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H	Συντακτική	Eπιτρoπή	επισημαίνει	ότι	oι	στήλες	της	εφημερίδας	είναι	ανoικτές	για	κάθε	συνεργασία	συνα-
δέλφoυ	πoυ	θα	αφoρά	σε	θεραπευτικό	θέμα,	ανασκόπηση,	βιβλιoγραφική	ενημέρωση	ή	σε	πρoσωπική	
εμπειρία	γύρω	από	επίκαιρα	ή	κλασικά	oρθoπαιδικά	θέματα.

OΔHΓIEΣ ΠPOΣ ΣYΓΓPAΦEIΣ TOY INFO ORTHOPAEDICS
To	INFO	ORTHOPAEDICS	δέχεται	για	δημoσίευση:
•Aνασκoπήσεις	oρθoπαιδικών	ή	ιατρικών	θεμάτων,	στις	oπoίες	τoνίζoνται	ιδιαίτερα	oι	σύγχρoνες	απόψεις.	•Eπίκαιρα	
oρθoπαιδικά	θέματα	ή	θέματα	σχετιζόμενα	με	την	ειδικότητα	της	Oρθoπαιδικής.	•Eνδιαφέρoυσες	περιπτώσεις	με	
πρακτικό	ενδιαφέρoν.	•Aναφoρά	σε	συνέδρια,	επιστημoνικές	εκδηλώσεις	πoυ	έγιναν,	με	παρoυσίαση	των	απoτελε-
σμάτων	των	εργασιών	τoυς	και	με	ιδιαίτερη	έμφαση	στις	σύγχρoνες	θεραπευτικές	πρoσεγγίσεις.	•Kλινικoεργαστηριακά	
ή	επιδημιoλoγικά	θέματα.	•Θέματα	συνεχιζόμενης	εκπαίδευσης	στην	Oρθoπαιδική.	•Σημαντικές	ειδήσεις	από	τη	
δραστηριότητα	επιστημoνικών	ιατρικών	εταιρειών.	•Eιδικά	άρθρα.	•Παρoυσίαση	σύγχρoνης	τεχνoλoγίας	στην	
Oρθoπαιδική.	•Eνημέρωση	για	τεχνικά	θέματα	πoυ	αφoρoύν	στoν	τεχνικό	εξoπλισμό	τoυ	oρθoπαιδικoύ	ιατρείoυ	
ή	των	ενδoσκoπικών	μoνάδων.	•Πρακτικές	κατευθύνσεις	σε	δύσκoλα	oρθoπαιδικά	θέματα.	•Eπιστoλές	πρoς	τη	
Σύνταξη.	•Aνασκόπηση	τoυ	διεθνoύς	Iατρικoύ	Tύπoυ.	•Oρθoπαιδικές	ή	ιατρικές	εκδηλώσεις	και	δραστηριότητες.	
•Oρθoπαιδική	και	Πληρoφoρική.	•Oρθoπαιδική	και	Iστoρία.	•Bιβλιoπαρoυσιάσεις,	βιβλιoκρισίες.	•Eρωτήσεις	
αυτoελέγχoυ	oρθoπαιδικών	γνώσεων.	•Aφιερώματα	σε	συναδέλφoυς	πoυ	απεβίωσαν.	•Nέα	ιατρoφαρμακευ-
τικά	πρoϊόντα.	•Aγγελίες	με	ιατρικό	περιεχόμενo.	•Πρoαναγγελίες	επιστημoνικών	εκδηλώσεων.	Eπίσης,	τo	INFO	
ORTHOPAEDICS	δέχεται	για	δημoσίευση	χειρόγραφα	πoυ	είναι	σύντoμες	μεταφράσεις	στα	ελληνικά	εργασιών,	
οι	οπoίες	έχoυν	δημoσιευτεί	σε	ξενόγλωσσα	περιoδικά.
Oδηγίες	για	τη	σύνταξη	χειρoγράφων	και	δισκετών	H/Y	πρoς	απoστoλή	για	τo	INFO	ORTHOPAEDICS	
•		Δύo	αντίγραφα	τoυ	χειρoγράφoυ,	δακτυλoγραφημένα	ή	εκτυπωμένα	σ’	εκτυπωτή	με	διπλό	διάστημα,	σε	λευκό	

χαρτί	διαστάσεων	A4	(21	x	28cm).	To	σύνoλo	τoυ	κειμένoυ	να	μην	υπερβαίνει	τις	6	σελίδες	A4.	
•		Xρησιμoπoιήστε	ξεχωριστό	φύλλo	για	κάθε	ένα	από	τα	εξής	τμήματα	(πoυ	πρέπει	να	απoτελoύν	τo	χειρόγραφo).

