
Ανασκόπηση

Τα κλασικά ΜΣΑΦ αναστέλλουν και τις δύο 
ισομορφές της κυκλοοξυγενάσης (COX), 
του ενζύμου που συμμετέχει στη μετατρο-

πή του αραχιδονικού οξέος σε προσταγλανδί-
νες και θρομβοξάνες που εμπλέκονται στη φλεγ-
μονή, τον πόνο και τη συσσώρευση των αιμο-
πεταλίων. 

Η COX-1 εκφράζεται στους περισσότερους ιστούς 
συμμετέχοντας στην άμυνα και την επούλωση του γαστρεντερικού 
βλεννογόνου, στη συσσώρευση των αιμοπεταλίων και στη ρύθμιση 
του πόνου μέσω του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η COX-2 εκ-
φράζεται σε κάποιους ιστούς, όπως στο αγγειακό ενδοθήλιο, στο νε-
φρό και το κεντρικό νευρικό σύστημα αλλά η παραγωγή της επάγεται 
στους περισσότερους ιστούς και στα λευκοκύτταρα μετά από φλεγ-
μονώδη ερεθίσματα. Οι κύριες παρενέργειες των κλασικών ΜΣΑΦ 
εντοπίζονται στο γαστρεντερικό σωλήνα, ενώ οι εκλεκτικοί αναστο-
λείς της COX-2 δεν ενοχοποιούνται τόσο για πρόκληση βλάβης στο 
γαστρεντερικό βλεννογόνο, αλλά για πιθανή πρόκληση θρομβωτι-
κών επεισοδίων. Η ασπιρίνη σε δόσεις μικρότερες από 300mg δρα 
ως επιλεκτικός COX-1 αναστολέας και εμφανίζει σημαντική αγγειο-
προστατευτική δράση, παρουσιάζει όμως δοσοεξαρτώμενο κίνδυ-
νο γαστρεντερικών επιπλοκών. Η ανασκόπηση αυτή περιλαμβάνει 
τις πρόσφατες μετα-αναλύσεις τύπου Cochrane και συστηματικές α-
νασκοπήσεις της βιβλιογραφίας, καθώς και τις κλινικές και επιδημιο-
λογικές μελέτες μεταξύ του 2002 και του 2006 και τις σημαντικότε-
ρες σχετικές ανακοινώσεις στα διεθνή συνέδρια. 

Ανεπιθύμητες ενέργειες από το γαστρεντερικό 
σύστημα σε λήψη ΜΣΑΦ

Τα ΜΣΑΦ προσβάλλουν όλο το γαστρεντερικό σωλήνα παρόλο 
που οι ανεπιθύμητες ενέργειες του ανώτερου πεπτικού αναφέρονται 
συχνότερα. Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες που περιλαμ-
βάνουν ενδοσκοπική παρατήρηση και καταγραφή των βλαβών που 
παρατηρούνται μετά τη λήψη ΜΣΑΦ, αλλά η κλινική σημασία των 
βλαβών αυτών δεν είναι σαφής, αφού δε συσχετίζονται πάντοτε με 
συμπτώματα ή με σοβαρά συμβάματα. 

Μη εκλεκτικά ΜΣΑΦ και ανεπιθύμητες ενέργειες 
από το ανώτερο πεπτικό

Το 1%-1.5% των ασθενών που λαμβάνουν ΜΣΑΦ εμφανίζουν αι-

μορραγία από το ανώτερο πεπτικό, διάτρηση έλκους ή 
πυλωρική στένωση εντός των πρώτων 12 μηνών από 
την έναρξη των ΜΣΑΦ. Το ποσοστό αυξάνει σε 4%-5% 
όταν στις ανεπιθύμητες ενέργειες συμπεριλαμβάνεται 
το συμπτωματικό έλκος. Πρέπει να αναφερθεί ότι ό-
ταν χρησιμοποιείται η ασπιρίνη, συμβάματα από το α-
νώτερο πεπτικό εμφανίζονται ακόμη και με την ελάχι-
στη δόση των 75mg ημερησίως. Όσον αφορά στους 

θανάτους από τα συμβάματα του ανώτερου πεπτικού που σχετίζο-
νται με τα ΜΣΑΦ, δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία, αλλά κυμαίνονται 
από 1 στους 1200 - 6500 χρόνιους χρήστες ΜΣΑΦ. Λόγω της συ-
χνότερης πλέον προφυλακτικής αγωγής του γαστρεντερικού σωλή-
να κατά τη θεραπεία με ΜΣΑΦ, η συχνότητα των θανάτων φαίνεται 
ότι μειώνεται τα τελευταία χρόνια. 

