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Η ενδοσκόπηση σε ασθενή που λαμβάνει 
αντιαιμοπεταλιακά ή αντιπηκτικά φάρμακα

Η αιμορραγία αποτελεί τη συχνότερη επιπλοκή των 
ενδοσκοπήσεων, ιδιαιτέρως των θεραπευτικών, και 
προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στις ενδοσκοπήσεις 

των ασθενών που λαμβάνουν αντιπηκτικά. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι η διακοπή των αντιπηκτικών για λίγες ημέρες 
πριν και ενδεχομένως μετά την ενδοσκόπηση θα ήταν 
επιθυμητή. Από την άλλη μεριά, ελλοχεύει ο κίνδυνος 
πρόκλησης θρομβοεμβολικού επεισοδίου, ο οποίος εξαρτάται 
από την υποκείμενη κατάσταση για την οποία ο ασθενής 
ελάμβανε αντιπηκτική αγωγή.

Υπάρχουν 3 βασικά ερωτήματα τα οποία πρέπει πάντα να 
τίθενται πριν ληφθούν αποφάσεις για την ενδοσκόπηση σε 
ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά:
•  ο κίνδυνος θρομβοεμβολικού επεισοδίου που απορρέει από 

τη διακοπή της αντιπηκτικής αγωγής
•  ο κίνδυνος αιμορραγίας που μπορεί να επιπλέξει τη συ-

γκεκριμένη ενδοσκοπική πράξη, αν η αντιπηκτική 
αγωγή δε διακοπεί

•  η υποκείμενη πάθηση του γαστρεντερικού 
και ο κίνδυνος που απορρέει από τη 
λήψη των αντιπηκτικών .

Εκτός των ανωτέρω βασικών ερω-
τημάτων, επιπρόσθετα ερωτήματα 
που χρήζουν απάντησης είναι η 
ανάγκη για μετατροπή της από του 
στόματος χορηγούμενης αντιπη-
κτικής αγωγής σε παρεντερική, η 
σωστή παρακολούθηση της πηκτι-
κότητας του αίματος κατά τη λήψη 
των αντιπηκτικών και η ανάγκη 
εισαγωγής του ασθενή στο νοσο-
κομείο . Η απόφαση για την πλήρη 
επαναφορά των παραμέτρων πήξης 
στα φυσιολογικά επίπεδα ή η διατήρη-
σή τους σε υποθεραπευτικά επίπεδα θα 
πρέπει να εξατομικεύεται, και κάθε φορά 
να σταθμίζεται ο κίνδυνος θρομβοεμβολικού 
επεισοδίου έναντι του κινδύνου αιμορραγίας .

Στη συνέχεια θα ανασκοπηθούν στοιχεία από το μηχανισμό 
δράσης των αντιπηκτικών και αντιαιμοπεταλιακών παραγόντων, 
και με βάση τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες, θα ανα-
λυθούν τα ανωτέρω ερωτήματα και η στρατηγική χειρισμού 
των ασθενών που λαμβάνουν αντιπηκτικά και που πρόκειται 
να υποβληθούν σε ενδοσκόπηση .

Από του στόματος και παρεντερικά 
χορηγούμενες ηπαρίνες

Η από του στόματος ηπαρίνη κυκλοφορεί σε δύο μορφές: 
την ασενοκουμαρόλη/Syntrom/Novartis και τη βαρφαρίνη/
Panwarfin/Abbott .

Χορηγείται προληπτικά σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, 
εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, προσθετικές μεταλλικές 
βαλβίδες καρδιάς και ορισμένα σύνδρομα υπερπηκτικότητας . 
Άλλη ένδειξη για χρόνια αντιπηκτική αγωγή είναι η πρόληψη 
των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων από θρόμβους που 
σχηματίζονται στις καρδιακές κοιλότητες ή στις στενωμένες 
καρωτίδες .