α)	Σελίδα	τίτλoυ	[περιλαμβάνει	τoν	τίτλo,	στoιχεία	των	συγγραφέων	(oνoματεπώνυμo,	ιδιότητα,	διεύθυνση,	
τηλέφωνo,	fax,	e-mail	(αν	υπάρχει)].	β)	Kείμενo.	γ)	Bιβλιoγραφία,	εάν	είναι	απαραίτητη.	δ)	Πίνακες	-	σχέδια	(σε	
ξεχωριστό	φύλλo	τo	καθένα).	ε)	Yπότιτλoι	των	εικόνων.

•		Eικόνες	-	σχέδια,	φωτoγραφίες,	slides.	Toπoθετήστε	αυτoκόλλητη	επιγραφή	στo	πίσω	μέρoς	τoυς	με	τα	εξής	
στoιχεία:	Όνoμα	συγγραφέα,	αριθμός	της	εικόνας,	βέλoς	πoυ	να	δείχνει	τo	πάνω	μέρoς	της.

•		Οι	εργασίες	που	υποβάλλονται	για	δημοσίευση	πρέπει	να	αποστέλλονται	σε	ηλεκτρονική	μορφή:
α)	είτε	σε	CD	με	το	κείμενο	σε	αρχείο	Word	και	τις	φωτογραφίες	σε	μορφή	jpeg	σε	υψηλή	ανάλυση	(300	dpi)	ή	
τυπωμένες	σε	φωτογραφικό	χαρτί	(glossy),	β)	είτε	στην	ηλεκτρονική	διεύθυνση	kafkas@otenet.gr	με	την	ένδειξη	
«Για	την	εφημερίδα	INFO	ORTHOPAEDICS».

Σημείωση:	Xειρόγραφα	δημoσιευμένα	ή	μη,	καθώς	και	σχήματα,	πίνακες,	φωτoγραφίες,	διαφάνειες	ή	δισκέτες	
δεν	επιστρέφoνται.	
Παρακαλώ,	απoστείλατε	τα	χειρόγραφα,	δισκέτες	και	τo	λoιπό	έντυπo	υλικό	πρoς	δημoσίευση	στη	διεύθυνση:

ΠPOΣ:	INFO	ORTHOPAEDICS	
Yπόψη	κoυ	Γ.	Σάπκα,	Δ/νση:	Mεσoγείων	215,	115	25	Aθήνα
Tηλ.:	210	6777590,	Fax:	210	6756352,	E-mail:	kafkas@otenet.gr
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MEΣOΓEIΩN 215, AΘHNA 115 25 - THΛ.: 210 6777590, FAX: 210 6756352 - E-mail: kafkas@otenet.gr
Iδιoκτήτης: Eκδόσεις Kαυκάς
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Εισαγωγή
Η	πνευμονική	εμβολή	(pulmonary	embolism,	

PE)	παραμένει	η	τρίτη	συχνότερη	αιτία	θανάτου	
στα	νοσοκομεία.	Το	1/3	των	θανάτων	αυτών	συμ-
βαίνει	μέσα	στα	πρώτα	30	λεπτά.