Συνολικά το 50% των ασθενών που λαμβάνουν ΜΣΑΦ εμφανίζουν 
ανεπιθύμητες ενέργειες με συχνότερα τα δυσπεπτικά ενοχλήματα. 

Εκλεκτικοί αναστολείς της COX-2 (κοξίμπες) και 
ανεπιθύμητες ενέργειες από το ανώτερο πεπτικό

Πολλές κλινικές μελέτες και μετα-αναλύσεις έχουν επιβεβαιώσει 
τη μειωμένη συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών από το ανώ-
τερο πεπτικό με τη χρήση των εκλεκτικών αναστολέων της COX-2 
σε σχέση με τα κλασικά ΜΣΑΦ, πράγμα που έχει αποδειχθεί και με 
ενδοσκοπικές παρατηρήσεις. 

Η ταυτόχρονη χορήγηση ασπιρίνης μαζί με κλασικά ΜΣΑΦ ή κο-
ξίμπες έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει το ποσοστό των ανεπιθύμητων 
συμβαμάτων από το ανώτερο πεπτικό.

Μη εκλεκτικά ΜΣΑΦ και ανεπιθύμητες ενέργειες 
από το κατώτερο πεπτικό

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλούν τα ΜΣΑΦ στο κατώ-
τερο πεπτικό είναι λιγότερο μελετημένες. Εντούτοις, κατά τη χρόνια 
χρήση ΜΣΑΦ μπορεί να παρατηρηθούν αυξημένη διαπερατότητα 
του βλεννογόνου, φλεγμονή, υποκλινική απώλεια αίματος, δυσα-
πορρόφηση και απώλεια πρωτεΐνης, όπως και αιμορραγία, διάτρη-
ση, διάρροια, εξέλκωση, εκκολπωμάτωση και συμφύσεις. 

Παρόλο που η συχνότητα των ανεπιθύμητων συμβαμάτων από το 
κατώτερο πεπτικό δεν έχει εκτενώς μελετηθεί, φαίνεται ότι το 25%-
50% όλων των ανεπιθύμητων ενεργειών των ΜΣΑΦ από το πεπτι-
κό προέρχεται από το λεπτό και το παχύ έντερο. Η χρήση μικρής ή 
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Πρόληψη γαστρεντερικών επιπλοκών από τη χρήση 
μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων

οφέλη και κίνδυνοι των θεραπευτικών επιλογών
Angel Lanas & Richard Hunt. Annals of Medicine 2006; 38:415-428

Ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΛΑΣ
Ειδ. Πνευμονολόγος ΝΝΘΑ "Η ΣΩΤΗΡΙΑ"

Τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη (ΜΣΑΦ) είναι από τα πλέον χρησιμοποιούμενα φάρ-
μακα παγκοσμίως για την αντιμετώπιση του πόνου και της φλεγμονής. Στην Ευρώπη 
καταλαμβάνουν το 7.7% όλων των συνταγογραφήσεων, γεγονός που υποεκτιμά τη 
χρήση τους επειδή πολλές φορές χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή. 
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κανονικής δόσης ασπιρίνης συνδέεται επίσης με αυξημένα συμβά-
ματα από το κατώτερο πεπτικό. 

Αντιθέτως, έχει δειχθεί ότι οι κοξίμπες δε συνδέονται ιδιαιτέρως με 
συμβάματα από το κατώτερο πεπτικό και διάφορες μελέτες καταδει-
κνύουν μικρότερη συχνότητα αναιμίας και μικρότερο κίνδυνο ανεπι-
θύμητων ενεργειών από το κατώτερο πεπτικό με τη 
λήψη εκλεκτικών αναστολέων της COX-2 σε σχέση 
με τα κλασικά ΜΣΑΦ, παρόλο που καμία κλινική με-
λέτη δεν έχει ασχοληθεί συγκεκριμένα με τη σύγκρι-
ση των ΜΣΑΦ με τις κοξίμπες όσον αφορά στο κα-
τώτερο πεπτικό. 

