29 ml/min. Η χρήση δε συνιστάται σε
ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης < 15 ml/min (βλ. παραγράφους 4.2 και 5.2).
Σε ασθενείς με μέτρια νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης 30 ‑ 49 ml/min) στους οποίους συγχορηγούνται άλλα
φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία αυξάνουν τις συγκεντρώσεις rivaroxaban στο πλάσμα το Xarelto πρέπει να χρησιμοποιείται
με προσοχή (βλ. παράγραφο 4.5).
Αλληλεπίδραση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα
Η χρήση του Xarelto δεν συνιστάται σε ασθενείς στους οποίους συγχορηγείται συστηματική θεραπεία με αντιμυκητιασικές
αζόλες (όπως κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, βορικοναζόλη και ποζακοναζόλη) ή αναστολείς πρωτεάσης του HIV (π.χ.
ριτοναβίρη). Αυτές οι δραστικές ουσίες είναι ισχυροί αναστολείς του CYP3A4 και της P‑gp και συνεπώς μπορούν να
αυξήσουν τις συγκεντρώσεις του rivaroxaban στο πλάσμα σε κλινικά σχετιζόμενο βαθμό (2,6 φορές κατά μέσο όρο), το
οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας (βλ. παράγραφο 4.5).
Απαιτείται προσοχή εάν στους ασθενείς συγχορηγούνται φαρμακευτικά προϊόντα που επηρεάζουν την αιμόσταση,
όπως μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φαρμακευτικά προϊόντα (ΜΣΑΦ), ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ΑΣΟ) και αναστολείς της
συσσώρευσης αιμοπεταλίων. Για ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο ελκώδους γαστρεντερικής νόσου, μπορεί να εξεταστεί
μια κατάλληλη προφυλακτική θεραπεία (βλ. παράγραφο 4.5).
Άλλοι παράγοντες αιμορραγικού κινδύνου
Όπως και άλλοι αντιθρομβωτικοί παράγοντες, το rivaroxaban πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με
αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας, όπως:
• συγγενείς ή επίκτητες αιμορραγικές διαταραχές
• μη ελεγχόμενη σοβαρή αρτηριακή υπέρταση
• άλλη γαστρεντερική νόσος χωρίς ενεργό εξέλκωση που δυνητικά μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές αιμορραγίας (π.χ.
φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, οισοφαγίτιδα, γαστρίτιδα και γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος).)
• αγγειακή αμφιβληστροειδοπάθεια
• βρογχεκτασία ή ιστορικό πνευμονικής αιμορραγίας
Χειρουργική αποκατάσταση κατάγματος ισχίου
Το rivaroxaban δεν έχει μελετηθεί σε παρεμβατικές κλινικές δοκιμές σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική
επέμβαση αποκατάστασης κατάγματος ισχίου για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας.
Ραχιαία/επισκληρίδιος αναισθησία ή παρακέντηση
Όταν χρησιμοποιείται νευραξονική αναισθησία (ραχιαία/επισκληρίδιος αναισθησία) ή ραχιαία/επισκληρίδιος παρακέντηση, οι
ασθενείς που θεραπεύονται με αντιθρομβωτικούς παράγοντες για την πρόληψη θρομβοεμβολικών επιπλοκών διατρέχουν
τον κίνδυνο ανάπτυξης επισκληρίδιου ή ενδορραχιαίου αιματώματος, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνια ή
μόνιμη παράλυση. Ο κίνδυνος αυτών των συμβαμάτων μπορεί να αυξηθεί από την μετεγχειρητική χρήση επισκληρίδιων
καθετήρων ή από την ταυτόχρονη χρήση φαρμακευτικών προϊόντων που επηρεάζουν την αιμόσταση. Ο κίνδυνος μπορεί
επίσης να αυξηθεί από τραυματική ή επαναλαμβανόμενη επισκληρίδιο ή ραχιαία παρακέντηση. Οι ασθενείς πρέπει να
παρακολουθούνται συχνά για σημεία και συμπτώματα νευρολογικής δυσλειτουργίας (π.χ.
αιμωδία ή αδυναμία των ποδιών, δυσλειτουργία των εντέρων ή της ουροδόχου κύστεως). Εάν παρατηρηθούν νευρολογικές
επιπτώσεις, απαιτείται επείγουσα διάγνωση και θεραπεία. Πριν από την νευραξονική επεμβατική διαδικασία, ο ιατρός πρέπει
να εξετάσει το ενδεχόμενο όφελος έναντι του κινδύνου σε ασθενείς υπό αντιπηκτική αγωγή ή σε ασθενείς που πρόκειται να
υποβληθούν σε αντιπηκτική αγωγή για θρομβοπροφύλαξη.
Για τη μείωση πιθανού κινδύνου αιμορραγίας σχετιζόμενης με την ταυτόχρονη χρήση του rivaroxaban και νευραξονικής
αναισθησίας (ραχιαία/επισκληρίδιος αναισθησία) ή ραχιαίας παρακέντησης , θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το φαρμακοκινητικό
προφίλ του rivaroxaban. Η τοποθέτηση ή η αφαίρεση ενός επισκληρίδιου καθετήρα ή η ραχιαία παρακέντηση διενεργείται
καλύτερα όταν η αντιπηκτική δράση του rivaroxaban εκτιμάται ότι είναι χαμηλή ( δείτε παράγραφο 5.2).
Πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 18 ώρες μετά την τελευταία χορήγηση του rivaroxaban πριν την αφαίρεση ενός
επισκληρίδιου καθετήρα. Μετά από την αφαίρεση του καθετήρα, πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 6 ώρες πριν χορηγηθεί
η επόμενη δόση του rivaroxaban.
Σε περίπτωση τραυματικής παρακέντησης, η χορήγηση του rivaroxaban πρέπει να καθυστερήσει για
24 ώρες.
Δοσολογικές συστάσεις πριν και μετά από επεμβατικές διαδικασίες και χειρουργική παρέμβαση άλλη από εκλεκτική
χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης ισχίου ή γόνατος
Εάν απαιτείται επεμβατική διαδικασία ή χειρουργική παρέμβαση, το Xarelto 10mg πρέπει να διακοπεί τουλάχιστον 24 ώρες
πριν την παρέμβαση, εάν είναι δυνατόν, και με βάση την κλινική κρίση του ιατρού.
Εάν η διαδικασία δεν μπορεί να καθυστερήσει, ο αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας πρέπει να αξιολογηθεί έναντι του
επείγοντος της παρέμβασης.
Το Xarelto πρέπει να αρχίσει ξανά το συντομότερο δυνατόν μετά την επεμβατική διαδικασία ή τη χειρουργική παρέμβαση,
εφόσον η κλινική κατάσταση το επιτρέπει και έχει δημιουργηθεί επαρκής αιμόσταση όπως καθορίζεται από τον θεράποντα
ιατρό (βλ. παράγραφο 5.2).
Ηλικιωμένος πληθυσμός
Η αυξημένη ηλικία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας (βλ. παράγραφο 5.2).
Πληροφορίες σχετικά με τα έκδοχα
Το Xarelto περιέχει λακτόζη. Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, έλλειψη λακτάσης
Lapp ή κακή απορρόφηση γλυκόζης‑γαλακτόζης δεν πρέπει να πάρουν αυτό το φάρμακο.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Αναστολείς του CYP3A4 και της P gp
Η συγχορήγηση του rivaroxaban με κετοκοναζόλη (400 mg εφάπαξ ημερησίως) ή ριτοναβίρη (600 mg δύο φορές την
ημέρα) οδήγησε σε αύξηση κατά 2,6 φορές / 2,5 φορές της μέσης AUC του rivaroxaban και σε αύξηση κατά 1,7 φορές
/ 1,6 φορές της μέσης Cmax του rivaroxaban, με σημαντικές αυξήσεις στις φαρμακοδυναμικές δράσεις, το οποίο μπορεί
να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας. Συνεπώς, η χρήση του Xarelto δεν συνιστάται σε ασθενείς στους οποίους
συγχορηγείται συστηματική αγωγή με αντιμυκητιασικές αζόλες όπως κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, βορικοναζόλη και
ποζακοναζόλη ή αναστολείς πρωτεάσης του HIV. Αυτές οι δραστικές ουσίες είναι ισχυροί αναστολείς τόσο του CYP3A4
όσο και της P gp (βλ. παράγραφο 4.4).
Δραστικές ουσίες που αναστέλλουν ισχυρά μόνο μία από τις οδούς απομάκρυνσης του rivaroxaban, είτε του CYP3A4 είτε
της P‑gp, αναμένεται να αυξήσουν τις συγκεντρώσεις του rivaroxaban στο πλάσμα σε μικρότερο βαθμό. Η κλαριθρομυκίνη
(500 mg δύο φορές την ημέρα), για παράδειγμα, η οποία θεωρείται ένας ισχυρός αναστολέας του CYP3A4 και μέτριος
αναστολέας της P gp, οδήγησε σε αύξηση κατά
1,5 φορά της μέσης AUC του rivaroxaban και κατά 1,4 φορά της Cmax . Αυτή η αύξηση δεν θεωρείται κλινικά σχετιζόμενη.
(Για ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία: βλ. παράγραφο 4.4).
Η ερυθρομυκίνη (500 mg τρεις φορές την ημέρα), η οποία αναστέλλει μετρίως το CYP 3A4 και την P‑gp, οδήγησε σε
μια αύξηση κατά 1,3 φορές της μέσης AUC και Cmax του rivaroxaban. Αυτή η αύξηση δεν θεωρείται κλινικά σχετιζόμενη.
Σε άτομα με ήπια νεφρική δυσλειτουργία η ερυθρομυκίνη (500 mg τρεις φορές την ημέρα) οδήγησε σε μια αύξηση
κατά 1,8 φορές της μέσης AUC του rivaroxaban και κατά 1,6 φορές της Cmax σε άτομα με ήπια νεφρική δυσλειτουργία
σε σύγκριση με άτομα με φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Σε άτομα με μέτρια νεφρική δυσλειτουργία, η ερυθρομυκίνη
οδήγησε σε μια αύξηση κατά 2,0 φορές της μέσης AUC του rivaroxaban και κατά 1,6 φορές της Cmax σε σύγκριση με
άτομα με φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Η επίδραση της ερυθρομυκίνης είναι αθροιστική με εκείνη της νεφρικής
δυσλειτουργίας (βλ. παράγραφο 4.4).
Η φλουκοναζόλη (400 mg εφάπαξ ημερησίως), η οποία θεωρείται ένας μέτριος αναστολέας του CYP3A4, οδήγησε σε
αύξηση κατά 1,4 φορά της μέσης AUC του rivaroxaban και σε αύξηση κατά 1,3 φορά της μέσης Cmax. Αυτή η αύξηση δεν
θεωρείται κλινικά σχετιζόμενη. ( Για ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία: δείτε παράγραφο 4.4)
Δεδομένων των περιορισμένων διαθέσιμων κλινικών στοιχείων με τη δρονεδαρόνη, ο συνδυασμός με το rivaroxaban θα
πρέπει να αποφεύγεται.
Αντιπηκτικά
Μετά από τη συνδυασμένη χορήγηση της ενοξαπαρίνης (40 mg άπαξ δόση) με το rivaroxaban (10 mg άπαξ δόση)
παρατηρήθηκε μια αθροιστική δράση στη δραστικότητα έναντι του παράγοντα Xa χωρίς επιπρόσθετες επιδράσεις στις
δοκιμασίες πήξης (PT, aPTT). Η ενοξαπαρίνη δεν επηρέασε τις φαρμακοκινητικές ιδιότητες του rivaroxaban.
Λόγω του αυξημένου κινδύνου αιμορραγίας, απαιτείται προσοχή εάν στους ασθενείς συγχορηγούνται οποιαδήποτε άλλα
αντιπηκτικά (βλ. παραγράφους 4.3 και 4.4).
ΜΣΑΦ/αναστολείς συσσώρευσης αιμοπεταλίων
Δεν παρατηρήθηκε κλινικά σχετιζόμενη παράταση του χρόνου ροής μετά από τη συγχορήγηση rivaroxaban (15 mg)
και 500 mg ναπροξένης. Εντούτοις, ενδέχεται να υπάρχουν άτομα με περισσότερο εκσεσημασμένη φαρμακοδυναμική
ανταπόκριση.
Δεν παρατηρήθηκαν κλινικά σημαντικές φαρμακοκινητικές ή φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις όταν το rivaroxaban
συγχορηγήθηκε με 500 mg ακετυλοσαλικυλικού οξέος.
Η κλοπιδογρέλη (300 mg δόση εφόδου συνοδευόμενη από 75 mg δόση συντήρησης) δεν έδειξε φαρμακοκινητική
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αλληλεπίδραση με το rivaroxaban (15 mg), αλλά παρατηρήθηκε μια σχετική αύξηση στο χρόνο ροής σε μία υποομάδα
ασθενών, η οποία δεν συσχετιζόταν με τα επίπεδα συσσώρευσης αιμοπεταλίων, P‑σελεκτίνης ή επίπεδα υποδοχέων της
GPIIb/IIIa.
Απαιτείται προσοχή εάν στους ασθενείς συγχορηγούνται ΜΣΑΦ (συμπεριλαμβανομένου του ακετυλοσαλικυλικού οξέος) και
αναστολείς συσσώρευσης αιμοπεταλίων, διότι αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα τυπικά αυξάνουν τον κίνδυνο αιμορραγίας
(βλ. παράγραφο 4.4).
Βαρφαρίνη
Η αλλαγή ασθενών από τον ανταγωνιστή της βιταμίνης K βαρφαρίνη (INR 2,0 έως 3,0) στο rivaroxaban (20 mg) ή από το
rivaroxaban (20 mg) στη βαρφαρίνη (INR 2,0 έως 3,0) αύξησε το χρόνο προθρομβίνης/INR (Neoplastin) περισσότερο από
αθροιστικά (ενδέχεται να παρατηρηθούν μεμονωμένες τιμές INR έως και 12), ενώ οι επιδράσεις στον aPTT, στην αναστολή
της δραστικότητας του παράγοντα Xa και στο ενδογενές δυναμικό θρομβίνης ήταν αθροιστικές.
Εάν είναι επιθυμητός ο έλεγχος των φαρμακοδυναμικών επιδράσεων του rivaroxaban κατά τη διάρκεια της περιόδου
αλλαγής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μετρήσεις της αντι‑Xa δραστικότητας, PiCT και Heptest, καθώς αυτές οι δοκιμασίες
δεν επηρεάστηκαν από τη βαρφαρίνη. Την τέταρτη ημέρα μετά την τελευταία δόση της βαρφαρίνης, όλες οι μετρήσεις
(συμπεριλαμβανομένου PT, aPTT, αναστολής της δραστικότητας του παράγοντα Xa και ETP) αντιπροσώπευαν μόνο την
επίδραση του rivaroxaban.
Εάν είναι επιθυμητός ο έλεγχος των φαρμακοδυναμικών επιδράσεων της βαρφαρίνης κατά τη διάρκεια της περιόδου
αλλαγής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέτρηση INR στην Ctrough του rivaroxaban (24 ώρες μετά την προηγούμενη
πρόσληψη του rivaroxaban) καθώς αυτή η μέτρηση επηρεάζεται ελάχιστα από το rivaroxaban σε αυτό το χρονικό σημείο.
Δεν παρατηρήθηκε φαρμακοκινητική αλληλεπίδραση μεταξύ της βαρφαρίνης και του rivaroxaban.
Επαγωγείς του CYP3A4
Η συγχορήγηση του rivaroxaban με τον ισχυρό επαγωγέα του CYP3A4 ριφαμπικίνη οδήγησε σε κατά προσέγγιση 50 %
μείωση στη μέση AUC του rivaroxaban, με παράλληλες μειώσεις στις φαρμακοδυναμικές του δράσεις. Η ταυτόχρονη
χρήση του rivaroxaban με άλλους ισχυρούς επαγωγείς του CYP3A4 (π.χ. φαινυτοΐνη, καρβαμαζεπίνη, φαινοβαρβιτάλη ή
υπερικό (Hypericum perforatum, St. John’s Wort) μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μειωμένες συγκεντρώσεις του rivaroxaban
στο πλάσμα. Συνεπώς, η ταυτόχρονη χορήγηση με ισχυρούς επαγωγείς του CYP3A4 πρέπει να αποφεύγεται εκτός εάν ο
ασθενής παρακολουθείται στενά για σημεία και συμπτώματα θρόμβωσης.
Άλλες συγχορηγούμενες θεραπείες
Δεν παρατηρήθηκαν κλινικά σημαντικές φαρμακοκινητικές ή φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις όταν το rivaroxaban
συγχορηγήθηκε με μιδαζολάμη (υπόστρωμα του CYP3A4), διγοξίνη (υπόστρωμα της P‑gp), ατορβαστατίνη (υπόστρωμα
του CYP3A4 και της P‑gp) ή ομεπραζόλη (αναστολέας της αντλίας πρωτονίων). Το rivaroxaban ούτε αναστέλλει ούτε επάγει
οποιεσδήποτε κύριες ισομορφές του CYP όπως του CYP3A4.
Δεν παρατηρήθηκε καμία σχετιζόμενη κλινικά αλληλεπίδραση με τροφή (βλ. παράγραφο 4.2).
Εργαστηριακές παράμετροι
Οι παράμετροι πήξης (π.χ. PT, aPTT, HepTest) επηρεάζονται όπως είναι αναμενόμενο από τον τρόπο δράσης του
rivaroxaban (βλ. παράγραφο 5.1).
4.6 Γονιμότητα, κύηση και θηλασμός
Εγκυμοσύνη
Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Xarelto δεν έχουν τεκμηριωθεί στις έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα έχουν
δείξει αναπαραγωγική τοξικότητα (βλέπε παράγραφο 5.3). Λόγω της ενδεχόμενης τοξικότητας στην αναπαραγωγική
ικανότητα, του ενδογενούς κινδύνου αιμορραγίας και της απόδειξης ότι το rivaroxaban διέρχεται τον πλακούντα, το Xarelto
αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (βλ. παράγραφο 4.3).
Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να αποφεύγουν να μείνουν έγκυες κατά τη διάρκεια της θεραπείας με
rivaroxaban.
Θηλασμός
Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Xarelto δεν έχουν τεκμηριωθεί σε θηλάζουσες γυναίκες. Τα στοιχεία από ζώα
δείχνουν ότι το rivaroxaban απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Συνεπώς το Xarelto αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια του
θηλασμού (βλ. παράγραφο 4.3). Πρέπει να αποφασιστεί εάν θα διακοπεί ο θηλασμός ή θα διακοπεί/ θα αποφευχθεί η
θεραπεία.
Γονιμότητα
Δεν έχουν διενεργηθεί ειδικές μελέτες με το rivaroxaban στους ανθρώπους για την αξιολόγηση των επιδράσεων στη
γονιμότητα. Σε μια μελέτη για τη γονιμότητα αρρένων και θηλέων σε αρουραίους, δεν παρατηρήθηκαν επιδράσεις (βλ.
παράγραφο 5.3).
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Το Xarelto έχει μικρή επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες
όπως συγκοπή (συχνότητα: όχι συχνή) και ζάλη (συχνότητα: συχνή) (βλ. παράγραφο 4.8). Οι ασθενείς που παρουσιάζουν
αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν πρέπει να οδηγούν ή να χειρίζονται μηχανές.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Περίληψη για την ασφάλεια
Η ασφάλεια του rivaroxaban αξιολογήθηκε σε έντεκα μελέτες φάσης III στις οποίες συμπεριλήφθηκαν
32.625 ασθενείς που εκτέθηκαν στο rivaroxaban (βλ. Πίνακα 1).
Πίνακας 1: Αριθμός ασθενών που μελετήθηκαν, μέγιστη ημερήσια δόση και διάρκεια θεραπείας στις μελέτες
φάσης III