Η βαρφαρίνη δρα ως ανταγωνιστής της βιταμίνης Κ και ανα-
στέλλει την ενεργοποίηση των παραγόντων της πήξης II, V, VII 
και X . Η αντιθρομβωτική δράση της βαρφαρίνης εξαρτάται εν 
τέλει από την ελάττωση του ενεργοποιημένου παράγοντα Χ 
και της προθρομβίνης, ο χρόνος ημιζωής των οποίων είναι 24 
έως 72 ώρες1 . Απαιτείται επομένως κάποιος χρόνος από την 
έναρξη της αγωγής μέχρι την πλήρη δράση του φαρμάκου, 
και ενίοτε χρησιμοποιείται ενδοφλέβια ηπαρίνη για τις πρώτες 
1-3 ημέρες . Η ενδοφλέβια χορηγούμενη ηπαρίνη (Heparin/
Calciparine/Sanofi ή Heparine/LEO/Leo) έχει χρόνο ημισείας 
ζωής 30-150 min2 .

Το αντιπηκτικό αποτέλεσμα της ηπαρίνης και των αντικου-
μαρινικών (βαρφαρίνης, ασενοκουμαρόλης) ελέγχεται με το 

INR (International Normalized Ratio) . Η χρήση αυτού του δείκτη 
αντισταθμίζει τις διαφορές ανάμεσα στα διάφορα εργαστήρια 
ως προς τη μέτρηση του χρόνου προθρομβίνης3 .

Εκτός από την κλασσική ηπαρίνη, υπάρχουν και οι ηπαρίνες 
χαμηλού μοριακού βάρους (LMWΗ) (enoxaparin sodium/Clexane, 
nadroparin calcium/Fraxiparine, Tinzaparin sodium/Innohep κλπ) . 
Αυτές έχουν εκλεκτική δράση κυρίως στον παράγοντα Χα και 
πολύ μικρότερη στην αντιθρομβίνη . Έτσι, ενώ η αγωγή με την 
κλασσική ηπαρίνη παρακολουθείται με τον προσδιορισμό του 
ενεργοποιημένου χρόνου μερικής θρομβοπλαστίνης (aPTT), 
ο δείκτης αυτός δε βοηθά όταν χορηγούνται LMWΗ . Οι LMWΗ 
χορηγούνται υποδόρια και τα πλεονεκτήματά τους έναντι των 
κλασσικών ηπαρινών είναι ότι έχουν πιο προβλέψιμη φαρμα-
κοκινητική και αντιπηκτική δράση, ενώ ο χρόνος ημιζωής τους 
είναι περίπου 15 ώρες4 .

Φαίνεται ότι οι LMWΗ ηπαρίνες είναι συγκριτικά καλύτερες από 
τη βαρφαρίνη για τη μετεγχειρητική προφύλαξη 

από τις εν τω βάθει φλεβικές θρομβώσεις 

των ασθενών που υποβάλλονται σε αρθροπλαστικές γόνατος 
και ισχύου . Επίσης, είναι αποτελεσματικές στην πρόληψη των 
θρομβοεμβολικών επιπλοκών σε καρκινοπαθείς ασθενείς, σε 
ασθενείς με συμφορητική καρδιοπάθεια και στη θεραπεία της 
εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και της πνευμονικής εμβο-
λής, καθώς και στην οξεία ισχαιμία του μυοκαρδίου . Ωστόσο, 
δεν έχει ακόμη αποδειχθεί η προφυλακτική δράση τους στη 
χρόνια κολπική μαρμαρυγή και στις προσθετικές μεταλλικές 
βαλβίδες .

Ασπιρίνη
Με βάση τα αποτελέσματα πολυάριθμων μελετών, μία ασπι-

ρίνη την ημέρα είναι αποτελεσματική και ασφαλής σε ασθενείς 
που διατρέχουν κίνδυνο για καρδιαγγειακά ή αγγειακά εγκεφα-
λικά επεισόδια . Άλλες πάλι φορές, οι ασθενείς λαμβάνουν από 
μόνοι τους μία ασπιρίνη την ημέρα βασιζόμενοι στις ευνοϊκές 
αναφορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης .

Η αντιαιμοπεταλιακή δράση της ασπιρίνης προκύπτει από την 
ιδιότητά της να απενεργοποιεί οριστικώς την κυκλοοξυγενάση 
(COX) της προσταγλανδίνης . Η COX, η οποία αναστέλλει ισχυρά 
τη συγκόλληση των αιμοπεταλίων, χρειάζεται για το μεταβολι-
σμό της θρομβοξάνης Α2 . Η δράση αυτή είναι μη αναστρέψιμη, 
οπότε για την πλήρη αναστροφή του αποτελέσματος απαι-
τείται απόσυρση από την κυκλοφορία των μη λειτουργικών 
αιμοπεταλίων . Ο χρόνος ημιζωής των αιμοπεταλίων είναι 10 
ημέρες . Εντός 5-6 ημερών από την έναρξη της ασπιρίνης, το 
50% των αιμοπεταλίων λειτουργούν φυσιολογικά . Σε αντίθεση 
με τη βαρφαρίνη, δεν υπάρχει test που να χρησιμοποιείται 
ευρέως στην κλινική πράξη και που να προσδιορίζει το βαθμό 

δυσλειτουργίας των αιμοπεταλίων από την ασπιρίνη5 .
Στην κατηγορία των αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων ανήκουν 

επίσης η κλοπιδογρέλη (Plavix, Ιscover) και η τικλοπιδίνη (Ticlid) . 
Και οι παράγοντες αυτοί αναστέλλουν τη συγκόλληση των 
αιμοπεταλίων, αναστέλλοντας τη δράση της διφωσφονικής 
αδενοσίνης (ADP) .

Χρησιμοποιούνται κυρίως μετά την τοποθέτηση καρδιακών 
αγγειακών stents, ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με ασπι-
ρίνη, για την πρόληψη επαναστένωσης των stents και έχουν 
παρόμοια αποτελεσματικότητα, παρόλο που η κλοπιδογρέλη 
έχει λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες σε σχέση με την τικλο-
πιδίνη5 . Η δράση των ανωτέρω αντιαιμοπεταλιακών παραγό-
ντων εκδηλώνεται 3-7 ημέρες μετά την έναρξη της αγωγής 
και είναι και αυτή μη αναστρέψιμη, όπως στην περίπτωση της 
ασπιρίνης . Επί διακοπής τους, η συγκόλληση των αιμοπεταλίων 
και οι χρόνοι πήξης επανέρχονται στα φυσιολογικά μετά την 
πάροδο 5 ημερών περίπου . Ούτε εδώ υπάρχει εργαστηριακή 
δοκιμασία ελέγχου της λειτουργικότητας των αιμοπεταλίων 
μετά τη λήψη των ανωτέρω παραγόντων .

κίνδυνος θρομβοεμβολικών επεισοδίων
Ο κίνδυνος εμφάνισης θρομβοεμβολικού επεισοδίου εξαρτάται 

από την υποκείμενη πάθηση εξαιτίας της οποίας χορηγήθηκαν 
τα αντιπηκτικά . Ανάλογα με την πιθανότητα πρόκλησης του 
επεισοδίου, οι διάφορες καταστάσεις χαρακτηρίζονται ως υ-
ψη λού ή χαμηλού κινδύνου .

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος εμβολικού επεισοδίου προκύπτει 
στους ασθενείς με μεταλλική βαλβίδα καρδιάς . Σε μεταανάλυση 
13088 ασθενών, για συνολικά 53647 ασθενείς-έτη, ο κίνδυνος 
εμβολικού επεισοδίου χωρίς αντιπηκτική αγωγή υπολογίζεται 
σε 4 ανά 100 ασθενείς-έτη6 . Ο κίνδυνος αυτός μειώνεται σε 
1 ανά 100 ασθενείς-έτη με τη χορήγηση βαρφαρίνης . Να 
σημειωθεί ότι ο σχετικός κίνδυνος ποικίλλει ανάλογα με τον 
τύπο και τη θέση της βαλβίδας (π .χ . η μιτροειδής βαλβίδα 
έχει διπλάσιο κίνδυνο από αυτόν της αορτικής και οι τύπου 
caged-ball βαλβίδες ενέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση 
με τις τύπου tilting disc και bileaflet) . Επίσης, αυξημένο κίνδυνο 
έχουν οι ασθενείς που έχουν ήδη παρουσιάσει θρομβοεμβολικό 
επεισόδιο στο παρελθόν . Στις περιπτώσεις των ασθενών με 
προσθετική μεταλλική βαλβίδα, το INR θα πρέπει να κυμαίνεται 
μεταξύ 3 και 4 .