Ανεπιθύμητες ενέργειες των ΜΣΑΦ μη σχε-
τιζόμενες με το γαστρεντερικό σύστημα

Όσον αφορά στα καρδιαγγειακά συμβάματα, μελέτες 
των τελευταίων ετών καταδεικνύουν στατιστικά σημαντι-
κή αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου με τη χρήση 
των εκλεκτικών αναστολέων της COX-2 σε σχέση με 
placebo ή κλασικά ΜΣΑΦ. Η ροφεκοξίμπη (Vioxx) απο-
σύρθηκε από την κυκλοφορία διεθνώς το Σεπτέμβριο 
του 2004, μετά από την ανακοίνωση προοπτικής με-
λέτης (APPROVe) όπου τα καρδιαγγειακά συμβάματα 
ήταν 1.50 ανά 100 ασθενείς-έτη με 25mg/ημέρα ροφεκοξίμπης και 
0.78 με placebo φάρμακο μετά από 18 μήνες θεραπεία. Ανάλογα α-
ποτελέσματα κατέδειξε η μία από τρεις μελέτες φάσης ΙΙΙ για τη ροφε-
κοξίμπη σε σχέση με τη ναπροξένη. Άλλη μετα-ανάλυση τυχαιοποιη-
μένων ελεγχόμενων μελετών ασθενών που λάμβαναν ροφεκοξίμπη 
για βραχύτερες χρονικές περιόδους δεν ανέδειξε διαφορές στον καρ-
διαγγειακό κίνδυνο μεταξύ της ροφεκοξίμπης και άλλων ΜΣΑΦ πλην 
της ναπροξένης. Παρόμοια αποτελέσματα αναφέρονται και σε μελέ-
τες με τις υπόλοιπες κοξίμπες. 

Είναι ενδιαφέρον να τονισθεί ότι έκτοτε, μελέτες που πραγματοποι-
ήθηκαν με κλασικά ΜΣΑΦ κατέδειξαν παρόμοια αύξηση του καρδι-
αγγειακού κινδύνου με τη χρόνια χρήση των σκευασμάτων αυτών. Η 
μελέτη ADAPT (Alzheimer Disease Antiinflammatory Prevention) δι-
εκόπη όταν παρατηρήθηκε ότι υπήρξε αύξηση (μη στατιστικώς σημα-
ντική) των καρδιαγγειακών συμβαμάτων με ναπροξένη σε μικρότερες 
δόσεις από 500mg δις ημερησίως. Αυτή και άλλες μελέτες αμφισβη-
τούν την υπόθεση ότι η επιλεκτική αναστολή των COX προκαλεί την 
αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Η θεωρία που διαμορφώθηκε αρχικά είναι ότι οι εκλεκτικοί ανα-
στολείς της COX-2 αναστέλλουν επιλεκτικά το σχηματισμό της αγγει-
οδιασταλτικής προστακυκλίνης και δεν εμπλέκονται με την παραγω-
γή της θρομβοξάνης που προκαλεί συσσώρευση των αιμοπεταλίων. 
Φαίνεται όμως, ότι πληθώρα παραγόντων, όπως το οξείδιο του αζώ-
του, η αδιπονεκτίνη, ο ιστικός παράγοντας, το οξειδωτικό στρες παί-
ζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην ισορροπία μεταξύ θρομβογένεσης 
και αγγειοδιαστολής και η αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου με τη 
μακροχρόνια χρήση των ΜΣΑΦ μπορεί να συνδέεται και με την αύ-
ξηση της αρτηριακής πίεσης που προκαλείται από τα κλασικά ΜΣΑΦ 
και τους εκλεκτικούς αναστολείς της COX-2.

Έτσι, δεν είναι σαφές εάν οι κοξίμπες ή/και τα κλασικά ΜΣΑΦ αυξά-
νουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Σημαντικό φαίνεται να είναι το διάστη-
μα της θεραπείας. Η προσθήκη ασπιρίνης στη θεραπεία με κοξίμπη ή 
άλλο ΜΣΑΦ θα μπορούσε να μειώνει τον κίνδυνο, πράγμα που δεν 
έχει ακόμη μελετηθεί σε επαρκείς αριθμούς ασθενών. 