Ένδειξη

Αριθμός
ασθενών*

Μέγιστη ημερήσια
δόση

Μέγιστη
διάρκεια
θεραπείας

Πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβολής
(VTE) σε ενήλικες ασθενείς που υποβάλλονται
σε εκλεκτική επέμβαση αντικατάστασης ισχίου ή
γόνατος

6.097

10 mg

39 ημέρες

Πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβολής σε
παθολογικούς ασθενείς

3.997

10 mg

39 ημέρες

Θεραπεία της ΕΒΦΘ, ΠΕ και πρόληψη της
υποτροπής

4.556

Ημέρα 1 ‑ 21: 30 mg
Ημέρα 22 και εξής:
20 mg

21 μήνες

Πρόληψη του αγγειακού εγκεφαλικού
επεισοδίου και της συστημικής εμβολής σε ασθενείς
με μη‑βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή

7.750

20 mg

41 μήνες

Πρόληψη των αθηροθρομβωτικών επεισοδίων σε
ασθενείς μετά από ACS

10.225

5 mg ή 10 mg
αντιστοίχως,
συγχορηγούμενα είτε
με ΑΣΟ είτε με ΑΣΟ
συν κλοπιδογρέλη ή
τικλοπιδίνη

31 μήνες

Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες σε ασθενείς που έλαβαν rivaroxaban ήταν αιμορραγίες (βλ.
παράγραφο 4.4. και «Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών» παρακάτω). Οι πιο συχνά αναφερόμενες
αιμορραγίες (≥4 %) ήταν επίσταξη (5,9 %) και αιμορραγία από το γαστρεντερικό σύστημα (4,2 %).
Συνολικά, περίπου 67 % των ασθενών που εκτέθηκαν σε τουλάχιστον μία δόση rivaroxaban αναφέρθηκαν με ανεπιθύμητες
ενέργειες εμφανιζόμενες κατά τη θεραπεία. Περίπου 22 % των ασθενών παρουσίασε ανεπιθύμητες ενέργειες που
θεωρούνται ως σχετιζόμενες με τη θεραπεία, όπως αξιολογήθηκαν από τους ερευνητές. Σε ασθενείς υπό θεραπεία
με 10 mg Xarelto που υποβλήθηκαν σε επέμβαση αντικατάστασης ισχίου ή γόνατος και σε παθολογικούς ασθενείς που
νοσηλεύονται, αιμορραγικά συμβάντα εμφανίστηκαν σε περίπου 6,8 % και 12,6 % των ασθενών, αντίστοιχα, και αναιμία
εμφανίστηκε σε περίπου 5,9 % και 2,1 % των ασθενών, αντίστοιχα. Σε ασθενείς υπό θεραπεία είτε με 15 mg δύο φορές
την ημέρα Xarelto ακολουθούμενο από 20 mg εφάπαξ ημερησίως για τη θεραπεία της ΕΒΦΘ ή ΠΕ, είτε με 20 mg εφάπαξ
ημερησίως για την πρόληψη της υποτροπής της ΕΒΦΘ και της ΠΕ, αιμορραγικά συμβάντα εμφανίστηκαν σε περίπου
27,8 % των ασθενών και αναιμία εμφανίστηκε σε περίπου 2,2 % των ασθενών. Σε ασθενείς υπό
θεραπεία για την πρόληψη του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και της συστημικής εμβολής, αιμορραγία οποιουδήποτε
τύπου ή σοβαρότητας αναφέρθηκε με συχνότητα συμβάντων 28 ανά 100 ασθενείς‑έτη, και αναιμία με συχνότητα συμβάντων
2,5 ανά 100 ασθενείς‑έτη. Στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία για την πρόληψη των αθηροθρομβωτικών επεισοδίων μετά
από Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ACS), αναφέρθηκε αιμορραγία κάθε τύπου ή σοβαρότητας με συχνότητα συμβάντων 22
ανά 100 ασθενείς‑έτη. Αναιμία αναφέρθηκε με συχνότητα συμβάντων 1,4 ανά 100 ασθενείς‑έτη.
Πίνακας των ανεπιθύμητων ενεργειών
Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν με το Xarelto συνοψίζονται στον πίνακα 2 παρακάτω ανά
κατηγορία οργάνου συστήματος (σύμφωνα με τη βάση δεδομένων MedDRA) και ανά συχνότητα.
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Συχνές

Όχι συχνές

Σπάνιες

Μη γνωστές

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος
Αναιμία
(συμπεριλαμβανομένων
αντίστοιχων εργαστηριακών
παραμέτρων)

Θρομβοκυττάρωση
(συμπεριλαμβανομένου
αυξημένου αριθμού
αιμοπεταλίων)A

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Αλλεργική αντίδραση,
αλλεργική δερματίτιδα
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Ζάλη, κεφαλαλγία

Εγκεφαλική και ενδοκρανιακή
αιμορραγία, συγκοπή

Οφθαλμικές διαταραχές
Οφθαλμική αιμορραγία
(συμπεριλαμβανομέ
νης αιμορραγίας του
επιπεφυκότα)
Καρδιακές διαταραχές
Ταχυκαρδία
Αγγειακές διαταραχές
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος,του θώρακα και του μεσοθωράκιου
Επίσταξη, αιμόπτυση
Διαταραχές του γαστρεντερικού
Ουλορραγία, αιμορραγία
της γαστρεντερικής οδού
(συμπεριλαμβανομέ νης
αιμορραγίας από το ορθό),
γαστρεντερικό και κοιλιακό
άλγος, δυσπεψία, ναυτία,
δυσκοιλιότηταA, διάρροια,
έμετοςA

Ξηροστομία

Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων
Μη φυσιολογική ηπατική
λειτουργία

