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Θεραπευτικές Εξελίξεις

 Εισαγωγή
Η τρέχουσα χρήση των αντιπηκτικών είναι ευρύτατη. Εκτιμάται 

ότι το 0.7% του πληθυσμού του δυτικού ημισφαιρίου λαμβά-
νουν τέτοια φάρμακα1. Πρόσφατα, το ενδιαφέρον για τα αντι-
πηκτικά ανανεώθηκε από την επέκταση των ενδείξεών τους και 
από την αυξανόμενη χρήση τους από εξωνοσοκομειακούς α-
σθενείς. Προέκυψε έτσι η ανάγκη για αντιπηκτικά μακράς διαρ-
κείας, γεγονός που έστρεψε το ενδιαφέρον προς τα αντιπηκτι-
κά από το στόμα και τα αντιθρομβωτικά φάρμακα. Προς το πα-
ρόν, ο ακρογωνιαίος λίθος των αντιπηκτικών από το στόμα εί-
ναι οι ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ, από τους οποίους χορηγεί-
ται κυρίως το κουμαρινικό παράγωγο βαρφαρίνη. Με τα φάρ-
μακα αυτά έχει δειχθεί ότι με τη λήψη της κατάλληλης δοσο-
λογίας μπορεί να εκλείψει ο κίνδυνος υποτροπής της φλεβο-
θρόμβωσης2,3. 

Ωστόσο, η βαρφαρίνη συνδέεται με σοβαρές αντενδείξεις που 
απαιτούν επαγρύπνηση από την πλευρά των κλινικών γιατρών. 
Μεταξύ των αντενδείξεων αυτών συγκαταλέγονται οι αλληλε-
πιδράσεις της με άλλα φάρμακα και τρόφιμα, μια βραδεία έ-
ναρξη και ύφεση της δράσης της και ένα στενό θεραπευτικό 
φάσμα. Λόγω της ενδογενούς ποικιλίας στην απόκριση κατά τη 
διάρκεια του χρόνου και στο απρόβλεπτο της φαρμακοδυνα-
μικής, τα φάρμακα αυτά απαιτούν συνεχή έλεγχο. Ακόμα και 
με το βέλτιστο έλεγχο της βαρφαρίνης σε ασθενείς με κολπι-
κή μαρμαρυγή (ΚΜ), θεραπευτική αντιπηξία επιτυγχάνεται μό-
νο στο μισό των ασθενών4,5. Συνεπώς, υπολογίζεται ότι τουλά-
χιστον οι μισοί από τους ασθενείς με μη βαλβιδική ΚΜ που εί-
ναι υποψήφιοι για αγωγή με βαρφαρίνη δε λαμβάνουν το φάρ-
μακο6,7. Ένας επικείμενος από του στόματος άμεσος αναστολέ-
ας της θρομβίνης, η ξιμαλεγκατράνη (ximalegatran), αναμένε-
ται να αντικαταστήσει τη βαρφαρίνη, καθώς τα πρώτα αποτελέ-
σματα είναι ενθαρρυντικά8. Πάντως, υπάρχουν ανησυχίες σχε-
τικά με πιθανή ηπατοτοξικότητα του φαρμάκου μετά από μα-
κροχρόνια χρήση9. 

Η ιατρική ανάγκη για ένα αποτελεσματικό, ασφαλές και εύ-
χρηστο αντιπηκτικό από το στόμα παραμένει. Παράλληλα, ε-
ξελίξεις στην τεχνολογία απελευθέρωσης των φαρμάκων στον 
πεπτικό σωλήνα επιτρέπουν την αύξηση της απορρόφησης μο-
ρίων με μικρή απορρόφηση από το πεπτικό. Σχεδιάζεται έτσι 
μια συσκευή στοματικής λήψης της μη τεμαχισμένης ηπαρίνης 
(ΜΤΗ)10,11. Θεωρητικά, ένα δισκίο ηπαρίνης ή ηπαρίνης χαμη-
λού μοριακού βάρους σε σταθερή δόση, απαλλαγμένο από 
ανάγκη τροποποίησης της δόσης ή αλληλεπιδράσεις με άλλα 
φάρμακα και τροφές, θα αποτελούσε την ιδανική λύση για μα-
κροχρόνια αντιπηκτική αγωγή. 