Τα ΜΣΑΦ και οι κοξίμπες συνδέονται επίσης με κατακράτηση νατρί-
ου και νερού, οίδημα και υπέρταση ενώ έχει αναφερθεί ενίοτε οξεία 
νεφρική ανεπάρκεια. Η τελευταία είναι δοσοεξαρτώμενη, ενώ φαίνε-
ται ότι είναι σπάνια και αναστρέψιμη αλλά η συχνότητά της αυξάνε-
ται σημαντικά σε προϋπάρχουσα νεφρική νόσο ή ταυτόχρονη θερα-

πεία με διουρητικά, αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγ-
γειοτασίνης, αμινογλυκοσίδες, κυκλοσπορίνη Α κ.λπ. Πολλές μετα-
αναλύσεις έχουν καταδείξει επίσης ότι όλα τα ΜΣΑΦ αυξάνουν την 
αρτηριακή και κυρίως τη συστολική πίεση σε νορμοτασικούς και υ-
περτασικούς ασθενείς.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των σύγ-
χρονων θεραπευτικών στρατηγικών για την 
πρόληψη των γαστρεντερικών συμβαμά-
των σε ασθενείς που λαμβάνουν ΜΣΑΦ

Υπάρχουν τέσσερις πιθανές στρατηγικές για τη μείω-
ση του κινδύνου των γαστρεντερικών συμβαμάτων σε 
ασθενείς που λαμβάνουν ΜΣΑΦ: 
•  Ταυτόχρονη χορήγηση ενός γαστροπροστατευτικού 

παράγοντα όπως αναστολέα αντλίας πρωτονίων (PPI) 
ή μισοπροστόλη.

•  Θεραπεία με κοξίμπη και όχι κλασικό ΜΣΑΦ.
•  Ταυτόχρονη χορήγηση κοξίμπης και γαστροπροστα-

τευτικού παράγοντα σε ασθενείς υψηλού κινδύνου 
για γαστρεντερικά συμβάματα.

•  Θεραπεία εκρίζωσης Helicobacter pylori σε ασθενείς 
με ιστορικό έλκους με ή χωρίς επιπλοκές.

Η μισοπροστόλη είναι συνθετικό ανάλογο της προσταγλανδίνης Ε1 
και αυξάνει τη ροή του αίματος στο βλεννογόνο, ενώ διεγείρει την έκ-
κριση της βλέννης και των διττανθρακικών στο ανώτερο πεπτικό. Έχει 
μέτρια ανασταλτική δράση στην έκκριση γαστρικού οξέος και έχει δει-
χθεί ότι μπορεί να μειώσει και τη συχνότητα των συμβαμάτων από το 
κατώτερο πεπτικό. Αποτελεί δε, το μόνο παράγοντα που έχει ελεγχθεί 
σε μεγάλες σειρές για την πρόληψη συμβαμάτων από το ανώτερο πε-
πτικό μετά τη λήψη ΜΣΑΦ. Εντούτοις, οι δοσοεξαρτώμενες παρενέρ-
γειές της που περιλαμβάνουν ναυτία, κοιλιακό άλγος, διάρροια και η-
λεκτρολυτικές διαταραχές, δυσχεραίνουν τη χορήγησή της, ιδιαιτέρως 
σε ασθενείς που έχουν ανάγκη χρόνιας λήψης ΜΣΑΦ. 

Οι αναστολείς αντλίας πρωτονίων αναστέλλουν την έκκριση γαστρι-
κού οξέος παρεμβαίνοντας στην λειτουργία της Η+/Κ+ τριφωσφορι-
κής αδενοσίνης και έχουν αυξημένη αποτελεσματικότητα στη θερα-
πεία και την πρόληψη των γαστρεντερικών συμβαμάτων που συνδέ-
ονται με την υπερέκκριση οξέος σε σχέση με τους ανταγωνιστές Η2-
υποδοχέων. Οι PPI’s επιταχύνουν την ίαση των γαστρικών και δωδε-
καδακτυλικών ελκών και η δράση τους στην πρόληψη των συμβα-
μάτων από το ανώτερο πεπτικό μετά τη χρήση ΜΣΑΦ έχει αποδειχθεί 
αλλά δεν έχει μελετηθεί σε μελέτες μεγάλου αριθμού ασθενών ως 
προς την έκβαση. Η ταυτόχρονη χρήση PPI’s και ΜΣΑΦ αποτελεί κοι-
νή πρακτική, αλλά πολλές μελέτες από την Ευρώπη και την Αμερική 
αναφέρουν ότι έως και το 80% των ασθενών με παράγοντες κινδύ-
νου δε λαμβάνουν προληπτική θεραπεία. Οι PPI’s θεωρούνται ασφα-
λή φάρμακα και το σημαντικότερο πρόβλημα κατά τη χορήγησή τους 
είναι η κακή συμμόρφωση του ασθενούς.