Υψηλού κινδύνου για εμβολικό επεισόδιο είναι και η χρόνια 
κολπική μαρμαρυγή, στην οποία ο κίνδυνος, χωρίς αντιπηκτική 
αγωγή, υπολογίζεται στο 5-7% ετησίως7 . Ο κίνδυνος αυτός είναι 
μεγαλύτερος όταν συνυπάρχει βαλβιδοπάθεια, καρδιομυοπά-
θεια ή πρόσφατο θρομβοεμβολικό επεισόδιο . Στους ασθενείς 
αυτούς το επιθυμητό INR είναι 3 .

Ο κίνδυνος εμβολικού επεισοδίου στους ασθενείς με εν τω 
βάθει φλεβική θρόμβωση και διάφορα σύνδρομα υπερπηκτι-
κότητας δεν έχει σαφώς καθορισθεί .

Συνοψίζοντας, οι καταστάσεις υψηλού κινδύνου για εμβολή 
είναι η κολπική μαρμαρυγή που σχετίζεται με βαλβιδοπάθεια, η 
μεταλλική προσθετική βαλβίδα, ιδίως στη θέση της μιτροειδούς 
και οι μεταλλικές βαλβίδες με ιστορικό εμβολικού επεισοδίου . 
Καταστάσεις χαμηλότερου σχετικά κινδύνου για εμβολή είναι 
η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση, η χρόνια ή παροξυσμική 
κολπική μαρμαρυγή που δε σχετίζεται με βαλβιδοπάθεια, οι 
βιοπροσθετικές βαλβίδες και οι μεταλλικές βαλβίδες στη θέση 
της αορτικής8 .

Αιμορραγία μετά από Ενδοσκόπηση 
Είναι λογικό να υποθέσει κανείς ότι η λήψη αντιπηκτικών 

αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας μετά από τη διενέργεια εν-
δοσκοπήσεων, ιδίως θεραπευτικών . Ανάλογα με το είδος της 
ενδοσκοπικής πράξης, τα ποσοστά αιμορραγίας ποικίλλουν 
ακόμη και στους ασθενείς με φυσιολογική πήξη . Οι ενδοσκοπικές 
πράξεις διακρίνονται σε χαμηλού ή υψηλού κινδύνου, ως προς 
την πιθανότητα να προκαλέσουν σημαντική αιμορραγία .

Οι χαμηλού κινδύνου ενδοσκοπήσεις είναι οι διαγνωστικές, 
αφού είναι γενικά εξαιρετικά σπάνιο να εμφανισθεί αιμορραγία 
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μετά από διαγνωστική γαστροσκόπηση ή κολονοσκόπηση 
(0,15%) . Ο κίνδυνος δε φαίνεται να αυξάνει στους ασθενείς που 
λαμβάνουν ΜΣΑΦ ή ασπιρίνη και οι κατευθυντήριες οδηγίες της 
ASGE επιτρέπουν τη διενέργεια γαστροσκόπησης και κολο-
νοσκόπησης συμπεριλαμβανομένης και της λήψης βιοψιών, 
χωρίς να απαιτείται η διακοπή των φαρμάκων αυτών . Το ίδιο 
ισχύει και για την ERCP χωρίς σφιγκτηροτομή που μπορεί να 
περιλαμβάνει την τοποθέτηση πλαστικής ενδοπρόθεσης, το 
EUS(χωρίς FNA), την εντεροσκόπηση και την ενδοσκοπική 
κάψουλα . Ωστόσο, απαιτείται μετάγγιση αιμοπεταλίων αν 
ληφθούν βιοψίες ή γίνουν θεραπευτικές παρεμβάσεις στους 
ασθενείς που τα αιμοπετάλια είναι < 20000 .