Ίκτερος

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Κνησμός
(συμπεριλαμβανομέ νων
όχι συχνών περιπτώσεων
γενικευμένου κνησμού),
εξάνθημα, εκχύμωση,
δερματική και υποδόρια
αιμορραγία

Κνίδωση

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού
Άλγος στα άκραA

Αιμάρθρωση

Μυϊκή αιμορραγία

Σύνδρομο
διαμερίσματος απότοκο
αιμορραγίας

Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών
Αιμορραγία της
ουρογεννητικής οδού
(συμπεριλαμβανομένης
αιματουρίας και
μηνορραγίαςB),
νεφρική δυσλειτουργία
(συμπεριλαμβανομέ νης
της αυξημένης κρεατινίνης
αίματος, αυξημένης ουρίας
αίματος)A
ΠυρετόςA, περιφερικό
οίδημα, μειωμένη γενική
δύναμη και ενέργεια
(συμπεριλαμβομένη ς
κόπωσης και εξασθένισης)

Νεφρική ανεπάρκεια/
οξεία νεφρική
ανεπάρκεια απότοκος
αιμορραγίας ικανής
να προκαλέσει
υποάρδευση

Αίσθημα αδιαθεσίας
(συμπεριλαμβανομένης
κακουχίας)

Εντοπισμένο
οίδημαA

Αυξημένη χολερυθρίνη,
αυξημένη αλκαλική
φωσφατάση του αίματοςA,
αυξημένη LDHA, αυξημένη
λιπάσηA, αυξημένη
αμυλάσηA, αυξημένη GGTA

Αυξημένη
συζευγμένη
χολερυθρίνη (με
ή χωρίς συνοδό
αύξηση της ALT)

Παρακλινικές εξετάσεις

Αύξηση των τρανσαμινασών

Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές θεραπευτικών χειρισμών
Αιμορραγία μετά
τη διαδικασία
(συμπεριλαμβανομέ νης
μετεγχειρητικής αναιμίας και
αιμορραγίας από τραύμα),
μώλωπες Έκκριση από
τραύμαA

Λόγω του φαρμ
ή έκδηλης αιμο
σημεία, συμπτώ
βαθμό ή την έκ
μελέτες, βλενν
παρατηρήθηκα
με VKA. Συνεπ
αιματοκρίτη θα
Ο κίνδυνος αιμο
ελεγχόμενη σο
(βλ. Κίνδυνος α
αιμορραγικές ε
δύσπνοια, και α
καρδιακής ισχα
Γνωστές επιπλο
υποάρδευσης,
υπό αντιπηκτική
Παρατηρήσεις
Έχουν αναφερ
των ανεπιθύμη
μπορεί να εκτιμ
Διαταραχές του
αυτά τα συμβάν
Διαταραχές του
ανάλυση των δο
Διαταραχές το
φάσης III, αυτά
Αναφορά πιθαν
Η αναφορά πιθ
προϊόντος είνα
προϊόντος. Ζητ
πιθανολογούμε

Ελλάδα:
Εθνικός Οργαν
Μεσογείων 284
GR‑15562 Χολα
Τηλ: + 30 21 32
Φαξ: + 30 21 0
Ιστότοπος: http

Υπόταση, αιμάτωμα

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης

*Οι ασθενείς εκτέθηκαν σε τουλάχιστον μία δόση rivaroxaban

Οι συχνότητες ορίζονται ως:
πολύ συχνές (≥ 1/10)
συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10)

όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100) σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000)
πολύ σπάνιες ( < 1/10.000)
μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)
Πίνακας 2: Όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανιζόμενες κατά τη θεραπεία που αναφέρθηκαν σε ασθενείς
στις μελέτες φάσης III

Αγγειακό
ψευδοανεύρυσμαΓ

A: παρατηρήθηκε στην πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβολής (ΦΘΕ) σε ασθενείς που υποβάλλονται σε
εκλεκτική χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης γόνατος ή ισχίου.
B: παρατηρήθηκε στη θεραπεία για την ΕΒΦΘ, ΠΕ και στην πρόληψη της υποτροπής ως πολύ συχνή στις
γυναίκες < 55 ετών
Γ: παρατηρήθηκε ως όχι συχνή στην πρόληψη των αθηροθρομβωτικών επεισοδίων σε ασθενείς μετά από ACS
(μετά από διαδερμική στεφανιαία επέμβαση)

Κύπρος:
Φαρμακευτικές
Υπουργείο Υγεί
CY‑1475 Λευκω
Φαξ: + 357 226
Ιστότοπος: www
4.9 Υπερδοσο
Σπάνιες περιπ
ανεπιθύμητες
αύξηση στην μέ
Δεν υπάρχει δ
εξεταστεί η χρή
Αντιμετώπιση τη
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περιορισμένη ε
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συστηματικού α
του πλάσματος
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥ
6.1 Κατάλογος
Πυρήνας δισκίο
Υπρομελλόζη
Νάτριο λαουρυ
Μαγνήσιο στεα

Επικάλυψη δισ
Υπρομελλόζη
Διοξείδιο του τιτ
6.2 Ασυμβατό
Δεν εφαρμόζετ
6.3 Διάρκεια ζ
3 χρόνια
6.4 Ιδιαίτερες
Δεν υπάρχουν
6.5 Φύση και σ
Κυψέλες PP/φύ
με λεπτό υμένιο
υμένιο δισκίων.
Διάτρητες κυψέ
το κάθε ένα περ
Μπορεί να μην
6.6 Ιδιαίτερες
Καμία ειδική υπ
7. ΚΑΤΟΧΟΣ Τ
Bayer Pharma
13342 Berlin
Γερμανία
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(Ο
EU/1/08/472/00
9. ΗΜΕΡΟΜΗ
Ημερομηνία πρ
Ημερομηνία τελ
10. ΗΜΕΡΟΜΗ
ΜΑΙΟΣ 2015
Λεπτομερή πλη
Οργανισμού Φα

ΚΩΔΙΚΟΣ
285690106

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών
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Λόγω του φαρμακολογικού τρόπου δράσης, η χρήση του Xarelto μπορεί να συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο λανθάνουσας Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.
ή έκδηλης αιμορραγίας από οποιονδήποτε ιστό ή όργανο, η οποία μπορεί να προκαλέσει μεθαιμορραγική αναιμία. Τα
σημεία, συμπτώματα και η σοβαρότητα (που συμπεριλαμβάνει θανατηφόρα έκβαση) ποικίλλουν ανάλογα με την εστία, το
βαθμό ή την έκταση της αιμορραγίας ή/και αναιμίας (βλ. παράγραφο 4.9 Αντιμετώπιση της αιμορραγίας). Στις κλινικές
μελέτες, βλεννογονικές αιμορραγίες (δηλ. επίσταξη, από τα ούλα, το γαστρεντερικό, το ουρογεννητικό) και αναιμία
παρατηρήθηκαν πιο συχνά κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας θεραπείας με rivaroxaban σε σύγκριση με τη θεραπεία
με VKA. Συνεπώς, επιπρόσθετα στην επαρκή κλινική παρακολούθηση, εργαστηριακές μετρήσεις της αιμοσφαιρίνης/
αιματοκρίτη θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για την ανίχνευση λανθάνουσας αιμορραγίας, όπως κρίνεται απαραίτητο.
Ο κίνδυνος αιμορραγιών μπορεί να είναι αυξημένος σε ορισμένες ομάδες ασθενών, π.χ. σε εκείνους τους ασθενείς με μη
ελεγχόμενη σοβαρή αρτηριακή υπέρταση ή/και συγχορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή η οποία επηρεάζει την αιμόσταση
(βλ. Κίνδυνος αιμορραγίας στην παράγραφο 4.4). Η έμμηνος ρύση μπορεί να είναι εντονότερη ή/και παρατεταμένη. Οι
αιμορραγικές επιπλοκές μπορεί να εμφανιστούν ως αδυναμία, ωχρότητα, ζάλη, κεφαλαλγία ή ανεξήγητο οίδημα,
δύσπνοια, και ανεξήγητο σοκ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ως συνέπεια της αναιμίας, έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα
καρδιακής ισχαιμίας, όπως θωρακικός πόνος ή στηθάγχη.
Γνωστές επιπλοκές δευτεροπαθείς σε σοβαρή αιμορραγία, όπως σύνδρομο διαμερίσματος και νεφρική ανεπάρκεια λόγω
υποάρδευσης, έχουν αναφερθεί για το Xarelto. Συνεπώς, κατά την αξιολόγηση της κατάστασης οποιουδήποτε ασθενούς
υπό αντιπηκτική θεραπεία, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο αιμορραγίας.
Παρατηρήσεις μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου στην αγορά
Έχουν αναφερθεί οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες σε χρονική συσχέτιση με τη χρήση του Xaretlo. Η συχνότητα αυτών
των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου στην αγορά δεν
μπορεί να εκτιμηθεί.
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος:Αγγειοοίδημα και αλλεργικό οίδημα (Στις συγκεντρωτικές δοκιμές φάσης III,
αυτά τα συμβάντα ήταν όχι συχνά (≥ 1/1.000 έως < 1/100)).
Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων: Χολόσταση, Ηπατίτιδα ( συμπερ. ηπατοκυτταρικής βλάβης) (Στη συγκεντρωτική
ανάλυση των δοκιμών φάσης III, αυτά τα συμβάντα ήταν σπάνια (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000)).
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος: Θρομβοπενία (Στη συγκεντρωτική ανάλυση των δοκιμών
φάσης III, αυτά τα συμβάντα ήταν όχι συχνά (≥ 1/1.000 έως < 1/100)).
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού
προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους‑κινδύνου του φαρμακευτικού
προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται παρακάτω:
Ελλάδα:
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR‑15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
Κύπρος:
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY‑1475 Λευκωσία
Φαξ: + 357 22608649
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs
4.9 Υπερδοσολογία
Σπάνιες περιπτώσεις υπερδοσολογίας μέχρι 600 mg έχουν αναφερθεί χωρίς αιμορραγικές επιπλοκές ή άλλες
ανεπιθύμητες ενέργειες. Λόγω περιορισμένης απορρόφησης, αναμένεται ένα φαινόμενο οροφής χωρίς περαιτέρω
αύξηση στην μέση έκθεση πλάσματος σε υπερθεραπευτικές δόσεις των 50 mg rivaroxaban ή υψηλότερες.
Δεν υπάρχει διαθέσιμο ειδικό αντίδοτο που να ανταγωνίζεται τη φαρμακοδυναμική δράση του rivaroxaban. Μπορεί να
εξεταστεί η χρήση ενεργού άνθρακα για τη μείωση της απορρόφησης σε περίπτωση υπερδοσολογίας του rivaroxaban.
Αντιμετώπιση της αιμορραγίας
Σε περίπτωση εμφάνισης αιμορραγικής επιπλοκής σε ασθενή που λαμβάνει rivaroxaban, απαιτείται καθυστέρηση της
επόμενης χορήγησης του rivaroxaban ή διακοπή της θεραπείας, ως αρμόζει. Το rivaroxaban έχει ημιζωή περίπου 5 έως
13 ώρες (βλ. παράγραφο 5.2). Η αντιμετώπιση πρέπει να είναι εξατομικευμένη, ανάλογα με τη σοβαρότητα και τη θέση
της αιμορραγίας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κατάλληλη για την περίπτωση συμπτωματική θεραπεία, όπως μηχανική
συμπίεση (π.χ. για σοβαρή επίσταξη), χειρουργική αιμόσταση με διαδικασίες ελέγχου αιμορραγίας, αναπλήρωση υγρών
και αιμοδυναμική υποστήριξη, παράγωγα αίματος (συμπυκνωμένα ερυθρά ή φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα, ανάλογα με τη
σχετιζόμενη αναιμία ή διαταραχή της πήξης του αίματος) ή αιμοπετάλια.
Σε περίπτωση που η αιμορραγία δεν μπορεί να ελεγχθεί με τα ανωτέρω μέτρα, πρέπει να εξεταστεί η χορήγηση
ειδικού προπηκτικού παράγοντα αντιστροφής, όπως συμπύκνωμα συμπλόκου προθρομβίνης (PCC), συμπύκνωμα
ενεργοποιημένου συμπλόκου προθρομβίνης (APCC) ή ανασυνδυασμένος παράγοντας VIIa (r‑FVIIa). Ωστόσο, επί του
παρόντος υπάρχει πολύ περιορισμένη κλινική εμπειρία με τη χρήση αυτών των προϊόντων σε άτομα που παίρνουν
rivaroxaban. Η σύσταση βασίζεται επίσης σε περιορισμένα μη κλινικά δεδομένα. Πρέπει να εξεταστεί η επαναδοσολόγηση
του ανασυνδυασμένου παράγοντα VIIa και να τιτλοποιηθεί ανάλογα με τη βελτίωση της αιμορραγίας. Ανάλογα με την τοπική
διαθεσιμότητα, θα πρέπει να εξετάζεται η συμβουλή ενός γιατρού εξειδικευμένου σε διαταραχές της πήξης του αίματος σε
περίπτωση σοβαρών αιμορραγιών (δείτε παράγραφο 5.1).
Η θειική πρωταμίνη και η βιταμίνη K δεν αναμένεται να επηρεάσουν την αντιπηκτική δράση του rivaroxaban. Υπάρχει
περιορισμένη εμπειρία με το τρανεξαμικό οξύ και καθόλου εμπειρία με το αμινοκαπροϊκό οξύ και την απροτινίνη σε
άτομα που παίρνουν rivaroxaban. Δεν υπάρχει ούτε επιστημονικό σκεπτικό για το όφελος ούτε εμπειρία με τη χρήση του
συστηματικού αιμοστατικού δεσμοπρεσίνη σε άτομα που παίρνουν rivaroxaban. Λόγω της υψηλής δέσμευσης σε πρωτεΐνες
του πλάσματος, το rivaroxaban δεν αναμένεται να είναι αιμοδιυλίσιμο.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Πυρήνας δισκίου: Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη Καρμελλόζη νατριούχος διασταυρούμενη Λακτόζη μονοϋδρική
Υπρομελλόζη
Νάτριο λαουρυλοθειικό
Μαγνήσιο στεατικό
Επικάλυψη δισκίου: Πολυαιθυλενογλυκόλη 3350
Υπρομελλόζη
Διοξείδιο του τιτανίου (E171) Οξείδιο του σιδήρου ερυθρό (E172)
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής
3 χρόνια
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Κυψέλες PP/φύλλου αλουμινίου ή κυψέλες PVC/PVDC/φύλλου αλουμινίου σε συσκευασίες των 5, 10 ή 30 επικαλυμμένων
με λεπτό υμένιο δισκίων ή διάτρητες κυψέλες μονής δόσης σε συσκευασίες των 10 x 1 ή 100 x 1 επικαλυμμένων με λεπτό
υμένιο δισκίων.
Διάτρητες κυψέλες PP/φύλλου αλουμινίου μονής δόσης σε πολυσυσκευασίες που αποτελούνται από 100 (10 κουτιά που
το κάθε ένα περιέχει 10 x 1 ) επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Καμία ειδική υποχρέωση για απόρριψη.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Bayer Pharma AG
13342 Berlin
Γερμανία
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
EU/1/08/472/001‑010
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 30 Σεπτεμβρίου 2008
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 22 Μαΐου 2013
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΜΑΙΟΣ 2015
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu.