Οι εκλεκτικοί αναστολείς της COX-2 μειώνουν τη συχνότητα των 
συμβαμάτων από το ανώτερο πεπτικό, γεγονός που έχει αποδειχθεί 
και από ενδοσκοπικές αναφορές. Επίσης, μειώνουν τη συχνότητα των 
ανεπιθύμητων ενεργειών από το κατώτερο πεπτικό, έχοντας στον το-
μέα αυτό συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τη χρήση κλασικών 
ΜΣΑΦ και PPI. Εμφανίζουν δε, μειωμένα ποσοστά δυσπεπτικών δια-
ταραχών και καλύτερη συμμόρφωση από τον ασθενή, ενώ το κόστος 
τους δε διαφέρει συνολικά από αυτό των κλασικών ΜΣΑΦ εάν συ-
νυπολογισθεί και το κόστος αντιμετώπισης των παρενεργειών των τε-
λευταίων. Ο μόνος ανασταλτικός παράγοντας για τη χρήση κοξιμπών 
είναι η πιθανή αύξηση του καρδιαγγειακού κινδύνου.

Η συσχέτιση της εκρίζωσης του Helicobacter pylori με την πρόλη-
ψη των γαστρεντερικών συμβαμάτων από ΜΣΑΦ δεν είναι ακόμη ε-
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παρκώς τεκμηριωμένη. Οι περισσότερες τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες 
μελέτες δείχνουν ότι η θεραπεία της λοίμωξης συνδέεται με στατιστικά 
σημαντική μείωση στην επίπτωση των ελκών σε ασθενείς που λαμβά-
νουν ΜΣΑΦ και σε αυτούς που λαμβάνουν χαμηλή δόση ασπιρίνης. 
Το όφελος όμως είναι λιγότερο εμφανές σε ασθενείς που λαμβάνουν 
μακροχρονίως ΜΣΑΦ ή σε αυτούς με ιστορικό έλκους. 

Βέλτιστη στρατηγική για κάθε ασθενή
Η βέλτιστη στρατηγική για κάθε ασθενή που χρειάζεται χορήγηση 

ΜΣΑΦ πρέπει να βασισθεί στην εκτίμηση του οφέλους και των κιν-
δύνων. Τα οφέλη από τη μείωση του πόνου, της φλεγμονής και της 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής (και της πρόληψης των καρδιαγγειακών 
συμβαμάτων με τη χαμηλή δόση ασπιρίνης) πρέπει να συνυπολογι-
σθούν έναντι της πιθανότητας συμβαμάτων από το πεπτικό και από το 
καρδιαγγειακό με τη χρήση κοξίμπης. 

Οι παράγοντες κινδύνου για τη δημιουργία έλκους από τα ΜΣΑΦ εί-
ναι γνωστοί (πίνακας 1) αλλά δεν είναι ισοδύναμης βαρύτητας. Ασθενείς 
με ιστορικό αιμορραγίας από έλκος εμφανίζουν τον υψηλότερο κίνδυ-
νο με συχνότητα επιπλοκών από το ανώτερο πεπτικό, 37.6 περιπτώ-
σεων ανά 100 ασθενείς-έτη. Οι τρέχουσες στρατηγικές πρόληψης (κο-
ξίμπη ή ΜΣΑΦ+PPI) μπορεί να μην επαρκούν για τη μείωση του κιν-
δύνου αιμορραγίας σε ασφαλή επίπεδα, αφού ακόμη και με τη λήψη 
των παραπάνω μέτρων η εμφάνιση γαστρορραγίας στον πληθυσμό 
αυτό φθάνει τις 9.8 - 11.2 περιπτώσεις ανά 100 ασθενείς-έτη. 

Οι ασθενείς >75 ετών, αυτοί με ιστορικό έλκους και η ταυτόχρονη 
λήψη ΜΣΑΦ και αντιπηκτικών αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο επιπλο-
κών. Σε αυτή την ομάδα ασθενών η επίπτωση συμπτωματικού έλκους 
ή/και επιπλοκών του είναι περίπου 14 περιπτώσεις ανά 100 ασθενείς-
έτη και οι τρέχουσες στρατηγικές μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο 
αυτό κατά 50%. 