Στις υψηλού κινδύνου ενδοσκοπήσεις, ο κίνδυνος πρόκλη-
σης αιμορραγίας είναι σχετικά μεγαλύτερος (1-6%) . Σε αυτές 
περιλαμβάνονται η κολονοσκόπηση και πολυποδεκτομή (ανα-
φερόμενα ποσοστά αιμορραγίας 0,5-1%),η γαστροσκόπηση 
και πολυποδεκτομή (4%), η εφαρμογή Nd:Yag laser (5%) και 
η ενδοσκοπική σφιγκτηροτομή (2,5-5%)8 . Επίσης, υψηλού 
κινδύνου για αιμορραγία είναι οι διαστολές των στενώσεων 
και η τοποθέτηση διαδερμικής γαστροστομίας, η διενέρ-
γεια EUS-FNA και η θεραπεία των κιρσών . Να σημειωθεί ότι 
τα ποσοστά αιμορραγίας που αναφέρονται στις διάφορες 
μελέτες ποικίλλουν ευρέως και ότι οι μελέτες αυτές είναι 
αναδρομικές και δεν αναφέρονται σε ασθενείς που λαμβά-
νουν αντιπηκτικά .

Τα περισσότερα δεδομένα προέρχονται από την κολονοσκό-
πηση . Γενικά, είναι δύσκολο να προσδιορισθεί με ακρίβεια ο 
κίνδυνος αιμορραγίας διότι παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες, 
όπως ο τύπος και το μέγεθος της βλάβης π .χ . του πολύποδα, 
καθώς και η συγκεκριμένη τεχνική που χρησιμοποιείται για 
την αφαίρεσή του9 .

Η αιμορραγία μετά από πολυποδεκτομή μπορεί να προ-
κύψει σε δύο κλινικά σενάρια . Αυτή η οποία προκύπτει και 
αναγνωρίζεται αμέσως μετά την πολυποδεκτομή και αντι-
μετωπίζεται με διάφορες αιμοστατικές τεχνικές, και αυτή η 
οποία προκύπτει καθυστερημένα, μέχρι 29 ημέρες μετά από 
την πολυποδεκτομή10 .

Σε πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη, οι συγγραφείς πα-
ρατήρησαν ότι έλεγχαν επιτυχώς την αιμορραγία μετά από 
πολυποδεκτομή με την τοποθέτηση ενδοσκοπικών clips11 . Από 
την άλλη, είχαν θρομβοεμβολικές επιπλοκές στους ασθενείς 
που διέκοπταν τα αντιπηκτικά . Έτσι, στις περιπτώσεις των 
πολυπόδων < 1 cm δε διέκοπταν την αντιπηκτική αγωγή και 
προχωρούσαν στην πολυποδεκτομή . Δημοσίευσαν αναδρομικά 
την εμπειρία τους: σε 24 ασθενείς έκαναν 41 πολυποδεκτομές, 
το INR των ασθενών ήταν κατά μέσο όρο 2,3 (εύρος 1,4-4,9), 
ενώ το μέγεθος των πολυπόδων ήταν κατά μέσο όρο 5 mm 
(εύρος 3-10 mm) . Μετά την πολυποδεκτομή, τοποθέτησαν 
προφυλακτικά ενδοσκοπικά clips . Δεν υπήρξε κανένα επεισόδιο 
αιμορραγίας μετά από την πολυποδεκτομή σε παρακολούθηση 
μέχρι 8 εβδομάδων . Δεν είναι βέβαια γνωστό αν το κόστος 
της τακτικής αυτής είναι αποδεκτό .

όξεία αιμορραγία σε ασθενή που λαμβάνει 
αντιπηκτικά

Σύμφωνα με διάφορες αναφορές, μέχρι το 20% των α-
σθενών αιμορραγούν κατά τη διάρκεια της αντιπηκτικής 
αγωγής . Ο κίνδυνος αιμορραγίας εξαρτάται από την ένταση 
της αντιπηκτικής αγωγής, την υποκείμενη πάθηση και την 
ταυτόχρονη λήψη ασπιρίνης ή ΜΣΑΦ . Ο κίνδυνος αιμορραγίας 
είναι μεγαλύτερος όταν το INR είναι > 4 . Στις περιπτώσεις 
αυτές, το υπερθεραπευτικό INR πρέπει να διορθώνεται με 
fresh frozen plasma . Η χορήγηση βιταμίνης Κ παρατείνει το 
χρόνο που απαιτείται για την πλήρη δράση των αντιπηκτι-

κών μετά την επαναχορήγησή τους, και σκόπιμο είναι να 
αποφεύγεται . Σε INR μεταξύ 1,5 και 2,5 μπορεί με ασφάλεια 
να γίνει η ενδοσκόπηση, καθώς και η ενδοσκοπική θεραπεία 
των αιμορραγούντων αλλοιώσεων .