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

285690106

XARELTO F.C. TAB 10MG/TAB BTx10 (PP/ALU)
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NΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ
ΤΙΜΗ

ΛΙΑΝΙΚΗ
ΤΙΜΗ

17.56€

27.80€

9/23/15 2:24 PM

O πρώτος από του στόματος άμεσος αναστολέας του παράγοντα Xa

Απλή15mg
προστασία
για τουσ ασθενείσ σασ
& 20mg
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων
πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων
ενεργειών.
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Xarelto 15 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Xarelto 20 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Xarelto 15 mg
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 15 mg rivaroxaban.
Έκδοχο με γνωστές δράσεις:
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 24,13 mg λακτόζης (ως μονοϋδρική), βλ.
παράγραφο 4.4.
Xarelto 20 mg
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 20 mg rivaroxaban.
Έκδοχο με γνωστές δράσεις:
Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 21,76 mg λακτόζης (ως μονοϋδρική), βλ.
παράγραφο 4.4.
Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
Xarelto 15 mg
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο (δισκίο).
Στρογγυλά αμφίκυρτα δισκία καφέ‑κόκκινου χρώματος (6 χιλ. διάμετρος, 9 χιλ. ακτίνα κύρτωσης), επισημασμένα με το
σταυρό της BAYER στη μία όψη και τον αριθμό “20” και ένα τρίγωνο στην άλλη όψη.
Xarelto 20 mg
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο (δισκίο).
Στρογγυλά αμφίκυρτα δισκία κόκκινου χρώματος (6 χιλ. διάμετρος, 9 χιλ. ακτίνα κύρτωσης), επισημασμένα με το σταυρό
της BAYER στη μία όψη και τον αριθμό “15” και ένα τρίγωνο στην άλλη όψη.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις
Πρόληψη του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και της συστημικής εμβολής σε ενηλίκους ασθενείς με μη βαλβιδική
κολπική μαρμαρυγή με έναν ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου, όπως συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, υπέρταση,
ηλικία ≥ 75 ετών, σακχαρώδη διαβήτη, προηγούμενο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο.
Θεραπεία της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (ΕΒΦΘ) και της πνευμονικής εμβολής (ΠΕ) και πρόληψη της υποτροπής
της ΕΒΦΘ και της ΠΕσε ενηλίκους (δείτε παράγραφο 4.4 για τους αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς με ΠΕ).
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
Δοσολογία
Πρόληψη του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και της συστημικής εμβολής
Η συνιστώμενη δόση είναι 20 mg άπαξ ημερησίως, η οποία είναι επίσης η συνιστώμενη μέγιστη δόση.
Η θεραπεία με το Xarelto πρέπει να συνεχιστεί μακροπρόθεσμα εφόσον το όφελος της πρόληψης του αγγειακού
εγκεφαλικού και της συστημικής εμβολής υπερισχύει του κινδύνου αιμορραγίας (βλ. παράγραφο 4.4).
Εάν παραλειφθεί μια δόση, ο ασθενής πρέπει να πάρει το Xarelto αμέσως και να συνεχίσει την επόμενη ημέρα με την
πρόσληψη άπαξ ημερησίως, όπως συνιστάται. Η δόση δεν πρέπει να διπλασιαστεί εντός της ίδιας ημέρας για να
αναπληρωθεί η δόση που παραλείφθηκε.
Θεραπεία της ΕΒΦΘ, θεραπεία της ΠΕ και πρόληψη της υποτροπής της ΕΒΦΘ και της ΠΕ
Η συνιστώμενη δόση για την αρχική θεραπεία της οξείας ΕΒΦΘ ή ΠΕ είναι 15 mg δύο φορές ημερησίως για τις πρώτες
τρεις εβδομάδες, ακολουθούμενη από 20 mg άπαξ ημερησίως για τη συνέχιση της θεραπείας και την πρόληψη της
υποτροπής της ΕΒΦΘ και της ΠΕ, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.