Η ηπαρίνη ανακαλύφθηκε πριν από 80 περίπου χρόνια από 
ένα φοιτητή ιατρικής, τον Jay McLean, που παρατήρησε ότι ένα 
εκχύλισμα από ήπαρ σκύλου παρέτεινε το χρόνο που ήταν α-
παραίτητος για το πλάσμα ώστε να πήξει ex vivo12. Η ηπαρί-

νη παραμένει ένα από τα σημαντικότερα αντιπηκτικά φάρμακα 
στην κλινική πράξη και είναι το φάρμακο εκλογής όταν απαι-
τείται ταχεία δράση, όπως συμβαίνει στη μονάδα εντατικής θε-
ραπείας, κατά τη διάρκεια χειρουργικής επέμβασης και σε α-
σθενείς με νεφρική ανεπάρκεια. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, 
οι ηπαρίνες χαμηλού μοριακού βάρους (ΗΧΜΒ), που προέρ-
χονται από ενζυματική διάσπαση της ΜΤΗ ή χημικό αποπολυ-
μερισμό, έχουν κερδίσει σε δημοτικότητα. Οι ΗΧΜΒ έχουν ένα 
περισσότερο προβλέψιμο φαρμακοκινητικό προφίλ σε σύγκρι-
ση με της ΜΤΗ και μπορούν να χορηγηθούν υποδορίως μία 
με δύο φορές την ημέρα. Επιπλέον, δε χρειάζονται εργαστηρι-
ακό monitoring. Η απλοποιημένη αυτή αγωγή με ΗΧΜΒ έχει 
διευρύνει το φάσμα της κλινικής εφαρμογής των ηπαρινών και 
προετοίμασε το δρόμο για την αντικατάσταση των ΜΤΗ από τις 
ΗΧΜΒ στις περισσότερες ενδείξεις μακρόχρονης και εξωνοσο-
κομειακής χορήγησης ηπαρινών. 

Ένα σημαντικό μειονέκτημα τόσο της ΜΤΗ όσο και της ΗΧΜΒ 
αποτελεί το γεγονός ότι το μέγεθος και το φορτίο των μορίων 
αυτών καθιστούν αναγκαία την παρεντερική χορήγηση. Ο συν-
δυασμός της ΜΤΗ με έναν παράγοντα απόδοσης του φαρμά-
κου, ιδέα που βρίσκεται στη βάση της τρέχουσας τεχνολογι-
κής εξέλιξης, μπορεί να επιτύχει την απορρόφηση της από του 
στόματος λαμβανομένης ηπαρίνης, σε δόση κατάλληλη για α-
ντιπηκτική θεραπεία. Πραγματοποιούνται σχετικές κλινικές με-
λέτες13-15. Το παρόν κείμενο επιχειρεί μια ανασκόπηση σχετική 
με την από του στόματος ΜΤΗ, μαζί με μια παρουσίαση της τε-
χνολογίας και των αποτελεσμάτων από τις πρώτες σχετικές με-
λέτες που ολοκληρώθηκαν. 