Η πιο συχνή αιτία οξείας αιμορραγίας από το πεπτικό, κατά 
τη διάρκεια λήψης βαρφαρίνης, είναι το πεπτικό έλκος, και 
αρκετά συχνά απαιτείται ενδοσκοπική θεραπεία12 . Άλλες βλάβες 
που μπορεί να αναγνωρισθούν κατά την ενδοσκόπηση είναι οι 
αγγειακές αλλοιώσεις, πολύποδες και πρακτικά οποιαδήποτε 
βλεννογονική αλλοίωση . Το ιδανικό χρονικό διάστημα, μετά 
το οποίο μπορεί η αντιπηκτική αγωγή να επαναχορηγηθεί, δεν 
είναι ξεκάθαρο . Συνήθως τα αντιπηκτικά επαναχορηγούνται 
λίγες ημέρες μετά την επίσχεση της αιμορραγίας . Οι ασθενείς 
υψηλού κινδύνου για θρομβοεμβολικό επεισόδιο θα πρέπει να 
καλύπτονται με ηπαρίνη παρεντερικά ή με χαμηλού μοριακού 
βάρους ηπαρίνες μέχρις ότου είναι σε θέση να επαναλάβουν 
τη συνήθη τους αγωγή .

Η Αμερικανική Εταιρεία Ενδοσκόπησης (ASGE) δημοσίευσε 
κατευθυντήριες οδηγίες το 2002, τις οποίες ανανέωσε το 
2006, για το χειρισμό της αντιπηκτικής αγωγής και των αντι-
αιμοπεταλιακών φαρμάκων στους ασθενείς που πρόκειται 
να υποβληθούν σε ενδοσκόπηση8 . Οι οδηγίες αυτές συντά-
χθηκαν με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και τις 
γνώμες των ειδικών . Κυρίως αφορούν στους ασθενείς που 
λαμβάνουν βαρφαρίνες, καθώς η λήψη της ασπιρίνης δεν 
έχει βρεθεί να αυξάνει τον κίνδυνο αιμορραγίας μετά από 
θεραπευτικές ενδοσκοπήσεις και δεν απαιτείται η διακοπή 
της πριν την ενδοσκόπηση . Στις οδηγίες αυτές δεν εδόθησαν 
συστάσεις για τους λοιπούς αντιαιμοπεταλιακούς παράγοντες 
κλοπιδογρέλη και τικλοπιδίνη . Ωστόσο, στους ασθενείς που 
λαμβάνουν αντιαιμοπεταλιακά σε συνδυασμό με ασπιρίνη, 
συνεστήθη η διακοπή του ενός εκ των δύο παραγόντων πριν 
την ενδοσκόπηση .

Σύμφωνα με αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες:
Στους ασθενείς, οι οποίοι πρόκειται να υποβληθούν σε εν-

δοσκοπήσεις διαγνωστικές (χαμηλός κίνδυνος αιμορραγίας), 
ακόμη και όταν πρόκειται να ληφθούν βιοψίες, δεν απαιτείται 
διακοπή της λήψης των αντιπηκτικών . Ωστόσο, να σημειωθεί 
ότι είναι σκόπιμο, ιδίως όταν λαμβάνονται βιοψίες, το INR να 
είναι κάτω του 2,5 .

Στους ασθενείς, οι οποίοι πρόκειται να υποβληθούν σε θε-
ραπευτική ενδοσκόπηση με υψηλό κίνδυνο για αιμορραγία, 
τα αντιπηκτικά θα πρέπει να διακόπτονται . Η βαρφαρίνη θα 
πρέπει να διακόπτεται 3-5 ημέρες πριν την προγραμματι-
σμένη ενδοσκόπηση, χωρίς να είναι πάντα απαραίτητος ο 
προενδοσκοπικός έλεγχος του χρόνου προθρομβίνης . Γενικά, 
η θεραπευτική ενδοσκόπηση είναι ασφαλής όταν το INR είναι 

κάτω του 1,7 . Θα πρέπει να εκτιμάται προσεκτικά το ενδε-
χόμενο της κάλυψης των ασθενών με ηπαρίνη παρεντερικά 
ή με χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνες κατά το διάστημα 
που διακόπτουν τη συνήθη αντιπηκτική τους αγωγή .

