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Μ. Σέχας

Πρόοδοι στα νεώτερα αντιπηκτικά φάρμακα

EIΣΑΓΩΓΗ

Τα αντιπηκτικά (αντιθρομβωτικά) φάρμακα ήταν μία από τις μεγαλύτερες ανα-
καλύψεις στην ιστορία της Ιατρικής. Βοήθησαν στην αντιμετώπιση μιας από τις 
σοβαρότερες απειλές κατά του ανθρώπινου οργανισμού, της θρόμβωσης και της 
επακόλουθης ιστικής ισχαιμίας. Με τη χρήση των φαρμάκων αυτών, αντιμετωπίστη-
καν η περιφερική αρτηριακή θρόμβωση, η φλεβική θρόμβωση, η θρομβοεμβολική 
νόσος και παράλληλα έγινε δυνατή, η ανάπτυξη των αγγειακών και καρδιακών 
χειρουργικών επεμβάσεων καθώς και των μεταμοσχεύσεων ιστών και οργάνων. 
Πρωταγωνιστής σ’ αυτή τη προσπάθεια ήταν για δεκαετίες ολόκληρες η ηπαρίνη. 
Ο αναστολέας αυτός της θρομβίνης και της προθρομβίνης ανακαλύφθηκε από τον 
McLean το 1916, αρχικά χρησιμοποιήθηκε με τη μη κλασματοποιημένη της μορφή 
και εχορηγείτο ενδοφλέβια ή τοπικά. Η κυριότερη επιπλοκή της ήταν η αιμορραγία. 
Σημαντική πρόοδο, αποτέλεσε η κλασματοποίηση της ηπαρίνης και η εισαγωγή 
των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους, οι οποίες χορηγούνται υποδόρια. Εκτός 
από την κατάργηση της ενδοφλέβιας χορήγησης, η χρήση τους συνοδεύτηκε και 
από σημαντική μείωση των αιμορραγικών επιπλοκών τους. Ακόμα ένα μεγάλο 
πλεονέκτημα, ήταν η χρησιμοποίησή τους για την πρόληψη της μετεγχειρητικής 
φλεβικής θρόμβωσης και της πνευμονικής εμβολής, μετά από βαριές χειρουργικές 
επεμβάσεις, κυρίως ορθοπεδικές και ουρολογικές. Χρησιμοποιούνται επίσης στην 
ασταθή στηθάγχη και στο έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Στη συνέχεια, δόθηκε προσοχή στην προφυλακτική δράση των αντιαιμοπεταλι-
ακών ουσιών, με κύριο εκπρόσωπο, το ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ασπιρίνη) και τις 
θειενοπυριδίνες. Η ασπιρίνη αναστέλλει μόνο ένα από τα μονοπάτια που οδηγούν 
στην ενεργοποίηση των αιμοπεταλιών, εκείνο της παραγωγής της θρομβοξάνης Α. 
Αντίθετα, οι θειενοπυριδίνες (τικλοπιδίνη, κλοπιδογρέλη) προκαλούν έντονη καταστολή 
της προκαλούμενης από την ΑDP συσσώρευσης των αιμοπεταλίων. Οι επιπλοκές της 
τικλοπιδίνης (σιδηροπενία, θρομβωτική θρομβοκυτταροπενική πορφύρα) οδήγησε 
στον τερματισμό της χρήσης της ως αντιθρομβωτικό φάρμακο. Οι θειενοπυριδίνες 
χρησιμοποιούνται για την πρόληψη της περιφερικής αθηροεμβολής (αγγειακά εγκε-
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φαλικά επεισόδια, ΑΕΕ) και της θρόμβωσης των stents, 
που τοποθετούνται στα στεφανιαία ή στα περιφερικά 
αγγεία. Τα παράγωγα της δικουμαρόλης (κουμαρινικά, 
sintrom, panwarfin, warfarin) δρουν ως αναστολείς των 
παραγόντων πήξεως, που εξαρτώνται από τη βιταμίνη Κ 
(προθρομβίνη, παράγων ΙΙ, VII, IX X, πρωτεΐνη C και S). 
Χρησιμοποιούνται για αγωγή σε οξείες καταστάσεις, αλλά 
κυρίως για μακροχρόνια αντιπηκτική αγωγή (μαρμαρυγή 
των κόλπων, θρομβοφιλικές καταστάσεις, δευτερογενής 
πρόληψη ισχαιμικών καρδιοαγγειακών συμβάντων). Η 
δράση τους πρέπει να ελέγχεται με περιοδική εξέταση 
του χρόνου προθρομβίνης (INR), εκτροπές από το θε-
ραπευτικό φάσμα του οποίου μπορούν να οδηγήσουν 
σε υποτροπή της θρόμβωσης ή σε αιμορραγία.

ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΕΙΑΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται συνεχώς νέοι 
αντιαιμοπεταλιακοί παράγοντες.

Α. Νεότερες θειενοπυριδίνες

1. Πρασουγρέλη (prasugrel)

Είναι θειενοπυριδίνη 3ης γενιάς, που χορηγείται από το 
στόμα. Ο μηχανισμός δράσης της είναι η αναστολή του 
υποδοχέα PZY12 των αιμοπεταλίων. Έχει ταχεία έναρξη 
δράσης, εντός 2 ωρών. Είναι προφάρμακο, που απαιτεί 
ενεργοποίηση εντός του οργανισμού, με μετατροπή του 
σε ενεργό μεταβολίτη με ισχυρές αντιαιμοπεταλιακές 
ιδιότητες. Η μετατροπή της σε ενεργό μεταβολίτη γίνεται 
από εστεράσες του πλάσματος, και στη συνέχεια από το 
ηπατικό κυτόχρωμα P450. Ο μέσος χρόνος ημιζωής του 
ενεργού μεταβολίτη είναι 3,7 ώρες και η απέκκριση του 
γίνεται κυρίως (κατά 80%) από τους νεφρούς. Η κλοπι-
δογρέλη, αντίθετα, αδρανοποιείται σε μεγάλο βαθμό από 
τις εστεράσες του πλάσματος, προ της ενεργοποίησης 
της από το κυτόχρωμα με μία αντίδραση σε δύο στάδια. 
Σε αυτές τις μεταβολικές διαφοροποιήσεις οφείλονται οι 
φαρμακοδυναμικές διαφορές των δύο ουσιών. Η πρασου-
γρέλη χαρακτηρίζεται από ταχύτερη έναρξη δράσης, με 
ισχυρότερη και πιο προβλέψιμη αντιαιμοπεταλιακή δράση 
από τη κλοπιδογρέλη. Η χορήγηση 10mg πρασουγρέλης 
προκαλεί ταχύτερη αναστολή των αιμοπεταλίων, από τα 
75mg κλοπιδογρέλης, τόσο ως μονοθεραπεία όσο και σε 
συνδυασμό με ασπιρίνη. Η ισχυρότερη αντιαιμοπεταλιακή 
δράση της πρασουγρέλης είναι εμφανής μετά 30 λεπτά 
από τη χορήγησή της και διαρκεί για 24 ώρες1,2.

Η μελέτη TRILOGY που βρίσκεται σε εξέλιξη διερευνά 
τη δυνατότητα, η πρασουγρέλη να επιτύχει βελτίωση της 

έκβασης σε ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ΟΣΣ). 
Σε άλλες μελέτες με τον ίδιο στόχο απεδείχθη υπεροχή της 
πρασουγρέλης σε σχέση με την κλοπιδογρέλη3,4.

2. Τicangrelor (AZD1640)

Tο φάρμακο αυτό αναστέλλει την αιμοπεταλιακή 
συγκόλληση, μπλοκάροντας τον υποδοχέα PZY12. 
Χορηγείται από το στόμα. Με χημική τροποποίηση του 
ATP αποδίδει ανάλογο φάρμακο το cangrelor, επίσης 
αναστολέα του υποδοχέα PZY12. To ticangrelor έχει 
ταχεία είσοδο στην κυκλοφορία (σε 2 ώρες) και ταχεία 
δράση. Λόγω της ταχείας αναστολής της αιμοπεταλιακής 
συγκόλλησης που παράγει, δεν χρειάζεται δόση φόρ-
τισης. Μετά τη χορήγηση του φαρμάκου, μπορεί να 
εμφανισθεί δύσπνοια και βραδυκαρδία. Πιθανή εξήγηση 
της δύσπνοιας είναι ότι το φάρμακο μεταβολίζεται από 
την αδενοσίνη, που προκαλεί δύσπνοια. Άλλη πιθανή 
εξήγηση είναι η κατακράτηση υγρών και η υποκλινική 
θρομβοκυττοπενία. Σε κλινικές μελέτες, βρέθηκε ότι σε 
σύγκριση με την κλοπιδογρέλη επιτυγχάνει 16% μείω-
ση του κινδύνου εμφάνισης οξέος εμφράγματος του 
μυοκαρδίου (ΟΕΜ) και 21% αγγειακού εγκεφαλικού 
επεισοδίου (ΑΕΕ).