Δοσολογικό πρόγραμμα

Μέγιστη ημερήσια δόση

Ημέρα 1 ‑ 21

15 mg δύο φορές ημερησίως

30 mg

Ημέρα 22 και εξής

20 mg άπαξ ημερησίως

20 mg

Η διάρκεια της θεραπείας πρέπει να εξατομικεύεται μετά από προσεκτική αξιολόγηση του οφέλους της θεραπείας έναντι
του κινδύνου αιμορραγίας (βλ. παράγραφο 4.4). H μικρή διάρκεια θεραπείας (για τουλάχιστον 3 μήνες) θα πρέπει να
βασίζεται σε παροδικούς παράγοντες κινδύνου (π.χ. πρόσφατη εγχείρηση, τραύμα, ακινησία) και οι μεγαλύτερης διάρκειας
θα πρέπει να βασίζονται σε μόνιμους παράγοντες κινδύνου ή ιδιοπαθή εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (ΕΒΦΘ) ή πνευμονική
εμβολή (ΠΕ). Εάν παραλειφθεί μια δόση κατά τη διάρκεια της φάσης θεραπείας των 15 mg δύο φορές ημερησίως (ημέρα
1 ‑ 21), ο ασθενής πρέπει να πάρει το Xarelto αμέσως για να διασφαλιστεί η πρόσληψη 30 mg Xarelto ημερησίως. Στην
περίπτωση αυτή, μπορούν να ληφθούν δύο δισκία των 15 mg ταυτόχρονα. Ο ασθενής πρέπει να συνεχίσει την επόμενη
ημέρα με την κανονική πρόσληψη των 15 mg δύο φορές ημερησίως, όπως συνιστάται.
Εάν παραλειφθεί μια δόση κατά τη διάρκεια της φάσης θεραπείας άπαξ ημερησίως (ημέρα 22 και εξής), ο ασθενής πρέπει
να πάρει το Xarelto αμέσως και να συνεχίσει την επόμενη ημέρα με την πρόσληψη άπαξ ημερησίως, όπως συνιστάται. Η
δόση δεν πρέπει να διπλασιαστεί εντός της ίδιας ημέρας για να αναπληρωθεί η δόση που παραλείφθηκε.
Αλλαγή από ανταγωνιστές της βιταμίνης K (ΑΒΚ) στο Xarelto
Για ασθενείς υπό θεραπευτική αγωγή για την πρόληψη του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και της συστημικής εμβολής,
η θεραπεία με ΑΒΚ πρέπει να διακοπεί και να ξεκινήσει η θεραπεία με το Xarelto όταν η τιμή Διεθνούς Ομαλοποιημένης
Σχέσης INR είναι ≤ 3,0.
Για ασθενείς υπό θεραπευτική αγωγή για ΕΒΦΘ, ΠΕ και πρόληψη της υποτροπής, η θεραπεία με ΑΒΚ πρέπει να διακοπεί
και να ξεκινήσει η θεραπεία με το Xarelto όταν η τιμή INR είναι ≤ 2,5.
Όταν οι ασθενείς αλλάζουν από ΑΒΚ στο Xarelto, οι τιμές INR θα είναι ψευδώς αυξημένες μετά την πρόσληψη του Xarelto. Η
τιμή INR δεν είναι έγκυρη για τη μέτρηση της αντιπηκτικής δράσης του Xarelto και, συνεπώς, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται
(βλ. παράγραφο 4.5).
Αλλαγή από το Xarelto σε ανταγωνιστές της βιταμίνης K (ΑΒΚ)
Υπάρχει πιθανότητα ανεπαρκούς αντιπηκτικότητας κατά τη μετάβαση από το Xarelto σε ΑΒΚ. Η συνεχής επαρκής
αντιπηκτικότητα πρέπει να διασφαλίζεται κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε μετάβασης σε ένα εναλλακτικό αντιπηκτικό.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το Xarelto μπορεί να συνεισφέρει σε αυξημένη τιμή INR.
Σε ασθενείς που αλλάζουν από το Xarelto σε ΑΒΚ, ο ΑΒΚ πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα μέχρι η τιμή INR να είναι ≥
2,0. Για τις πρώτες δύο ημέρες της μεταβατικής περιόδου, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η τυπική αρχική δοσολογία του
ΑΒΚ, ακολουθούμενη τις επόμενες ημέρες από τη δοσολογία ΑΒΚ, όπως υποδεικνύεται από τις εξετάσεις INR. Ενόσω οι
ασθενείς λαμβάνουν παράλληλα Xarelto και ΑΒΚ, η τιμή INR δεν πρέπει να ελέγχεται νωρίτερα από 24 ώρες μετά από την
προηγούμενη δόση αλλά πριν από την επόμενη δόση του Xarelto. Όταν το Xarelto διακοπεί, οι εξετάσεις INR μπορούν να
γίνουν αξιόπιστα τουλάχιστον 24 ώρες μετά από την τελευταία δόση (βλ. παραγράφους 4.5 και 5.2).
Αλλαγή από παρεντερικά αντιπηκτικά στο Xarelto
Για ασθενείς που λαμβάνουν ένα παρεντερικό αντιπηκτικό, διακόψτε το παρεντερικό αντιπηκτικό και ξεκινήστε το Xarelto
0 έως 2 ώρες πριν από το χρόνο που θα εχορηγείτο η επόμενη δόση του παρεντερικού φαρμακευτικού προϊόντος
(π.χ. ηπαρίνες μικρού μοριακού βάρους) ή κατά το χρόνο της διακοπής ενός συνεχώς χορηγούμενου παρεντερικού
φαρμακευτικού προϊόντος (π.χ. ενδοφλέβια μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη).
Αλλαγή από το Xarelto σε παρεντερικά αντιπηκτικά
Χορηγήστε την πρώτη δόση του παρεντερικού αντιπηκτικού κατά το χρόνο που θα έπρεπε να ληφθεί η επόμενη δόση του
Xarelto.
Ειδικοί πληθυσμοί
Νεφρική δυσλειτουργία
Περιορισμένα κλινικά δεδομένα για ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης 15 ‑ 29 ml/
min) υποδεικνύουν ότι οι συγκεντρώσεις rivaroxaban στο πλάσμα αυξάνονται σημαντικά. Συνεπώς, το Xarelto πρέπει να
χρησιμοποιείται με προσοχή στους συγκεκριμένους ασθενείς. Η χρήση δε συνιστάται σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης
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< 15 ml/min (βλ. παραγράφους 4.4 και 5.2).
Σε ασθενείς με μέτρια (κάθαρση κρεατινίνης 30 ‑ 49 ml/min) ή σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης 15 ‑ 29
ml/min), εφαρμόζονται οι ακόλουθες δοσολογικές συστάσεις:
• Για την πρόληψη του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και της συστημικής εμβολής σε ασθενείς με μη βαλβιδική
κολπική μαρμαρυγή, η συνιστώμενη δόση είναι 15 mg άπαξ ημερησίως (βλ. παράγραφο 5.2).
• Για τη θεραπεία της ΕΒΦΘ, τη θεραπεία της ΠΕ και την πρόληψη της υποτροπής της ΕΒΦΘ και της ΠΕ: Οι ασθενείς
πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία με 15 mg δύο φορές ημερησίως για τις πρώτες 3 εβδομάδες.
Στη συνέχεια, η συνιστώμενη δόση είναι 20 mg άπαξ ημερησίως. Εάν η αξιολόγηση κινδύνου του ασθενούς για αιμορραγία
υπερτερεί του κινδύνου υποτροπής της ΠΕ και της ΕΒΦΘ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μια μείωση της δόσης από 20
mg άπαξ ημερησίως σε 15 mg άπαξ ημερησίως. Η σύσταση για τη χρήση των 15 mg βασίζεται σε PK μοντέλο και δεν έχει
μελετηθεί στις συγκεκριμένες κλινικές συνθήκες (δείτε παραγράφους 4.4, 5.1 και 5.2).
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας σε ασθενείς με ήπια νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης 50 ‑ 80 ml/
min) (βλ. παράγραφο 5.2).
Ηπατική δυσλειτουργία
Το Xarelto αντενδείκνυται σε ασθενείς με ηπατική νόσο σχετιζόμενη με διαταραχή της πήξης του αίματος και κλινικά
σχετιζόμενο κίνδυνο αιμορραγίας συμπεριλαμβανομένων των κιρρωτικών ασθενών με Child Pugh B και C (βλ.
παραγράφους 4.3 και 5.2).
Ηλικιωμένος πληθυσμός
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας (δείτε παράγραφο 5.2).
Σωματικό βάρος
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας (δείτε παράγραφο 5.2).
Φύλο
Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας (δείτε παράγραφο 5.2).
Παιδιατρικός πληθυσμός
Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Xarelto σε παιδιά ηλικίας 0 έως 18 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν
υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, συνεπώς, το Xarelto δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά ηλικίας κάτω των 18 ετών.
Ασθενείς που υποβάλλονται σε καρδιοανάταξη
Το Xarelto μπορεί να ξεκινήσει ή να συνεχιστεί σε ασθενείς, οι οποίοι μπορεί να απαιτούν καρδιοανάταξη.
Για καρδιοανάταξη καθοδηγούμενη από διοισοφάγειο υπερηχογράφημα σε ασθενείς που δεν είχαν λάβει προηγούμενη
θεραπεία με αντιπηκτικά, η θεραπεία με Xarelto πρέπει να ξεκινήσει τουλάχιστον 4 ώρες πριν την ανάταξη ώστε να
εξασφαλιστεί επαρκής αντιπηκτική αγωγή (βλέπε παραγράφους 5.2 και 5.1).
Για όλους τους ασθενείς πριν από την ανάταξη θα πρέπει να αναζητηθεί επιβεβαίωση ότι ο ασθενής έχει λάβει το Xarelto
όπως του συνταγογραφήθηκε. Oι αποφάσεις για την έναρξη και διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη
τις καθιερωμένες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιπηκτική αγωγή στους ασθενείς που υποβάλλονται σε καρδιοανάταξη..
Τρόπος χορήγησης
Από στόματος χρήση. Τα δισκία πρέπει να λαμβάνονται με τροφή (δείτε παράγραφο 5.2)
Για ασθενείς που δεν μπορούν να καταπιούν ολόκληρα δισκία, το δισκίο Xarelto μπορεί να θρυμματιστεί και να αναμειχθεί με
νερό ή πολτό μήλου αμέσως πριν τη χρήση και να χορηγηθεί από του στόματος. Μετά τη χορήγηση των θρυμματισμένων
Xarelto 15 mg ή 20 mg επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων, η δόση θα πρέπει να ακολουθείται αμέσως από τροφή.
Το θρυμματισμένο δισκίο Xarelto μπορεί επίσης να χορηγηθεί μέσω γαστρικών σωλήνων κατόπιν επιβεβαίωσης της
σωστήςτοποθέτησης του σωλήνα εντός του στομάχου. Το θρυμματισμένο δισκίο πρέπει να χορηγείται σε μια μικρή
ποσότητα νερού μέσω του γαστρικού σωλήνα και στη συνέχεια ο σωλήνας να ξεπλένεται με νερό. Μετά τη χορήγηση
των θρυμματισμένων Xarelto 15 mg ή 20 mg επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων, η δόση θα πρέπει να ακολουθείται
αμέσως από εντερική σίτιση (βλ. παράγραφο 5.2).
4.3 Αντενδείξεις
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1.
Ενεργός κλινικά σημαντική αιμορραγία.
Βλάβη ή κατάσταση, εάν θεωρείται ότι αποτελεί σημαντικό κίνδυνο για σοβαρή αιμορραγία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει
παρούσα ή πρόσφατη γαστρεντερική εξέλκωση, παρουσία κακοηθών νεοπλασιών σε υψηλό κίνδυνο αιμορραγίας,
πρόσφατη κάκωση του εγκεφάλου ή της σπονδυλικής στήλης, πρόσφατη χειρουργική επέμβαση εγκεφάλου, σπονδυλικής
στήλης ή οφθαλμών, πρόσφατη ενδοκρανιακή αιμορραγία, γνωστούς οισοφαγικούς κιρσούς ή υπόνοια ύπαρξής τους,
αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες, αγγειακά ανευρύσματα ή σοβαρές ενδορραχιαίες ή ενδοεγκεφαλικές αγγειακές
ανωμαλίες.
Η ταυτόχρονη θεραπεία μαζί με άλλα αντιπηκτικά π.χ. μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη (ΜΚΗ), ηπαρίνες μικρού μοριακού
βάρους (ενοξαπαρίνη, δαλτεπαρίνη κτλ.), παράγωγα ηπαρίνης (fondaparinux κτλ.), από στόματος αντιπηκτικά (βαρφαρίνη,
ετεξιλική δαβιγατράνη, απιξαμπάνη κτλ.) δεν συνιστάται εκτός ειδικών συνθηκών αλλαγής αντιπηκτικής θεραπείας (δείτε
παράγραφο 4.2) ή όταν η ΜΚΗ δίνεται σε δόσεις απαραίτητες για τη διατήρηση ενός ανοικτού κεντρικού φλεβικού ή
αρτηριακού καθετήρα (βλ. παράγραφο 4.5).
Ηπατική νόσος σχετιζόμενη με διαταραχή της πήξης του αίματος και κλινικά σχετιζόμενο κίνδυνο αιμορραγίας
συμπεριλαμβανομένων των κιρρωτικών ασθενών με Child Pugh B και C (βλ. παράγραφο 5.2).
Κύηση και θηλασμός (βλ. παράγραφο 4.6).
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση
Συνιστάται κλινική παρακολούθηση σύμφωνα με την αντιπηκτική πρακτική καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας.
Κίνδυνος αιμορραγίας
Όπως και με άλλα αντιπηκτικά, οι ασθενείς που λαμβάνουν Xarelto θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά για σημεία
αιμορραγίας. Συνιστάται η προσεκτική χρήση σε καταστάσεις με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας. Η χορήγηση του Xarelto
θα πρέπει να διακόπτεται εάν παρουσιαστεί σοβαρή αιμορραγία.
Στις κλινικές μελέτες αιμορραγία των βλεννογόνων (δηλαδή επίσταξη, από τα ούλα, το γαστρεντερικό, το ουρογεννητικό
) και αναιμία έχουν φανεί πιο συχνά κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας θεραπείας με rivaroxaban σε σύγκριση με θεραπεία
Ανταγωνιστών Βιταμίνης Κ (ΑΒΚ). Συνεπώς, επιπρόσθετα στην επαρκή κλινική παρατήρηση, η εργαστηριακή εξέταση
της αιμοσφαιρίνης / αιματοκρίτη θα μπορούσε να έχει αξία για την ανίχνευση λανθάνουσας αιμορραγίας, όπως κρίνεται
κατάλληλο.
Ορισμένες υποομάδες ασθενών, όπως αναγράφεται παρακάτω, έχουν αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας. Αυτοί οι ασθενείς
πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά για σημεία και συμπτώματα αιμορραγικών επιπλοκών και αναιμίας μετά την
έναρξη της θεραπείας (βλ. παράγραφο 4.8).
Οποιαδήποτε ανεξήγητη πτώση της αιμοσφαιρίνης ή της αρτηριακής πίεσης πρέπει να οδηγήσει σε διερεύνηση για
αιμορραγική εστία.
Αν και η θεραπεία με rivaroxaban δεν απαιτεί παρακολούθηση της έκθεσης ως εξέταση ρουτίνας, η μέτρηση των επιπέδων
rivaroxaban με μια βαθμονομημένη ποσοτική εξέταση μέτρησης της δραστικότητας έναντι του παράγοντα Xa μπορεί να
είναι χρήσιμη σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η γνώση της έκθεσης στο rivaroxaban μπορεί να βοηθήσει στη λήψη κλινικών
αποφάσεων, π.χ. υπερδοσολογία και επείγουσα εγχείρηση (δείτε παραγράφους 5.1 & 5.2).
Νεφρική δυσλειτουργία
Σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία (κάθαρση κρεατινίνης < 30 ml/min), τα επίπεδα του rivaroxaban στο πλάσμα
μπορεί να αυξηθούν σημαντικά (1,6 φορές κατά μέσο όρο), οδηγώντας σε αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας. Το Xarelto
πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης 15 ‑ 29 ml/min. Η χρήση δε συνιστάται σε
ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης < 15 ml/min (βλ. παραγράφους 4.2 και 5.2).
Το Xarelto θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία οι οποίοι λαμβάνουν ταυτόχρονα
άλλα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία αυξάνουν τις συγκεντρώσεις rivaroxaban στο πλάσμα (βλ. Παράγραφο 4.5).
Αλληλεπίδραση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα
Η χρήση του Xarelto δεν συνιστάται σε ασθενείς στους οποίους συγχορηγείται συστηματική θεραπεία με αντιμυκητιασικές
αζόλες (όπως κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, βορικοναζόλη και ποζακοναζόλη) ή αναστολείς πρωτεάσης του HIV (π.χ.
ριτοναβίρη). Αυτές οι δραστικές ουσίες είναι ισχυροί αναστολείς του CYP3A4 και της P‑gp και συνεπώς μπορούν να
αυξήσουν τις συγκεντρώσεις του rivaroxaban στο πλάσμα σε κλινικά σχετιζόμενο βαθμό (2,6 φορές κατά μέσο όρο), το
οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας (βλ. παράγραφο 4.5).
Απαιτείται προσοχή εάν στους ασθενείς συγχορηγούνται φαρμακευτικά προϊόντα που επηρεάζουν την αιμόσταση, όπως
μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φαρμακευτικά προϊόντα (ΜΣΑΦ), ακετυλοσαλικυλικό οξύ και αναστολείς της συσσώρευσης
αιμοπεταλίων. Για ασθενείς που διατρέχουν κίνδυνο ελκωτικής γαστρεντερικής νόσου, μπορεί να εξεταστεί μια κατάλληλη
προφυλακτική θεραπεία (βλ. παράγραφο 4.5).
Άλλοι παράγοντες αιμορραγικού κινδύνου
Όπως και με άλλους αντιθρομβωτικούς παράγοντες, το rivaroxaban δε συνιστάται σε ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο
αιμορραγίας, όπως:
• συγγενείς ή επίκτητες αιμορραγικές διαταραχές