Τέλος, ασθενείς με αυξημένο κίνδυνο είναι και αυτοί που εμφανί-
ζουν ένα ή δύο από τα παρακάτω: Ηλικία >65 ετών, λήψη υψηλής 
δόσης ΜΣΑΦ, συννοσηρότητα, ταυτόχρονη χρήση κορτικοστεροει-
δών κ.λπ. με συχνότητα επιπλοκών περίπου 7 περιπτώσεις ανά 100 
ασθενείς-έτη. 

Η Αμερικάνικη Καρδιολογική Εταιρεία (AHA) και η Επιτροπή για την 
Πρόληψη στις ΗΠΑ ορίζουν ως ασθενείς που πρέπει να λαμβάνουν 
χαμηλή δόση ασπιρίνης για την πρόληψη των καρδιαγγειακών επιπλο-
κών αυτούς που ο 10ετής κίνδυνος για καρδιαγγειακό σύμβαμα είναι 
≥10%. Οι ασυμπτωματικοί νέοι ενήλικες με σακχαρώδη διαβήτη πρέ-
πει επίσης να συμπεριλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή. 

Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης συμβαμάτων από το 
πεπτικό με τη λήψη ΜΣΑΦ είναι απαραίτητο είτε να προστίθεται γα-
στροπροστατευτικός παράγοντας (PPI ή μισοπροστόλη), είτε η συνταγο-
γράφηση εκλεκτικού αναστολέα της COX-2, χωρίς γαστροπροστατευ-
τικό παράγοντα (πίνακας 2). Η εκρίζωση του Helicobacter pylori πρέ-
πει θεωρητικώς να πραγματοποιείται, αλλά είναι πρακτικώς αδύνατον 
να ελέγχονται όλοι οι ασθενείς που χρειάζονται ΜΣΑΦ για την ύπαρξη 
Helicobacter pylori. Εντούτοις, ο έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται 
σε ασθενείς με ιστορικό έλκους προ της θεραπείας με ΜΣΑΦ. 

Οι δύο παραπάνω στρατηγικές πραγματοποιούνται αποτελεσματικά 
σε ασθενείς χωρίς αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, ενώ η παρου-
σία επιπλέον παραγόντων κινδύνου όπως τα δυσπεπτικά ενοχλήματα 
πρέπει να εξετάζονται εξατομικευμένα σε κάθε ασθενή. Οι ασθενείς 
με προηγούμενη γαστρορραγία που πρέπει να λάβουν ΜΣΑΦ, είναι 
απαραίτητο να ελέγχονται για παρουσία Helicobacter pylori και προ-
τιμάται η χρήση κοξίμπης σε συνδυασμό με PPI’s. 

Οι ασθενείς με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο που λαμβάνουν 
για το λόγο αυτό χαμηλή δόση ασπιρίνης ή άλλο αντιαιμοπεταλιακό 
παράγοντα και πρέπει να τους χορηγηθεί ΜΣΑΦ πιστεύεται ότι πρέπει 
να λαμβάνουν PPI ταυτόχρονα, ανεξαρτήτως του είδους του ΜΣΑΦ. 

Παρόλο που ο κίνδυνος γαστρεντερικού συμβάματος είναι χαμηλό-
τερος με τη συγχορήγηση κοξίμπης και ασπιρίνης από τη συγχορήγη-
ση κλασικού ΜΣΑΦ και ασπιρίνης, οι κοξίμπες στον πληθυσμό αυτό 
πρέπει να συνταγογραφούνται με φειδώ και όλα τα ΜΣΑΦ να λαμβά-
νονται στη χαμηλότερη θεραπευτική δόση και για βραχύ χρονικό διά-
στημα. Στην Ευρώπη οι κοξίμπες αντενδείκνυνται σε ασθενείς με προ-
ηγούμενο καρδιαγγειακό σύμβαμα.

Σε ασθενείς με ιστορικό επιπλοκών από το κατώτερο πεπτικό προ-
τιμάται η χορήγηση κοξίμπης από τη χορήγηση κλασικού ΜΣΑΦ και 
PPI, ενώ σε περίπτωση δυσπεπτικών ενοχλημάτων η χορήγηση κο-
ξίμπης ή η ταυτόχρονη λήψη PPI με οποιοδήποτε είδος ΜΣΑΦ είναι 
συνήθως αποτελεσματική.
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