Στη μελέτη PLATO, 18500 ασθενείς με ΟΣΣ από 43 
χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας έλαβαν 
είτε tricagrelor (180mg δόση φόρτισης, 90mgx2 δόση 
συντήρησης), είτε κλοπιδογρέλη (300-600mg δόση 
φόρτισης, 75mg δόση συντήρησης) για ένα έτος μαζί 
με ασπιρίνη. Στους 12 μήνες, το κύριο τελικό σημείο 
(θάνατος αγγειακής αιτιολογίας, ΟΕΜ ή ΑΕΕ) ήταν ση-
μαντικά χαμηλότερο στην ομάδα του tricagrelor (9,8% 
vs 11,7%)5,6. Το tricagrelor αναμένεται για κλινική χρή-
ση εντός του 2011 και θα κυκλοφορήσει με το όνομα 
Brilinta (Astra Zeneca).

3. Congrelor

Είναι ένας παρεντερικά χορηγούμενος ADP-PZY12 
ανταγωνιστής. Η επαναφορά της λειτουργίας των αιμο-
πεταλίων γίνεται μετά από 20-60 λεπτά. Η δοσολογία 
του φαρμάκου είναι 1-4mg/kg. Το φάρμακο αυτό έχει 
υψηλή ικανότητα ταχείας δράσης και αναστρεψιμότητας. 
Μετά την αρχική θεραπεία συνεχίζεται η αγωγή με έναν 
από του στόματος αναστολέα PZY12.

‘Αλλοι από του στόματος αναστρέψιμοι αναστολείς 
του PZY12 είναι το ΒΧ667 και το PRT 060128.

Β. Ανταγωνιστές υποδοχέων της θρομβοξάνης

Πρόκειται περί εκλεκτικών αναστολέων της θρομβο-
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ξάνης Α2 των αιμοπεταλίων. Τέτοιος είναι ο S18886 
χορηγούμενος από το στόμα. Τα επίπεδα του φαρμάκου 
στο αίμα, μετά τη χορήγησή του εμφανίζονται σε 1-2 
ώρες και ο χρόνος ημιζωής είναι 6-10 ώρες. Η δοσολογία 
του είναι 10-30mg. Ερευνάται επίσης η χορήγηση του 
φαρμάκου για τη δευτερογενή πρόληψη του ΑΕΕ σε 
μελέτες, που ευρίσκονται σε φάση II.

Γ. PAR-1 ανταγωνιστές

Ανήκουν στην οικογένεια των G-πρωτεϊνών-ζευγών 
υποδοχέων PAR-1 και PAR-4, ενεργοποιούμενοι από 
πρωτολυτικό κατατεμαχισμό. Τα αιμοπετάλια εκφράζονται 
με τους υποδοχείς PAR-1 και PAR-4, οι οποίοι ενεργοποι-
ούνται από τη θρομβίνη. Η δράση των υποδοχέων αυτών 
είναι συνεργαστική όσον αφορά στην ενεργοποίηση των 
αιμοπεταλίων. Εν τούτοις, η συγγένεια του PAR -1 για τη 
θρομβίνη είναι 40 φορές υψηλότερη από αυτήν του PAR-
2. O PAR-1 ενεργοποιείται από χαμηλές συγκεντρώσεις 
θρομβίνης. Ευρίσκεται επίσης στα ενδοθηλιακά κύτταρα, 
στα λεία μυϊκά κύτταρα, στους ινοβλάστες και στα μυο-
καρδιακά κύτταρα. Τέτοιοι αναστολείς είναι:

1. Ο SCH-530348

Ειδικός αναστολέας του PAR-1 υποδοχέα, χορηγείται 
από το στόμα έχει άριστη βιοδιαθεσιμότητα, αναστέλλο-
ντας τη θρομβίνη σε δοσοεξαρτώμενη δοσολογία. Εχει 
μακρό χρόνο ημιζωής και αναστέλλει τη συγκόλληση 
των αιμοπεταλίων για πάνω από 4 εβδομάδες. Η δόση 
φόρτισης είναι 10, 20 ή 40mg με ημερήσια 0,5, 1,0 ή 
2,5mg (μελέτες φάσης ΙΙ). Η ασφάλεια και η αποτελε-
σματικότητα του φαρμάκου υπόσχονται πολλά.