Η τεχνολογία
Για να απορροφηθεί ένα φάρμακο από το γαστρεντερικό σω-

λήνα διατηρώντας τη δραστικότητά του, πρέπει να παραμείνει 
αλώβητο από τις χημικές διεργασίες που συντελούνται στον πε-
πτικό σωλήνα. Επιπλέον, για να απορροφηθεί πρέπει να δια-
θέτει ορισμένες φυσικές και χημικές ιδιότητες. Μεταξύ αυτών 
συγκαταλέγονται το κατάλληλο μοριακό βάρος (τυπικά μικρό-
τερο από 500–1000 daltons), το pKa (όξινο ή αλκαλικό), ο 
βαθμός λιποφιλίας (log D), καθώς και η καθαυτό διαλυτότητα. 
Τα περισσότερα φάρμακα είναι είτε ασθενή οξέα, είτε ασθενείς 
βάσεις και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, μόνο το μη ιονι-
σμένο μέρος τους (το πλέον λιπόφιλο) διασχίζει τις βιολογικές 
μεμβράνες, εκτός από τις περιπτώσεις όπου υπάρχει ενεργή με-
ταφορά. Η νέα τεχνολογία προχώρησε ώστε να υπερκεράσει 
τις παραπάνω δυσκολίες και βασίσθηκε σε μόρια μεταφοράς, 
μικρές οργανικές ενώσεις (200–400 Da). Αυτοί οι μεταφορείς 
αλληλεπιδρούν με τις φαρμακευτικές ουσίες ώστε να σχηματι-
σθεί μια ασθενής ένωση, όπου το φάρμακο παραμένει χημικά 
αμετάβλητο16-18. Οι μεταφορείς διαθέτουν υδροφοβικές ρίζες, 
οι οποίες σε συνδυασμό με το μόριο του φαρμάκου σχηματί-
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ζουν ένα περισσότερο υδρόφιλο σύμπλεγμα φαρμάκου/μετα-
φορέα, επιτρέποντας τη μεταφορά δια μέσου της μεμβράνης 
των επιθηλιακών κυττάρων19-21. Λόγω της ασθενούς σύνδεσης 
μεταξύ φαρμάκου και μεταφορέα, η αλληλεπίδραση είναι ανα-
στρέψιμη και συμβαίνει αυθόρμητα με απλή διάλυση κατά την 
είσοδο του συμπλέγματος στην κυκλοφορία του αίματος (σχήμα 
1). Σχετικές μελέτες έδειξαν ότι οι μεταφορείς ενισχύουν τη συ-
στηματική κατανομή του φαρμάκου μέσω διακυτταρικής απορ-
ρόφησης, ένα κοινό μονοπάτι απορρόφησης των φαρμάκων, 
χωρίς να υποσκάπτουν την ακεραιότητα του εντερικού επιθη-
λίου17,22-24. Ο μεταφορέας που επιλέχθηκε για να αναπτυχθούν 
οι από του στόματος μορφές της ηπαρίνης είναι το sodium N-
(8 [2-hydroxybenzoyl] amino) caprylate ή SNAC10,11. Τα επίπε-
δα πλάσματος της ηπαρίνης που επιτυγχάνονται με τον από του 
στόματος συνδυασμό ηπαρίνης-SNAC έφθασαν τις θεραπευτι-
κές τιμές στον άνθρωπο. Επίσης, βρέθηκε ότι είναι αποτελεσμα-
τικές για τη μείωση της εμφάνισης εν τω βάθει φλεβοθρόμβω-
σης σε πειραματόζωα με φλεβοθρόμβωση13,14,25,26. 

Η ηπαρίνη και οι ενδείξεις της
Σύμφωνα με προκλινικές μελέτες, η τεχνολογία που βασίζε-

ται στους μεταφορείς είναι ικανή να αποδώσει δια της στοματι-
κής οδού τόσο την ΜΤΗ όσο και την ΗΧΜΒ27-29. Η ΜΤΗ επιλέ-
χθηκε σαν πρώτη υποψήφια για την από του στόματος χορή-
γηση για ορισμένους λόγους. Ένας από αυτούς είναι το γεγο-
νός ότι οι ΧΜΒΗ είναι ακόμη ιδιοκτησία ορισμένων φαρμακευ-
τικών εταιρειών. Η ηπαρίνη, μια φυσική γλυκοζαμινογλυκάνη, 
εκτός από την αντιπηκτική της δράση ενέχεται και σε μια σει-
ρά από φυσιολογικές και παθοφυσιολογικές διαδικασίες όπως 
η φλεγμονή, η μετανάστευση ανοσολογικών κυττάρων, η με-
τάσταση όγκων και η μίτωση των κυττάρων των λείων μυών30-

36. Η ουσία αυτή εμφανίζει μια σχετικά ταχεία κάθαρση, που 
κυμαίνεται από 30 λεπτά έως 2.5 ώρες, ανάλογα με τη δόση, 
γεγονός που επιτρέπει σχετικά εύκολες και συχνές τροποποιή-
σεις των θεραπευτικών επιπέδων. Η δόση της ηπαρίνης μπορεί 
να υπολογισθεί εύκολα χρησιμοποιώντας το χρόνο της ενερ-
γοποιημένης μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT)37,38. Ξεκινώντας 