Στις περιπτώσεις των ασθενών με αυξημένο κίνδυνο θρομβο-
εμβολικού επεισοδίου, οι οποίοι πρόκειται να υποβληθούν σε 
θεραπευτική ενδοσκόπηση με υψηλό κίνδυνο για αιμορραγία, 
τα από του στόματος αντιπηκτικά θα πρέπει να διακόπτονται 
3-5 ημέρες πριν την ενδοσκόπηση . Στις περιπτώσεις αυτές, 
πρέπει να παρακολουθείται το INR και μόλις αυτό γίνει υπο-
θεραπευτικό, ο ασθενής πρέπει να καλύπτεται με ηπαρίνη 
παρεντερικά, η οποία να διακόπτεται 4-6 ώρες πριν την εν-
δοσκόπηση . Η ηπαρίνη επαναχορηγείται 2-6 ώρες μετά την 
ενδοσκόπηση, ενώ η επαναχορήγηση της βαρφαρίνης μπορεί 
να αρχίσει 12 ώρες μετά . Η από του στόματος βαρφαρίνη και 
η παρεντερική ηπαρίνη συγχορηγούνται για περίπου 4-5 ημέ-
ρες, έως ότου το INR φτάσει σε θεραπευτικά επίπεδα . Αυτή 
είναι η επονομαζόμενη «θεραπευτική γέφυρα», έτσι ώστε οι 
ασθενείς υψηλού κινδύνου για σχηματισμό θρόμβου να μη 
μείνουν ακάλυπτοι . Βέβαια, με την άμεση επαναχορήγηση 
των αντιπηκτικών, ο κίνδυνος για αιμορραγία μετά τη σφιγκτη-
ροτομή ή την πολυποδεκτομή παραμένει σχετικά αυξημένος 
και γι’ αυτό μπορεί κανείς να επιλέξει να καθυστερήσει την 
έναρξη της βαρφαρίνης .

Στις ανωτέρω οδηγίες σχολιάζεται επίσης και μια διαφορετική 
προσέγγιση των ασθενών που λαμβάνουν χρονίως αντιπη-
κτικά, σύμφωνα με την οποία οι ασθενείς μπορούν αρχικά 
να υποβάλλονται σε διαγνωστική ενδοσκόπηση χωρίς να 
διακόπτεται η αντιπηκτική αγωγή, έτσι ώστε αν δεν υπάρχει 
ανάγκη επέμβασης να μην τροποποιούν την αγωγή τους . Στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ανευρίσκεται κάποια βλάβη που 
χρειάζεται αφαίρεση, ο ασθενής να επαναπρογραμματίζεται 
έχοντας διακόψει τα αντιπηκτικά ή αφού περάσει στη θεραπευ-
τική γέφυρα, όπως ήδη αναφέρθηκε . Δεν έχει τεκμηριωθεί σε 
μελέτες ποια από τις δύο στρατηγικές είναι πιο συμφέρουσα 
από πλευράς κόστους, πάντως συχνά οι ασθενείς είναι ηλικι-
ωμένοι, με συνοδά νοσήματα που καθιστούν την επανάληψη 
της εξέτασης δύσκολη . Τέλος, δεν είναι ακόμη πλήρως καθο-
ρισμένη η χρήση των ηπαρινών χαμηλού μοριακού βάρους ως 
«θεραπευτική γέφυρα» πριν την ενδοσκόπηση, σε ασθενείς 
που λαμβάνουν χρόνια αντιπηκτική αγωγή .
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Σύμφωνα με διάφορες αναφο-

ρές, μέχρι το 20% των ασθενών 

αιμορραγούν κατά τη διάρκεια 

της αντιπηκτικής αγωγής. ό κίν-

δυνος αιμορραγίας εξαρτάται 

από την ένταση της αντιπηκτι-

κής αγωγής, την υποκείμενη 

πάθηση και την ταυτόχρονη 

λήψη ασπιρίνης ή ΜΣΑΦ