2. Ε 5555

Αναστολέας του PAR-1. Έχει ταχεία δράση και υ-
ψηλού βαθμού βιοδιαθεσιμότητα χορηγούμενος από 
το στόμα. Η μέγιστη αναστολή της αιμοπεταλιακής 
συγκόλλησης είναι εντός των πρώτων ωρών από τη 
χορήγηση της αρχικής δόσης. Το δραστικό αποτέλεσμα 
παραμένει για μία εβδομάδα. Μελετάται η χρήση του 
σε ασθενείς με ΟΣΣ (φάση ΙΙ). Άλλοι από του στόματος 
αναστρέψιμοι αναστολείς του PZY 12 είναι το BX 667 
και το PRT 060128.

Δ. Ανταγωνιστές της θρομβίνης

1. Dabigatran

To φάρμακο αυτό άνοιξε το δρόμο για την αμφι-

σβήτηση της πρωτοκαθεδρίας των κουμαρινικών, σε 
μεγάλο μέρος των κλινικών τους εφαρμογών. Σε μελέτη 
RELY 5 επί 18.000 ασθενών από πολλές χώρες, μεταξύ 
των οποίων και η Ελλάδα, το dabigatran στη δόση των 
150mg αποδείχθηκε ανώτερο των κουμαρινικών στη 
μείωση των καρδιοαγγειακών επεισοδίων (RR=0,66, p< 
0,001) και στην ολική επιβίωση (RR=0,88, P=0,0051), 
με συγκρίσιμη επίπτωση μειζόνων αιμορραγικών επι-
πλοκών (RR=0,93, P=0,31). Tα αποτελέσματα αυτά συ-
μπληρώθηκαν πρόσφατα από ενδιαφέροντα δεδομένα 
που ανακοινώθηκαν στο Πανευρωπαϊκό Καρδιολογικό 
Συνέδριο. Σύμφωνα με αυτά τα δεδομένα, η υπεροχή 
του dabigatran παραμένει σε όλο το θεραπευτικό εύρος 
των κουμαρινικών και σε όλες τις υποομάδες της μελέτης 
RELY, όταν οι ασθενείς εξετάσθηκαν ανάλογα με το χρόνο 
κατά τον οποίο ευρίσκοντο σε επίπεδα INR 2-3 (ΤΤR, Time 
to Treatment Range). Η διαπίστωση ότι το diabigatran 
υπερέχει σε όλα τα επίπεδα TTR υποδηλώνει ένα πιθανό 
συγκριτικό πλεονέκτημα σε επίπεδο παθοφυσιολογικού 
μηχανισμού προστασίας, σε σχέση με τα κουμαρινικά 
αντιπηκτικά. Στο μόνο σημείο, όπου υπήρξε κάποιος 
προβληματισμός ήταν η εμφάνιση υψηλού ποσοστού 
γαστρεντερικών διαταραχών, στον πληθυσμό μελέτης 
της RELY, που έλαβε dabigatran. Το μειονέκτημα αυτό 
απουσιάζει από τα άλλα δύο μόρια, τους αναστολείς των 
Xa υποδοχέων rivaroxaban και apixaban, γεγονός που 
σε συνδυασμό με το διαφορετικό μηχανισμό δράσης 
τους, κάνει ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την αναμονή των 
αποτελεσμάτων των δικών τους μεγάλων μελετών.

Στην μελέτη EINSTEIN-DVT σε 3.449 ασθενείς, φάνηκε 
ότι το rivaroxaban δεν είναι κατώτερο (non-inferiority 
study) της συμβατικής φαρμακευτικής αγωγής, στη θε-
ραπεία της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης με ηπαρίνη 
χαμηλού μοριακού βάρους, ακολουθούμενη από κουμα-
ρινικά. Η δόση του rivaroxaban ήταν 15mg δύο φορές 
ημερησίως για τις πρώτες 3 εβδομάδες, ακολουθούμενη 
από 20mg μία φορά την ημέρα. Επίσης, στη μελέτη 
ROCKET-AF σε 14.000 ασθενείς, που παρουσιάσθηκε 
στο Συνέδριο της ΑΗΑ στις 15/11/10, το rivaroxaban 
συγκρίνεται με τα κουμαρινικά σε ασθενείς με κολπική 
μαρμαρυγή στην πρόληψη των ΑΕΕ. Το diabigatran 
θα κυκλοφορήσει προσεχώς από την Boehringer ως 
Pradaxa.