την ηπαρίνη, δεν εμφανίζεται μια αρχική κατάσταση υπερπη-
κτικότητας ή φάση μετάβασης και η αντιπηκτική δράση μπορεί 
να αναστραφεί με πρωταμίνη, αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο. 
Η ηπαρίνη απομακρύνεται και αποδομείται κυρίως από το δι-
κτυοενδοθηλιακό σύστημα, συνεπώς αποτελεί το φάρμακο α-
ναφοράς για ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια39. Μια σημαντι-
κή δράση της ηπαρίνης και των ΧΜΒΗ είναι η αποδέσμευση 
του αναστολέα της οδού του ιστικού παράγοντα (tissue factor 
pathway inhibitor, TFPI) από τα ενδοθηλιακά κύτταρα40. Η α-
ποδέσμευση αυτή φαίνεται ότι σχετίζεται με το μέγεθος της α-
λύσσου της ηπαρίνης και με τον αριθμό των θειούχων ριζών, 
ο οποίος είναι μεγαλύτερος στην ΜΤΗ. Καθώς το μήκος της 
αλύσσου βραχύνεται, η αποδέσμευση του TFPI μειώνεται41-

43. Η υπερέκφραση του ιστικού παράγοντα, σε συνδυασμό με 
την πηκτική του δράση, ενέχεται επίσης στην παθοφυσιολογία 
της σήψης, της οξείας πνευμονικής βλάβης, της διάχυττης εν-
δαγγειακής πήξης, της αγγειογένεσης και του καρκίνου44-47. Ο 
μακρύς χρόνος ημιζωής του TFPI πιστεύεται ότι ευθύνεται για 
την παρατεταμένη προστασία από τη θρόμβωση που παρέ-
χει η ηπαρίνη, περισσότερο από την ενεργοποίηση του αντι-
παράγοντα Χa και του αντι-παράγοντα ΙΙa, οι οποίοι έχουν ένα 
σχετικά βραχύ χρόνο ημιζωής. Οι ΧΜΒΗ έχουν αντικαταστήσει 
σχεδόν πλήρως την ΜΤΗ στην κλινική πράξη λόγω της περισ-
σότερο προβλέψιμης φαρμακοκινητικής και του προφίλ ασφά-
λειας σε σύγκριση με την ΜΤΗ48-58. Μετά από μια υποδόρια έ-
νεση, η ΧΜΒΗ εμφανίζει υψηλότερη βιοδιαθεσιμότητα και μα-
κρύτερο χρόνο ημιζωής (περίπου 4 ώρες), γεγονότα που επι-
τρέπουν παρατεταμένη δράση με μία ή δύο λήψεις ημερησί-
ως προκαθορισμένων ή τροποποιημένων με βάση το βάρος 
του ασθενή δόσεων. Συνήθως, δεν απαιτείται παρακολούθη-
ση των αντιπηκτικών επιπέδων. Συνηθίζεται να ελέγχεται η κλι-
νική αποτελεσματικότητα των νέων αντιπηκτικών στην προφύ-
λαξη από την εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση σε χειρουργικούς 
ασθενείς υψηλού κινδύνου, όπως όσοι υποβάλλονται σε επέμ-
βαση αντικατάστασης του ισχίου. Ο λόγος είναι ότι η επίπτω-
ση της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης σε αυτούς τους ασθε-
νείς είναι υψηλή και η διάρκεια της προφύλαξης (μετεγχειρητι-

Σχήμα 1. Σχηματική απεικόνιση της τεχνολογίας μεταφοράς του φαρμάκου. 
Το μόριο μεταφοράς συνδέεται με το μόριο του φαρμάκου προκειμένου 
να σχηματιστεί ένα συμπλεγμα που μπορεί να μεταφερθεί (λιπόφιλο). 
Εξαιτίας της αδύναμης σύνδεσης, ο μεταφορέας και το φάρμακο διαχω-
ρίζονται με απλή διάλυση κατά την είσοδό τους στο αίμα.