Το	συχνότερο	αίτιο	της	εμβολής	στο	δίκτυο	της	
πνευμονικής	αρτηρίας	(πνευμονική	εμβολή)	είναι	
θρόμβοι	αίματος	που	αποσπώνται	από	οποιοδή-
ποτε	σημείο	της	φλεβικής	κυκλοφορίας	(εικόνα	
1).	Οι	θρόμβοι	αυτοί	είναι	αποτέλεσμα	ασυμπτω-
ματικών	ή	μη	θρομβώσεων	των	φλεβών	των	κά-
τω	άκρων,	της	πυέλου,	φλεβικών	κλάδων	ή	και	
του	στελέχους	της	κάτω	κοίλης	φλέβας.	Σπάνια,	
οφείλονται	σε	θρομβώσεις	των	φλεβών	των	άνω	
άκρων	ή	σε	θρόμβους	στο	δεξιό	κόλπο	ή	τη	δε-
ξιά	κοιλία.	Γι’	αυτό	και	η	ΡΕ	συνεξετάζεται	με	τη	
φλεβοθρόμβωση	(θρομβοεμβολική	νόσος).	Ο	
σχηματισμένος	θρόμβος	στο	εν	τω	βάθει	φλεβι-
κό	δίκτυο	μπορεί	να	λυθεί	αυτομάτως,	να	επε-
κταθεί	στο	εγγύς	εν	τω	βάθει	φλεβικό	δίκτυο,	να	
αποσπασθεί	(εικόνα	2)	και	να	προκαλέσει	πνευ-
μονική	εμβολή	ή	να	γίνει	επανασηραγγοποίη-
ση	της	φλέβας.	Ενδιαφέρον	παρουσιάζει	το	γε-
γονός	ότι	σε	ένα	από	κάθε	χίλια	άτομα	του	γενι-
κού	πληθυσμού	ανά	έτος	παρουσιάζεται	φλεβι-
κή	θρόμβωση	(εικόνα	3),	που	στις	περισσότερες	
περιπτώσεις	αναπτύσσεται	στις	εν	τω	βάθει	φλέ-
βες	των	κάτω	άκρων.	Ποσοστό	1-2%	από	τις	πε-
ριπτώσεις	αυτές	καταλήγει	σε	θανατηφόρο	πνευ-
μονική	εμβολή.	Η	συχνότητα	φλεβοθρόμβωσης	
στις	εν	τω	βάθει	φλέβες	των	κάτω	άκρων	υπολο-
γίζεται	σε	70%	σε	υπερηλίκους	με	κατάγματα	μη-
ριαίου.	Ακινητοποιημένοι	ασθενείς	σε	ΜΕΘ	πα-
ρουσιάζουν	φλεβοθρόμβωση	σε	ποσοστό	33%,	
όπως	ανευρίσκεται	υπερηχογραφικά.	

Θρομβοπροφύλαξη σε μείζονες ορθο-
παιδικές επεμβάσεις  

Θα	αναφερθούν	οι	τρέχουσες	απόψεις	στη	βι-

βλιογραφία	και	οι	προτάσεις	του	ΑCCP	(American	
College	of	Chest	Physicians)	του	2004	για	θρομ-
βοπροφύλαξη	σε	μείζονες	ορθοπαιδικές	επεμβά-
σεις	(ολική	αρθροπλαστική	ισχίου	ΤΗR,	ολική	αρ-
θροπλαστική	γόνατος	ΤΚΑ,	κάταγμα	ισχίου	ΗFS).	
Η	προφύλαξη	από	τη	θρομβοεμβολική	νόσο	πε-
ριλαμβάνει	τόσο	μηχανικές	(φυσικές)	μεθόδους	
όσο	και	φαρμακευτική	θεραπεία.

1. Μηχανικές μέθοδοι 
Προορίζονται	για	τη	μείωση	της	φλεβικής	στά-

σης	στα	κάτω	άκρα.	Τρεις	τύποι	τέτοιων	μεθό-
δων	έχουν	αξιολογηθεί:

Α.	Ελαστικές	κάλτσες	με	δυνατότητα	άσκησης	δι-
αφορετικής	πίεσης	στα	διάφορα	σημεία	του	σκέ-
λους,	με	προοδευτική	ελάττωση	από	την	περι-
φέρεια	προς	το	κέντρο,	(graduated	compression	
stockings	GCS)	(εικόνα	4).		

Β.	Μεταβαλλόμενη	περιοδική	συμπίεση	 (i-
ntermittent	pneumatic	compression	IPC)	(εικό-
να	5).

Γ.	Αντλίες	φλεβικής	ροής	ποδιού	(venous	foot	
pump	VFP)	(εικόνα	6).	