• μη ελεγχόμενη σοβαρή αρτηριακή υπέρταση
• άλλη γαστρεντερική νόσος χωρίς ενεργό εξέλκωση που δυνητικά μπορεί να οδηγήσει σε επιπλοκές αιμορραγίας (π.χ.
φλεγμονώδης νόσος του εντέρου, οισοφαγίτιδα, γαστρίτιδα και γαστροοισοφαγική παλινδρομική νόσος).
• αγγειακή αμφιβληστροειδοπάθεια
• βρογχεκτασία ή ιστορικό πνευμονικής αιμορραγίας
Ασθενείς με προσθετικές βαλβίδες
Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Xarelto δεν έχουν μελετηθεί σε ασθενείς με προσθετικές καρδιακές βαλβίδες.
Ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν δεδομένα που να υποστηρίζουν ότι το Xarelto 20 mg (15 mg σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή
νεφρική δυσλειτουργία) παρέχει επαρκή αντιπηκτική δράση σε αυτόν τον πληθυσμό ασθενών. Η θεραπεία με Xarelto δεν
συνιστάται για τους συγκεκριμένους ασθενείς.
Αιμοδυναμικώς ασταθείς ασθενείς με πνευμονική εμβολή ή ασθενείς στους οποίους απαιτείται θρομβόλυση ή
πνευμονική εμβολεκτομή.
To Xarelto δε συνιστάται ως εναλλακτικό της μη κλασματοποιημένης ηπαρίνης σε ασθενείς με πνευμονική εμβολή οι οποίοι
είναι αιμοδυναμικώς ασταθείς ή που μπορεί να λάβουν θρομβόλυση ή να υποβληθούν σε πνευμονική εμβολεκτομή αφού η
ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Xarelto δεν έχει τεκμηριωθεί σε αυτές τις κλινικές καταστάσεις.
Ραχιαία/επισκληρίδιος αναισθησία ή παρακέντηση
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Όταν χρησιμοποιείται νευραξονική αναισθησία (ραχιαία/επισκληρίδιος αναισθησία) ή ραχιαία/επισκληρίδιος παρακέντηση, οι
ασθενείς που θεραπεύονται με αντιθρομβωτικούς παράγοντες για την πρόληψη θρομβοεμβολικών επιπλοκών διατρέχουν
τον κίνδυνο ανάπτυξης επισκληρίδιου ή ενδορραχιαίου αιματώματος, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνια ή
μόνιμη παράλυση. Ο κίνδυνος αυτών των συμβαμάτων μπορεί να αυξηθεί από την μετεγχειρητική χρήση επισκληρίδιων
καθετήρων ή από την ταυτόχρονη χρήση φαρμακευτικών προϊόντων που επηρεάζουν την αιμόσταση. Ο κίνδυνος μπορεί
επίσης να αυξηθεί από τραυματική ή επαναλαμβανόμενη επισκληρίδιο ή ραχιαία παρακέντηση. Οι ασθενείς πρέπει
να παρακολουθούνται συχνά για σημεία και συμπτώματα νευρολογικής δυσλειτουργίας (π.χ. αιμωδία ή αδυναμία των
ποδιών, δυσλειτουργία των εντέρων ή της ουροδόχου κύστεως). Εάν παρατηρηθούν νευρολογικές επιπτώσεις, απαιτείται
επείγουσα διάγνωση και θεραπεία. Πριν από την νευραξονική επεμβατική διαδικασία, ο ιατρός πρέπει να εξετάσει το
ενδεχόμενο όφελος έναντι του κινδύνου σε ασθενείς υπό αντιπηκτική αγωγή ή σε ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν
σε αντιπηκτική αγωγή για θρομβοπροφύλαξη. Δεν υπάρχει κλινική εμπειρία σε τέτοιες καταστάσεις με τη χρήση του
rivaroxaban 15 mg & 20mg.
Για τη μείωση πιθανού κινδύνου αιμορραγίας σχετιζόμενης με την ταυτόχρονη χρήση του rivaroxaban και νευραξονικής
αναισθησίας (ραχιαία/επισκληρίδιος αναισθησία) ή ραχιαίας παρακέντησης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το φαρμακοκινητικό
προφίλ του rivaroxaban. Η τοποθέτηση ή η αφαίρεση ενός επισκληρίδιου καθετήρα ή η ραχιαία παρακέντηση διενεργείται
καλύτερα όταν η αντιπηκτική δράση του rivaroxaban εκτιμάται ότι είναι χαμηλή (δείτε παράγραφο 5,2). Ωστόσο, δεν είναι
γνωστός ο ακριβής χρόνος για την επίτευξη μιας επαρκώς χαμηλής αντιπηκτικής δράσης σε κάθε ασθενή.
Για την αφαίρεση ενός επισκληριδίου καθετήρα και βάσει των γενικών φαρμακοκινητικών χαρακτηριστικών, τουλάχιστον 2
ημιζωές, δηλαδή τουλάχιστον 18 ώρες σε νέους ασθενείς και 26 ώρες σε ηλικιωμένους ασθενείς πρέπει να περάσουν μετα
την τελευταία λήψη του rivaroxaban (δείτε παράγραφο 5,2). Μετά από την αφαίρεση του καθετήρα, πρέπει να περάσουν
τουλάχιστον 6 ώρες πριν χορηγηθεί η επόμενη δόση του rivaroxaban.
Σε περίπτωση τραυματικής παρακέντησης, η χορήγηση του rivaroxaban πρέπει να καθυστερήσει για
24 ώρες.
Δοσολογικές συστάσεις πριν και μετά από επεμβατικές διαδικασίες και χειρουργική παρέμβαση
Εάν απαιτείται επεμβατική διαδικασία ή χειρουργική παρέμβαση, το Xarelto 15mg & 20mg πρέπει να διακοπεί τουλάχιστον
24 ώρες πριν την παρέμβαση, εάν είναι δυνατόν, και με βάση την κλινική κρίση του ιατρού. Εάν η διαδικασία δεν μπορεί να
καθυστερήσει, ο αυξημένος κίνδυνος αιμορραγίας πρέπει να αξιολογηθεί έναντι του επείγοντος της παρέμβασης.
Το Xarelto πρέπει να αρχίσει ξανά το συντομότερο δυνατόν μετά την επεμβατική διαδικασία ή τη χειρουργική παρέμβαση,
εφόσον η κλινική κατάσταση το επιτρέπει και έχει δημιουργηθεί επαρκής αιμόσταση όπως καθορίζεται από τον θεράποντα
ιατρό (βλ. παράγραφο 5.2).
Ηλικιωμένος πληθυσμός
Η αυξημένη ηλικία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας (βλ. παράγραφο 5.2).
Πληροφορίες σχετικά με τα έκδοχα
Το Xarelto περιέχει λακτόζη. Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, έλλειψη λακτάσης
Lapp ή δυσαπορρόφηση γλυκόζης‑γαλακτόζης δεν πρέπει να πάρουν αυτό το φάρμακο.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης
Αναστολείς του CYP3A4 και της P‑gp
Η συγχορήγηση του rivaroxaban με κετοκοναζόλη (400 mg εφάπαξ ημερησίως) ή ριτοναβίρη (600 mg δύο φορές την
ημέρα) οδήγησε σε αύξηση κατά 2,6 φορές / 2,5 φορές της μέσης AUC του rivaroxaban και σε αύξηση κατά 1,7 φορές
/ 1,6 φορές της μέσης Cmax του rivaroxaban, με σημαντικές αυξήσεις στις φαρμακοδυναμικές δράσεις, το οποίο μπορεί
να οδηγήσει σε αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας. Συνεπώς, η χρήση του Xarelto δεν συνιστάται σε ασθενείς στους οποίους
συγχορηγείται συστηματική αγωγή με αντιμυκητιασικές αζόλες όπως κετοκοναζόλη, ιτρακοναζόλη, βορικοναζόλη και
ποζακοναζόλη ή αναστολείς πρωτεάσης του HIV. Αυτές οι δραστικές ουσίες είναι ισχυροί αναστολείς τόσο του CYP3A4
όσο και της P‑gp (βλ. παράγραφο 4.4).
Δραστικές ουσίες που αναστέλλουν ισχυρά μόνο μία από τις οδούς απομάκρυνσης του rivaroxaban, είτε του CYP3A4 είτε
της P‑gp, αναμένεται να αυξήσουν τις συγκεντρώσεις του rivaroxaban στο πλάσμα σε μικρότερο βαθμό. Η κλαριθρομυκίνη
(500 mg δύο φορές την ημέρα), για παράδειγμα, η οποία θεωρείται ένας ισχυρός αναστολέας του CYP3A4 και μέτριος
αναστολέας της P‑gp, οδήγησε σε αύξηση κατά
1,5 φορά της μέσης AUC του rivaroxaban και κατά 1,4 φορά της Cmax . Αυτή η αύξηση δεν θεωρείται κλινικά σχετιζόμενη.
(Για ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία: βλ. παράγραφο 4.4).
Η ερυθρομυκίνη (500 mg τρεις φορές την ημέρα), η οποία αναστέλλει μετρίως το CYP 3A4 και την P‑gp, οδήγησε σε
μια αύξηση κατά 1,3 φορές της μέσης AUC και Cmax του rivaroxaban. Αυτή η αύξηση δεν θεωρείται κλινικά σχετιζόμενη.
Σε άτομα με ήπια νεφρική δυσλειτουργία η ερυθρομυκίνη (500 mg τρεις φορές την ημέρα) οδήγησε σε μια αύξηση κατά
1,8 φορές της μέσης AUC του rivaroxaban και κατά 1,6 φορές της Cmax σε σύγκριση με άτομα με φυσιολογική νεφρική
λειτουργία. Σε άτομα με μέτρια νεφρική δυσλειτουργία, η ερυθρομυκίνη οδήγησε σε μια αύξηση κατά 2,0 φορές της μέσης
AUC του rivaroxaban και κατά 1,6 φορές της Cmax σε σύγκριση με άτομα με φυσιολογική νεφρική λειτουργία. Η επίδραση της
ερυθρομυκίνης είναι αθροιστική σε εκείνη της νεφρικής δυσλειτουργίας (βλ. παράγραφο 4.4).
Η φλουκοναζόλη (400 mg εφάπαξ ημερησίως), η οποία θεωρείται ένας μέτριος αναστολέας του CYP3A4, οδήγησε σε μια
αύξηση κατά 1,4 φορές της μέσης AUC του rivaroxaban και σε μια αύξηση κατά 1,3 φορές της μέσης Cmax . Αυτή η αύξηση
δεν θεωρείται κλινικά σημαντική (Για ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία: δείτε παράγραφο 4.4).
Δεδομένων των περιορισμένων διαθέσιμων κλινικών στοιχείων με τη δρονεδαρόνη,ο συνδυασμός με το rivaroxaban θα
πρέπει να αποφεύγεται.
Αντιπηκτικά
Μετά από τη συνδυασμένη χορήγηση της ενοξαπαρίνης (40 mg άπαξ δόση) με το rivaroxaban (10 mg άπαξ δόση)
παρατηρήθηκε μια αθροιστική δράση στη δραστικότητα έναντι του παράγοντα Xa χωρίς επιπρόσθετες επιδράσεις στις
δοκιμασίες πήξης (PT, aPTT). Η ενοξαπαρίνη δεν επηρέασε τις φαρμακοκινητικές ιδιότητες του rivaroxaban.
Λόγω του αυξημένου κινδύνου αιμορραγίας, απαιτείται προσοχή εάν στους ασθενείς συγχορηγούνται οποιαδήποτε άλλα
αντιπηκτικά (βλ. παράγραφο 4.3 & 4.4).
ΜΣΑΦ/αναστολείς συσσώρευσης αιμοπεταλίων
Δεν παρατηρήθηκε κλινικά σχετιζόμενη παράταση του χρόνου ροής μετά από τη συγχορήγηση rivaroxaban (15 mg)
και 500 mg ναπροξένης. Εντούτοις, ενδέχεται να υπάρχουν άτομα με περισσότερο εκσεσημασμένη φαρμακοδυναμική
ανταπόκριση.
Δεν παρατηρήθηκαν κλινικά σημαντικές φαρμακοκινητικές ή φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις όταν το rivaroxaban
συγχορηγήθηκε με 500 mg ακετυλοσαλικυλικού οξέος.
Η κλοπιδογρέλη (300 mg δόση εφόδου συνοδευόμενη από 75 mg δόση συντήρησης) δεν έδειξε φαρμακοκινητική
αλληλεπίδραση με το rivaroxaban (15 mg), αλλά παρατηρήθηκε μια σχετική αύξηση στο χρόνο ροής σε μία υποομάδα
ασθενών, η οποία δεν συσχετιζόταν με το βαθμό συσσώρευσης αιμοπεταλίων, τα επίπεδα P‑σελεκτίνης ή τα επίπεδα των
υποδοχέων της GPIIb/IIIa.
Απαιτείται προσοχή εάν στους ασθενείς συγχορηγούνται ΜΣΑΦ (συμπεριλαμβανομένου του ακετυλοσαλικυλικού οξέος) και
αναστολείς συσσώρευσης αιμοπεταλίων, διότι αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα τυπικά αυξάνουν τον κίνδυνο αιμορραγίας
(βλ. παράγραφο 4.4).
Βαρφαρίνη
Η μετάβαση των ασθενών από τον ανταγωνιστή της βιταμίνης K βαρφαρίνη (INR 2,0 έως 3,0) σε rivaroxaban (20 mg) ή από
το rivaroxaban (20 mg) σε βαρφαρίνη (INR 2,0 έως 3,0) αύξησε το χρόνο προθρομβίνης/INR (Neoplastin) περισσότερο από
αθροιστικά (μπορεί να παρατηρηθούν μεμονωμένες τιμές INR έως και 12), ενώ οι επιδράσεις στο aPTT, στην αναστολή της
δραστηριότητας του παράγοντα Xa και στο ενδογενές δυναμικό θρομβίνης ήταν αθροιστικές.
Εάν είναι επιθυμητός ο έλεγχος των φαρμακοδυναμικών επιδράσεων του rivaroxaban κατά τη διάρκεια της μεταβατικής
περιόδου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι δοκιμασίες δραστηριότητας αντι‑παράγοντα Xa, PiCT και Heptest, καθώς αυτές
οι δοκιμασίες δεν επηρεάστηκαν από τη βαρφαρίνη. Κατά την τέταρτη ημέρα μετά την τελευταία δόση της βαρφαρίνης,
όλες οι δοκιμασίες (συμπεριλαμβανομένου του PT, aPTT, αναστολής της δραστηριότητας του παράγοντα Xa και ETP)
αντιπροσώπευαν μόνο την επίδραση του rivaroxaban.
Εάν είναι επιθυμητός ο έλεγχος των φαρμακοδυναμικών επιδράσεων της βαρφαρίνης κατά τη διάρκεια της μεταβατικής
περιόδου, η μέτρηση INR μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Ctrough του rivaroxaban (24 ώρες μετά την προηγούμενη λήψη του
rivaroxaban) καθώς αυτή η δοκιμασία επηρεάζεται ελάχιστα από το rivaroxaban σε αυτό το χρονικό σημείο.
Δεν παρατηρήθηκε φαρμακοκινητική αλληλεπίδραση μεταξύ της βαρφαρίνης και του rivaroxaban.
Επαγωγείς του CYP3A4
Η συγχορήγηση του rivaroxaban με τον ισχυρό επαγωγέα του CYP3A4 ριφαμπικίνη οδήγησε σε κατά προσέγγιση 50 %
μείωση στη μέση AUC του rivaroxaban, με παράλληλες μειώσεις στις φαρμακοδυναμικές του δράσεις. Η ταυτόχρονη
χρήση του rivaroxaban με άλλους ισχυρούς επαγωγείς του CYP3A4 (π.χ. φαινυτοΐνη, καρβαμαζεπίνη, φαινοβαρβιτάλη ή
υπερικό (Hypericum perforatum, St. John’s Wort) μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μειωμένες συγκεντρώσεις του rivaroxaban
στο πλάσμα. Συνεπώς, η ταυτόχρονη χορήγηση με ισχυρούς επαγωγείς του CYP3A4 πρέπει να αποφεύγονται εκτός εάν ο
ασθενής παρακολουθείται στενά για σημεία και συμπτώματα θρόμβωσης.
Άλλες συγχορηγούμενες θεραπείες
Δεν παρατηρήθηκαν κλινικά σημαντικές φαρμακοκινητικές ή φαρμακοδυναμικές αλληλεπιδράσεις όταν το rivaroxaban
συγχορηγήθηκε με μιδαζολάμη (υπόστρωμα του CYP3A4), διγοξίνη (υπόστρωμα της P‑gp), ατορβαστατίνη (υπόστρωμα
του CYP3A4 και της P‑gp) ή ομεπραζόλη (αναστολέας της αντλίας πρωτονίων). Το rivaroxaban ούτε αναστέλλει ούτε επάγει
οποιεσδήποτε κύριες ισομορφές του CYP όπως το CYP3A4.
Εργαστηριακές παράμετροι
Οι παράμετροι πήξης (π.χ. PT, aPTT, HepTest) επηρεάζονται όπως είναι αναμενόμενο από τον τρόπο δράσης του
rivaroxaban (βλ. παράγραφο 5.1).
4.6 Γονιμότητα, κύηση και θηλασμός
Κύηση
Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Xarelto δεν έχουν τεκμηριωθεί στις έγκυες γυναίκες. Μελέτες σε ζώα κατέδειξαν
αναπαραγωγική τοξικότητα (βλέπε παράγραφο 5.3). Λόγω της ενδεχόμενης τοξικότητας στην αναπαραγωγική ικανότητα,
του ενδογενούς κινδύνου αιμορραγίας και της απόδειξης ότι το rivaroxaban διέρχεται τον πλακούντα, το Xarelto
αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης (βλ. παράγραφο 4.3).
Γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία πρέπει να αποφεύγουν να μείνουν έγκυες κατά τη διάρκεια της θεραπείας με
rivaroxaban.
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Θηλασμός
Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του Xarelto δεν έχουν τεκμηριωθεί σε γυναίκες που θηλάζουν. Τα στοιχεία από
ζώα δείχνουν ότι το rivaroxaban απεκκρίνεται στο μητρικό γάλα. Συνεπώς το Xarelto αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια του
θηλασμού (βλ. παράγραφο 4.3). Πρέπει να αποφασιστεί εάν θα διακοπεί ο θηλασμός ή θα διακοπεί/ θα αποφευχθεί η
θεραπεία.
Γονιμότητα
Δεν έχουν διενεργηθεί ειδικές μελέτες με το rivaroxaban στους ανθρώπους για την αξιολόγηση των επιδράσεων στη
γονιμότητα. Σε μια μελέτη για τη γονιμότητα αρρένων και θηλέων σε αρουραίους, δεν παρατηρήθηκαν επιδράσεις (βλ.
παράγραφο 5.3).
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών
Το Xarelto έχει μικρή επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες ενέργειες
όπως συγκοπή (συχνότητα: όχι συχνή) και ζάλη ( συχνότητα: συχνή) (βλ. παράγραφο 4.8). Οι ασθενείς που παρουσιάζουν
αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν πρέπει να οδηγούν ή να χειρίζονται μηχανές.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
Περίληψη για την ασφάλεια
Η ασφάλεια του rivaroxaban αξιολογήθηκε σε έντεκα μελέτες φάσης III που συμπεριέλαβαν
32.625 ασθενείς που εκτέθηκαν στο rivaroxaban (βλ. Πίνακα 1).
Πίνακας 1: Αριθμός ασθενών που μελετήθηκαν, μέγιστη ημερήσια δόση και διάρκεια θεραπείας στις μελέτες
φάσης III