Η αντιπηκτική αγωγή με την, από του στόματος, 
χορήγηση κουμαρινικών αποτελεί από δεκαετίες τώρα 
το θεμέλιο λίθο της πρόληψης των καρδιαγγειακών 
συμβάντων και μάλιστα των εγκεφαλικών σε ασθενείς 
με κολπική μαρμαρυγή.

Η μελέτη RELY, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσι-
άσθηκαν στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο της Βαρκελώνης 
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το 2009 αποτελεί ένα σταθμό. Είναι η πρώτη φορά, που 
μια μεγάλη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμασία αποδει-
κνύει ότι μια διαφορετική θεραπευτική αγωγή είναι του-
λάχιστον ισοδύναμη με τα κουμαρινικά στην πρόληψη 
των αγγειακών εγκεφαλικών και λοιπών συστηματικών 
εμβολικών επεισοδίων, με παραπλήσια ασφάλεια. Πολλοί 
μάλιστα έσπευσαν να προαναγγείλουν ότι έφθασε το 
τέλος των κουμαρινικών.

Είναι γεγονός ότι τα κουμαρινικά έχουν πολλά και 
σοβαρά μειονεκτήματα. Παρουσιάζουν πλήθος διασταυ-
ρούμενων αλληλεπιδράσεων με άλλα ευρέως χρησιμο-
ποιούμενα φάρμακα (διγοξίνη, διλτιαζέμη, αντιβιοτικά, 
αντιφλεγμονώδη κ.ά.). Η αποτελεσματικότητα τους 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διατροφή. Η δίαιτα 
και οι νηστείες ακόμα και η μεταβολή του σωματικού 
βάρους μπορεί να οδηγήσουν σε απορρύθμιση της 
θεραπευτικής τους δράσης. Επιπλέον, το αποτέλεσμα 
της δράσης τους πρέπει να παρακολουθείται με τακτι-
κούς ελέγχους του χρόνου προθρομβίνης και του ΙNR. 
Παρόλα αυτά τα μειονεκτήματα, τα κουμαρινικά έμεναν 
σταθερά στο θρόνο τους. Ο θρόνος αυτός θεμελιώθηκε 
με την εμπειρία πολλών ετών επάνω στα δεδομένα 
πλήθους μελετών.

Για όλους τους παραπάνω λόγους είναι πρόωρο και 
βεβιασμένο να εγκαταλειφθούν τα κουμαρινικά. Τα νέα 
αντιαιμοπεταλιακά φάρμακα έχουν αποδείξει ισχυρή 
δράση και μεγάλη αποτελεσματικότητα. Ομως λείπουν 
δεδομένα για τη συμπεριφορά τους σε πλήθος κλινικών 
καταστάσεων και δεν αναμένονται σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, όπως σε ασθενείς με βαλβιδικής αιτιολογίας 
κολπική μαρμαρυγή, υποτροπιάζοντα κρυπτογενή αγ-
γειακά εγκεφαλικά επεισόδια και νέοι ασθενείς. Σε όλες 
τις παραπάνω περιπτώσεις, αλλά και σε άλλες, μέχρι να 
προκύψουν πειστικά κλινικά δεδομένα από τα νεώτερα 
και πολλά υποσχόμενα αντιθρομβωτικά φάρμακα, θα 
στηριζόμαστε στα κουμαρινικά.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι νέοι αντιθρομβω-
τικοί παράγοντες έδειξαν τα εκπληκτικά τους αποτελέ-
σματα σε τομείς της κυρίως καρδιολογίας. Αναμένονται 

με εύλογη προσδοκία, τα αποτελέσματά τους σε τομείς 
των αγγειοπαθειών και μάλιστα σε σχέση με τη χει-
ρουργική του θεραπεία, όπως π.χ. η προφύλαξη από 
ΑΕΕ σε πάσχοντες από βαρειά ενδο- ή εξωκρανιακή 
αθηροσκλήρωση, η επίδραση στη βατότητα περιφε-
ρικών αρτηριακών προσθέσεων ή stents. Ένα από τα 
μειονεκτήματα των νέων αντιθρομβωτικών ουσιών είναι 
ότι στερούνται ανταγωνιστού. Μέχρις ότου προκύψουν 
νέα δεδομένα για τα νέα αντιθρομβωτικά φάρμακα, 
ο συνδυασμός ηπαρίνης-πρωταμίνης θα παραμείνει 
το πιο αξιόπιστο αντιπηκτικό στη χειρουργική και την 
επεμβατική πράξη.
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