Σχήμα 2. Επίπεδα του παράγοντα αντι-Χa μετά από χορήγηση από του 
στόματος ηπαρίνης/SNAC σε υγιής άνδρες εθελοντές. Παρατηρήθηκε 
δοσοεξαρτώμενη αντίδραση. Η ηπαρίνη μόνη της δεν απορροφήθηκε.
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κή αγωγή) είναι σχετικά βραχεία.  Ωστόσο, οι κλινικές ενδείξεις 
των αντιπηκτικών φαρμάκων είναι ευρύτερες. Η από του στό-
ματος ηπαρίνη θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη σε περιπτώσεις που 
απαιτούν μακρόχρονη προφύλαξη ή θεραπεία59. Η μακρόχρο-
νη προφύλαξη ενδείκνυται σε καταστάσεις όπου η θρόμβωση 
είναι ιδιοπαθής ή σχετίζεται με συνεχιζόμενο κίνδυνο που δεν 
μπορεί να εντοπιστεί ή να εξαλειφθεί60,61. Επ’ αόριστον αντιπη-
κτική αγωγή συνίσταται συνήθως σε ασθενείς με κολπική μαρ-
μαρυγή ή προσθετικές καρδιακές βαλβίδες, καθώς επίσης και 
σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα εγγύς φλεβοθρόμβωση, κα-
κοήθειες, αντιφωσφολιπιδικό σύνδρομο ή ελλείψεις της αντι-
θρομβίνης ΙΙΙ, της πρωτεΐνης C ή της πρωτεΐνης S62-64. Η αντιπη-
ξία σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας αποτελεί ένα σύνθετο 
πρόβλημα όπου η από του στόματος ηπαρίνη μπορεί να παί-
ξει ένα σημαντικό ρόλο. Η αντιπηκτική θεραπεία κατά τη διάρ-
κεια της εγκυμοσύνης ενδείκνυται για την πρόληψη ή τη θερα-
πεία της εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης, για την πρόληψη και 
τη θεραπεία της πνευμονικής εμβολής σε ασθενείς με μηχα-
νικές καρδιακές βαλβίδες και για τη θεραπεία των επιπλοκών 
της εγκυμοσύνης σε γυναίκες με αντιφωσφολιπιδικά αντισώμα-
τα ή άλλη θρομβοφιλία και ιστορικό προηγούμενων επιπλο-
κών εγκυμοσύνης65,66. Τα κουμαρινικά περνούν στον πλακού-
ντα και μπορεί να προκαλέσουν χαρακτηριστικές βλάβες στο 
έμβρυο κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης67. Γι’ αυτό, α-
ντενδείκνυται η ουαρφαρίνη κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυ-
μοσύνης, ακόμη και καθ’ όλη τη διάρκειά της. Οι ΜΤΗ και οι 
ΧΜΒΗ δεν περνούν στον πλακούντα και συνεπώς θεωρούνται 
ασφαλείς για τις εγκύους. 

Eργαστηριακή και κλινική ανάπτυξη της ηπαρίνης 
απο το στόμα

Οι στόχοι των αρχικών κλινικών μελετών της από του στό-
ματος ηπαρίνης-SNAC περιλάμβαναν τη διερεύνηση α) της α-
σφάλειας και της ανοχής των διαλυμάτων ηπαρίνης/SNAC, β) 
του γεγονότος ότι η από του στόματος ηπαρίνη χωρίς SNAC 
δεν απορροφάται, γ) του ότι το SNAC από μόνο του δεν επι-
δρά στην πηκτικότητα και δ) του καθορισμού της ελάχιστης δό-
σης από του στόματος ηπαρίνης που απαιτείται για την αναμε-