Ένδειξη

Αριθμός
ασθενών*

Μέγιστη ημερήσια
δόση

Μέγιστη
διάρκεια
θεραπείας

Πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβολής (ΦΘΕ) σε
ενηλίκους ασθενείς που υποβάλλονται σε εκλεκτική
χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης ισχίου ή
γόνατος

6.097

10 mg

39 ημέρες

Πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβολής σε
παθολογικούς ασθενείς

3.997

10 mg

39 ημέρες

Ημέρα 1 ‑ 21: 30 mg
Θεραπεία της ΕΒΦΘ, ΠΕ και πρόληψη της υποτροπής

4.556

Πρόληψη του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και
της συστημικής εμβολής σε ασθενείς με μη βαλβιδική
κολπική μαρμαρυγή

7.750

20 mg

41 μήνες

10.225

5 mg ή 10 mg
αντιστοίχως,
συγχορηγούμενα είτε
με ΑΣΟ είτε με ΑΣΟ
συν κλοπιδογρέλη ή
τικλοπιδίνη

31 μήνες

Πρόληψη των αθηροθρομβωτικών επεισοδίων σε
ασθενείς μετά από ACS

Ημέρα 22 και εξής:
20 mg

21 μήνες

*Ασθενείς που εκτέθηκαν τουλάχιστον σε μία δόση rivaroxaban
Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες σε ασθενείς που έλαβαν rivaroxaban ήταν αιμορραγίες (βλ.
παράγραφο 4.4. και «Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών» παρακάτω). Οι πιο συχνά αναφερόμενες
αιμορραγίες (≥4 %) ήταν επίσταξη (5,9 %) και αιμορραγία από το γαστρεντερικό σύστημα (4,2 %).
Συνολικά σε περίπου 67% των ασθενών που εκτέθηκαν σε τουλάχιστον μία δόση rivaroxaban αναφέρθηκαν ανεπιθύμητα
συμβάντα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Περίπου 22% των ασθενών παρουσίασαν ανεπιθύμητες ενέργειες που
θεωρήθηκε ότι σχετίζονταν με τη θεραπεία, όπως αξιολογήθηκαν από τους ερευνητές. Σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία
με 10 mg Xarelto οι οποίοι υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης ισχίου ή γόνατος και σε παθολογικούς
ασθενείς που νοσηλεύονται αιμορραγικά επεισόδια εμφανίστηκαν σε περίπου 6,8% και 12,6% των ασθενών αντίστοιχα και
αναιμία εμφανίστηκε σε περίπου 5,9% και 2,1% των ασθενών αντίστοιχα. Σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία είτε με 15
mg Xarelto δύο φορές ημερησίως ακολουθούμενο από 20 mg άπαξ ημερησίως για θεραπεία της ΕΒΦΘ ή ΠΕ, είτε με
20 mg άπαξ ημερησίως για την πρόληψη της υποτροπής της ΕΒΦΘ και της ΠΕ, αιμορραγικά επεισόδια εμφανίστηκαν σε
περίπου 27,8% των ασθενών και αναιμία εμφανίστηκε σε περίπου 2,2% των ασθενών. Σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία
για την πρόληψη του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και της συστημικής εμβολής, αιμορραγία οποιουδήποτε τύπου
ή σοβαρότητας αναφέρθηκε με συχνότητα επεισοδίων 28 ανά 100 έτη ασθενών, και αναιμία με συχνότητα επεισοδίων
2,5 ανά 100 έτη ασθενών. Στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία για την πρόληψη του καρδιαγγειακού θανάτου και
του εμφράγματος του μυοκαρδίου μετά από Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ACS), αναφέρθηκε αιμορραγία κάθε τύπου ή
σοβαρότητας με συχνότητα επεισοδίων 22 ανά 100 έτη ασθενών. Αναιμία αναφέρθηκε με συχνότητα επεισοδίων 1,4 ανά
100 έτη ασθενών.
Πίνακας των ανεπιθύμητων ενεργειών
Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν με το Xarelto συνοψίζονται στον πίνακα 2 παρακάτω ανά
κατηγορία οργανικού συστήματος (σύμφωνα με τη βάση δεδομένων MedDRA) και ανά συχνότητα.
Οι συχνότητες ορίζονται ως:
πολύ συχνές (≥ 1/10)
συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10)
όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100)
σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000)
πολύ σπάνιες ( < 1/10.000)
μη γνωστές: (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα)
Πίνακας 2: Όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανιζόμενες κατά τη θεραπεία που αναφέρθηκαν σε ασθενείς
σε μελέτες φάσης III
Συχνές

Όχι συχνές

Σπάνιες

Μη γνωστές

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος
Αναιμία
(συμπεριλαμβανομένων
αντίστοιχων εργαστηριακών
παραμέτρων)

Θρομβοκυττάρωση
(συμπεριλαμβανομένου
αυξημένου αριθμού
αιμοπεταλίων)A

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Αλλεργική αντίδραση,
αλλεργική δερματίτιδα

Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Ζάλη, κεφαλαλγία

Εγκεφαλική και
ενδοκρανιακή
αιμορραγία,
συγκοπή

Οφθαλμικές διαταραχές
Οφθαλμική αιμορραγία
(συμπεριλαμβανομένης
αιμορραγίας του επιπεφυκότα)

Καρδιακές διαταραχές
Ταχυκαρδία

Αγγειακές διαταραχές
Υπόταση, αιμάτωμα

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου
Επίσταξη, αιμόπτυση

Διαταραχές του γαστρεντερικού

9/23/15 2:24 PM

Ουλορραγία
αιμορραγία της γαστρεντερικής
οδού (συμπεριλαμβανομένης
αιμορραγίας του ορθού),
γαστρεντερικό και κοιλιακό
άλγος, δυσπεψία, ναυτία,
δυσκοιλιότηταA, διάρροια,
έμετοςA

Ξηροστομία

Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων
Μη φυσιολογική ηπατική
λειτουργία

Ίκτερος

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Κνησμός
(συμπεριλαμβανο‑ μένων
όχι συχνών περιπτώσεων
γενικευμένου κνησμού),
εξάνθημα, εκχύμωση,
δερματική και υποδόρια
αιμορραγία

Κνίδωση

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού
Άλγος στα άκραA

Αιμάρθρωση

Μυϊκή αιμορραγία

Σύνδρομο διαμερίσματος
απότοκο αιμορραγίας

Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών
Αιμορραγία της ουρογεννητικής
οδού (συμπεριλαμβανομένης
αιματουρίας και μηνορραγίαςB),
Νεφρική δυσλειτουργία
(συμπεριλαμβανομένης
αυξημένης κρεατινίνης αίματος,
αυξημένης ουρίας αίματος)A

Νεφρική ανεπάρκεια/
οξεία νεφρική ανεπάρκεια
απότοκος αιμορραγίας
ικανής να προκαλέσει
μειωμένη αιμάτωση

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
ΠυρετόςA, περιφερικό οίδημα,
μειωμένη γενική δύναμη και
ενέργεια (συμπεριλαμβανομένης
κόπωσης, εξασθένισης)

Αίσθημα αδιαθεσίας
(συμπεριλαμβανομένης
κακουχίας),

Εντοπισμένο
οίδημαA

Αυξημένη χολερυθρίνη,
αυξημένη αλκαλική
φωσφατάση του
αίματοςA, αυξημένη
LDHA, αυξημένη λιπάσηA,
αυξημένη αμυλάσηA,
αυξημένη GGTA

Αυξημένη
συζευγμένη
χολερυθρίνη (με
ή χωρίς συνοδό
αύξηση της ALT)

Παρακλινικές εξετάσεις

Αύξηση στις τρανσαμινάσες

Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές θεραπευτικών χειρισμών
Αιμορραγία μετά την επέμβαση
(συμπεριλαμβανομένης
μετεγχειρητικής αναιμίας και
αιμορραγίας από τραύμα),
μώλωπας Έκκριση από τραύμαA

Αγγειακό
ψευδοανεύρυ σμαΓ

A: παρατηρήθηκε στην πρόληψη της φλεβικής θρομβοεμβολής (ΦΘΕ) σε ασθενείς που υποβάλλονται σε εκλεκτική
χειρουργική επέμβαση αντικατάστασης γόνατος ή ισχίου
B: παρατηρήθηκε στη θεραπεία για την ΕΒΦΘ και ΠΕ και στην πρόληψη της υποτροπής ως πολύ συχνή σε γυναίκες
ηλικίας < 55 ετών
Γ: παρατηρήθηκε ως όχι συχνή στην πρόληψη των αθηροθρομβωτικών επεισοδίων σε ασθενείς μετά από Οξύ
Στεφανιαίο Σύνδρομο (μετά από διαδερμική στεφανιαία επέμβαση)

Δεν υπάρχει διαθέσιμο ειδικό αντίδοτο που να ανταγωνίζεται τη φαρμακοδυναμική δράση του rivaroxaban. Μπορεί να
εξεταστεί η χρήση ενεργού άνθρακα για τη μείωση της απορρόφησης σε περίπτωση υπερδοσολογίας του rivaroxaban.
Αντιμετώπιση της αιμορραγίας
Σε περίπτωση εμφάνισης αιμορραγικής επιπλοκής σε ασθενή που παίρνει rivaroxaban, η επόμενη χορήγηση του rivaroxaban
πρέπει να καθυστερήσει ή η θεραπεία πρέπει να διακοπεί, ως αρμόζει. Το rivaroxaban έχει ημιζωή περίπου 5 έως 13 ωρών
(βλ. παράγραφο 5.2). Η αντιμετώπιση πρέπει να εξατομικεύεται σύμφωνα με τη σοβαρότητα και τη θέση της αιμορραγίας.
Κατάλληλη συμπτωματική θεραπεία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες, όπως μηχανική συμπίεση
(π.χ. για σοβαρή επίσταξη), χειρουργική αιμόσταση με διαδικασίες ελέγχου της αιμορραγίας, αναπλήρωση υγρών και
αιμοδυναμική υποστήριξη, παράγωγα αίματος (συμπυκνωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια ή φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα,
ανάλογα με τη σχετιζόμενη αναιμία ή διαταραχή πήξης) ή αιμοπετάλια.
Σε περίπτωση που μια αιμορραγία δεν μπορεί να ελεγχθεί με τα ανωτέρω μέτρα, πρέπει να εξεταστεί η χορήγηση ενός
ειδικού προπηκτικού παράγοντα αντιστροφής, όπως το συμπύκνωμα συμπλόκου προθρομβίνης (PCC), συμπύκνωμα
ενεργοποιημένου συμπλόκου προθρομβίνης (APCC) ή ανασυνδυασμένου παράγοντα VIIa (r‑FVIIa). Εντούτοις, υπάρχει
μέχρι σήμερα πολύ περιορισμένη κλινική εμπειρία από τη χρήση αυτών των προϊόντων σε άτομα που παίρνουν rivaroxaban.
Η σύσταση βασίζεται επίσης σε περιορισμένα μη‑κλινικά δεδομένα. Πρέπει να εξεταστεί η επαναδοσολόγηση του
ανασυνδυασμένου παράγοντα VIIa και να τιτλοποιηθεί ανάλογα με τη βελτίωση της αιμορραγίας. Ανάλογα με την τοπική
διαθεσιμότητα, θα πρέπει να εξετάζεται η συμβουλή ενός γιατρού εξειδικευμένου σε διαταραχές της πήξης του αίματος σε
περίπτωση σοβαρών αιμορραγιών (δείτε παράγραφο 5.1).
Η θειική πρωταμίνη και η βιταμίνη K δεν αναμένεται να επηρεάσουν την αντιπηκτική δράση του rivaroxaban. Υπάρχει
περιορισμένη εμπειρία με το τρανεξαμικό οξύ και καθόλου εμπειρία με το αμινοκαπροϊκό οξύ και την απροτινίνη σε
άτομα που παίρνουν rivaroxaban. Δεν υπάρχει ούτε επιστημονικό σκεπτικό για το όφελος ούτε εμπειρία με τη χρήση του
συστηματικού αιμοστατικού δεσμοπρεσίνη σε άτομα που παίρνουν rivaroxaban. Λόγω της υψηλής δέσμευσης σε πρωτεΐνες
του πλάσματος, το rivaroxaban δεν αναμένεται να είναι αιμοδιυλίσιμο.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων
Πυρήνας δισκίου:
Μικροκρυσταλλική κυτταρίνη
Καρμελλόζη νατριούχος διασταυρούμενη
Λακτόζη μονοϋδρική
Υπρομελλόζη
Νάτριο λαουρυλοθειικό
Μαγνήσιο στεατικό
Επικάλυψη δισκίου:
Πολυαιθυλενογλυκόλη 3350
Υπρομελλόζη
Διοξείδιο του τιτανίου (E171) Οξείδιο του σιδήρου ερυθρό (E172)
6.2 Ασυμβατότητες
Δεν εφαρμόζεται
6.3 Διάρκεια ζωής
3 χρόνια
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες διατήρησης για το προϊόν αυτό.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη
Κυψέλες PP/φύλλου αλουμινίου σε συσκευασίες των 14, 28, 42 ή 98 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων ή διάτρητες
κυψέλες μονής δόσης σε συσκευασίες των 10 x 1 ή 100 x 1 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ή πολυσυσκευασίες που
αποτελούνται από 100 (10 κουτιά που το κάθε ένα περιέχει 10 x 1 ) επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης
Καμία ειδική υποχρέωση για απόρριψη.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Bayer Pharma AG D‑13342 Berlin Γερμανία
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
EU/1/08/472/011‑021, 023‑024
EU/1/08/472/036 ‑ 037
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
Ημερομηνία πρώτης έγκρισης 30 Σεπτεμβρίου 2008
Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 22 Μαΐου 2013
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2015
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu/.
ΚΩΔΙΚΟΣ
285690202
285690302

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
XARELTO F.C. TAB 15 MG / TAB BTx28 TAB σε BLISTERS (PP/alu)
XARELTO F.C. TAB 20 MG / TAB BTx28 TAB σε BLISTERS (PP/alu)

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών
Λόγω του φαρμακολογικού τρόπου δράσης, η χρήση του Xarelto μπορεί να συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο λανθάνουσας Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.
ή έκδηλης αιμορραγίας από οποιονδήποτε ιστό ή όργανο, η οποία μπορεί να προκαλέσει μεθαιμορραγική αναιμία. Τα
σημεία, συμπτώματα και η σοβαρότητα (που συμπεριλαμβάνει θανατηφόρα έκβαση) ποικίλλουν ανάλογα με την εστία,
το βαθμό ή την έκταση της αιμορραγίας ή/και αναιμίας (βλ. παράγραφο 4.9 Αντιμετώπιση της αιμορραγίας). Σε κλινικές
μελέτες αιμορραγία των βλεννογόνων (δηλαδή επίσταξη, από τα ούλα, το γαστρεντερικό, το ουρο γεννητικό ) και αναιμία
έχουν φανεί πιο συχνά κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας θεραπείας με rivaroxaban σε σύγκριση με θεραπεία Ανταγωνιστών
Βιταμίνης Κ (ΑΒΚ). Συνεπώς, επιπρόσθετα στην επαρκή κλινική παρατήρηση, η εργαστηριακή εξέταση της αιμοσφαιρίνης /
αιματοκρίτη θα μπορούσε να έχει αξία για την ανίχνευση λανθάνουσας αιμορραγίας, όπως κρίνεται κατάλληλο.
Ο κίνδυνος αιμορραγιών μπορεί να είναι αυξημένος σε ορισμένες ομάδες ασθενών, π.χ. σε εκείνους τους ασθενείς με μη
ελεγχόμενη σοβαρή αρτηριακή υπέρταση ή/και συγχορηγούμενη φαρμακευτική αγωγή η οποία επηρεάζει την αιμόσταση
(βλ. Κίνδυνος αιμορραγίας στην παράγραφο 4.4). Η έμμηνος ρύση μπορεί να αυξηθεί ή/και να παραταθεί. Οι αιμορραγικές
επιπλοκές μπορεί να εμφανιστούν ως αδυναμία, ωχρότητα, ζάλη, κεφαλαλγία ή ανεξήγητο οίδημα, δύσπνοια και ανεξήγητο
σοκ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ως συνέπεια της αναιμίας, έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα καρδιακής ισχαιμίας, όπως
θωρακικός πόνος ή στηθάγχη.
Για το Xarelto έχουν αναφερθεί επιπλοκές οι οποίες είναι γνωστό ότι μπορούν να συμβούν μετά από σοβαρή αιμορραγία,
όπως σύνδρομο διαμερίσματος και νεφρική ανεπάρκεια λόγω υποάρδευσης. Συνεπώς, κατά την αξιολόγηση της
κατάστασης οποιουδήποτε ασθενούς υπό αντιπηκτική θεραπεία, πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο αιμορραγίας.
Παρατηρήσεις μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου στην αγορά
Έχουν αναφερθεί οι παρακάτω ανεπιθύμητες ενέργειες σε χρονική συσχέτιση με τη χρήση του Xaretlo. Η συχνότητα αυτών
των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου στην αγορά δεν
μπορεί να εκτιμηθεί.
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος:Αγγειοοίδημα και αλλεργικό οίδημα Στις συγκεντρωτικές δοκιμές φάσης III,
αυτά τα συμβάντα ήταν όχι συχνά (≥ 1/1.000 έως < 1/100).
Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων: Χολόσταση, Ηπατίτιδα ( συμπερ. ηπατοκυτταρικής βλάβης) (Στη συγκεντρωτική
ανάλυση των δοκιμών φάσης III, αυτά τα συμβάντα ήταν σπάνια (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000)).
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος: Θρομβοπενία (Στη συγκεντρωτική ανάλυση των δοκιμών
φάσης III, αυτά τα συμβάντα ήταν όχι συχνά (≥ 1/1.000 έως < 1/100)).
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού
προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους‑κινδύνου του φαρμακευτικού
προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται παρακάτω:
Ελλάδα:
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
GR‑15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr
Κύπρος:
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY‑1475 Λευκωσία
Φαξ: + 357 22608649
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs
4.9 Υπερδοσολογία
Σπάνιες περιπτώσεις υπερδοσολογίας έως και 600 mg έχουν αναφερθεί χωρίς αιμορραγικές επιπλοκές ή άλλες
ανεπιθύμητες ενέργειες. Λόγω περιορισμένης απορρόφησης, αναμένεται ένα φαινόμενο οροφής χωρίς περαιτέρω
αύξηση της μέσης έκθεσης στο πλάσμα σε υπερθεραπευτικές δόσεις των 50 mg rivaroxaban ή ανώτερες.
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Ευμέγεθες κινητό μόρφωμα αριστεράς κοιλίας σε ασθενή με πολλαπλές αρτηριακές εμβολές
Αλέξιος Σ. Αντωνόπουλος, Χριστίνα Χρυσοχόου, Δημήτρης Λυμπεριάδης, Στέλλα Μπρίλη, Δημήτριος Τούσουλης

Περίπτωση ασθενούς με μύξωμα αριστερού κόλπου και έμφραγμα του μυοκαρδίου

Γεώργιος Λάζαρος, Γεώργιος Λάτσιος, Σωτήριος Τσαλαμανδρής, Χριστίνα Χρυσοχόου, Στέλλα Μπρίλη, Γεωργία Θεοδωροπούλου,
Νικόλαος Σφύρας, Δημήτριος Τούσουλης
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Θέματα πολλαπλής επιλογής – Θέματα ανάπτυξης (Οκτώβριος 2015)
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