νόμενη φαρμακολογική δράση όταν συνδυάζεται με τη μέγι-
στη ασφαλή δόση SNAC. Μια δόση 30.000 μονάδων ΜΤΗ ή 
μόνου SNAC σε δόσεις από 1.4 έως 10.5 gr χορηγήθηκε από 
το στόμα. Οι παράμετροι που μετρήθηκαν (aPTT, TFPI, αντι-IIa 
και Xa) δεν εμφάνισαν μεταβολή και στις δύο περιπτώσεις. Σε 
μια επόμενη μελέτη, χορηγήθηκαν από το στόμα διαλύματα 
με συνδυασμό SNAC (10.5gr) και 10.000 ή 20.000 ή 30.000 
μονάδες ΜΤΗ. Παρατηρήθηκαν αυξημένες τιμές aPTT, αντι-
IIa και Xa μόνο μετά από χορήγηση 20.000 ή 30.000 μονά-
δων ηπαρίνης13. Στη συνέχεια, παρασκευάστηκε ένα άγευστο 
διάλυμα SNAC/ηπαρίνης και μελετήθηκε μια ορισμένη δόση 
SNAC (2.25gr) σε συνδυασμό με κλιμακούμενες δόσεις ηπα-
ρίνης (30.000, 60.000, 90.000 και 150.000 μονάδες). Μετά 
από χορήγηση από το στόμα, τα άτομα της μελέτης εμφάνι-
σαν δοσοεξαρτώμενη παράταση της μέσης aPTT και του αντι-
Xa, όπως φαίνεται στο σχήμα 2. Η ασφάλεια, η ανοχή και οι 
φαρμακοκινητικές παράμετροι του άγευστου διαλύματος μελε-
τήθηκαν περαιτέρω σε μελέτη που περιέλαβε 12 υγιείς ενήλι-
κες (18-59 ετών) και 12 υγιείς υπερήλικες (μεγαλύτερους των 
60 ετών). Σε αυτή την ανοιχτή μελέτη, τα άτομα έλαβαν από 
το στόμα 15 ml άγευστου διαλύματος ηπαρίνης/SNAC (90.000 
μονάδες/2.25gr) ανά 8 ώρες, είτε 1 ώρα πριν είτε 2 ώρες με-
τά από το γεύμα, έως τον τελικό αριθμό των 16 δόσεων, κατά 
τη διάρκεια 6 ημερών. Η μελέτη έδειξε ότι οι μεγαλύτερες αυ-
ξήσεις της aPTT συνέβησαν μετά τη λήψη του συνδυασμού η-
παρίνης/SNAC σε σύγκριση με την υποδόρια χορήγηση ηπα-
ρίνης. Στους υπερήλικες παρατηρήθηκε μια τάση μεγαλύτερης 
αύξησης των aPTT και αντι-Xa. 

 Συμπέρασμα
Αν και η ΜΤΗ έχει χρησιμοποιηθεί επί δεκαετίες, οι προσπά-

θειες μετατροπής είτε της ΜΤΗ είτε των ΧΜΒΗ σε δισκία υπήρ-
ξαν απογοητευτικές. Οι πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι η προ-
σθήκη ενός μορίου μεταφοράς, όπως το SNAC, μπορεί να δι-
ευκολύνει την εντερική απορρόφηση τόσο της ΜΤΗ όσο και 
των ΧΜΒΗ και να δώσει επίπεδα πλάσματος που είναι αποτε-
λεσματικά για την πρόληψη και τη θεραπεία της θρομβοεμβο-
λικής νόσου σε πειραματόζωα και ανθρώπους. Σε μια τυχαιο-
ποιημένη κλινική δοκιμασία φάσης ΙΙΙ, φάνηκε ότι ο συνδυα-
σμός ηπαρίνης-SNAC μείωσε την επίπτωση της εγγύς φλεβο-
θρόμβωσης σε ασθενείς που χειρουργούνται για αντικατάστα-
ση ισχίου, με δοσοεξαρτώμενο τρόπο και σε σύγκριση με την 
κλασσική υποδόρια χορήγηση ΧΜΒΗ. Η απόδειξη αυτή της α-
ποτελεσματικότητας της από του στόματος χορήγησης απαιτεί 
περαιτέρω τεκμηρίωση. Η στοματική οδός χορήγησης παρα-
μένει η ασφαλέστερη, η ευκολότερη και η οικονομικότερη. Η 
συμμόρφωση των ασθενών ανεβαίνει κατακόρυφα με τη χο-
ρήγηση των φαρμάκων από το στόμα. Όπως συμβαίνει με ό-
λους τους νέους θεραπευτικούς παράγοντες, παραμένει πά-
ντοτε μια επιφύλαξη που σχετίζεται με απρόσμενες ανεπιθύ-
μητες ενέργειες. Η ΜΤΗ και οι ΧΜΒΗ χρησιμοποιούνται εδώ 
και χρόνια. Αν και συσχετίζονται με ανεπιθύμητες ενέργειες, ό-
πως οι αιμορραγίες και η οστεοπόρωση, οι καταστάσεις αυτές 
αναγνωρίζονται και αντιμετωπίζονται και είναι μάλλον απίθα-
νο οι από του στόματος ηπαρίνες να προκαλούν νέες, σοβα-
ρές παρενέργειες.
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