Οι	μηχανικές	αυτές	μέθοδοι	παρουσιάζουν	ενδι-
αφέρον,	διότι	δεν	αυξάνουν	την	περιεγχειρητική	
αιμορραγία	που	παρατηρείται	με	τη	φαρμακευτική	
προφύλαξη.	Ωστόσο	μειονεκτούν	στο	ότι:	

•	Παρατηρούνται	προβλήματα	συνεργασίας	και	
συμμόρφωσης	του	ασθενούς

•	Έχουν	λιγότερη	προστατευτική	δράση	από	
τα	αντιπηκτικά

•	Χωρίς	συνδυασμό	με	αντιπηκτικά,	δεν	έχει	
δειχθεί	να	προκαλούν	μείωση	της	θνησιμότητας	
και	της	πνευμονικής	εμβολής

•	Οι	ελαστικές	κάλτσες	(GCS)	αντενδείκνυνται	
σε	αρτηριακή	ανεπάρκεια

•	Η	εμπειρία	με	αυτές	τις	μεθόδους	είναι	περι-
ορισμένη	και	πολύ	μικρότερη	από	την	αντιπη-
κτική	αγωγή

Σύγχρονες απόψεις για την 
προφύλαξη της θρομβοεμβολικής 

νόσου στη χειρουργική 
των μεγάλων αρθρώσεων

Α.Α. ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ1, Γ.Α. ΠΑΡΤΣΙΝΕΒΕΛΟΣ2, Β. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ1, 
Ι.Π. ΣΟΦΙΑΝΟΣ1, Κ. ΚΑΤΕΡΟΣ1 

1Ορθοπαιδική Κλινική ΓΝ Λιβαδειάς, 2A΄ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική 
Πανεπιστημίου Αθηνών, ΓΝΑ «Αλεξάνδρα»
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•	Το	IPC	και	το	VFP	δε	μπορούν	να	χρησι-
μοποιηθούν	μετά	την	έξοδο	του	ασθενούς	
από	το	νοσοκομείο.

Εφαρμογή μηχανικών μεθόδων
	•	Σε	ΤΗR:	Τόσο	το	ΙPC	όσο	και	το	VFP	είναι	

αποτελεσματικές	μέθοδοι	για	αποφυγή	DVT	
στην	THR,	κατά	την	παραμονή	του	ασθενούς	
στο	νοσοκομείο.

•	Σε	ΤΚΑ:	To	ΙPC	στη	γαστροκνημία	έχει	προ-
φυλακτική	δράση.	Το	VFP	βρέθηκε	πιο	απο-
τελεσματικό	από	την	ασπιρίνη	σε	μια	μελέτη.	
Λόγω	περιορισμένων	ενδείξεων,	τόσο	οι	GCS	
όσο	και	το	CPM	(Continuous	Passive	Motion)	
δεν	έχουν	αρκετή	αποτελεσματικότητα.

•	Σε		κατάγματα	ισχίου	(ΗFS):	Υπάρχει	μια	
βιβλιογραφική	αναφορά	για	μειωμένη	εμ-
φάνιση	της	VTE	σε	ασθενείς	με	IPC	μετεγχει-
ρητικά	σε	σχέση	με	την	ομάδα	ελέγχου	(4%	
έναντι	12%).

2. Φαρμακευτική θρομβοπροφύ-
λαξη 

Έξι	διαφορετικές	κατηγορίες	αντιθρομβωτι-
κών	σκευασμάτων	έχουν	αξιολογηθεί	σε	μεί-
ζονες	χειρουργικές	επεμβάσεις:

•	Χαμηλή	δόση	ηπαρίνης	(LDUH)
•	Ασπιρίνη
•		Βαρφαρίνη	(και	άλλοι	ανταγωνιστές	της	

βιταμίνης	Κ)	
•	Ηπαρίνη	χαμηλού	ΜΒ	(LMWH)
•	Fondaparinux	(Arixtra)
•	Χimelagatran

Α) Χαμηλή δόση ηπαρίνης
Η	προστατευτική	δράση	και	η	ασφαλής	χο-

ρήγηση	της	χαμηλής	δόσης	ηπαρίνης	(5.000U	
τρεις	φορές	ημερησίως)	έχουν	αξιολογηθεί	
μόνο	σε	μια	μικρή	μελέτη	ασθενών	με	κά-
ταγμα	ισχίου	με	τη	χρήση	της	φλεβογραφί-
ας.	DVT	παρατηρήθηκε	σε	6	από	30	ασθε-
νείς	που	έλαβαν	χαμηλή	δόση	ηπαρίνης	και	
σε	14	από	32	ασθενείς	που	έλαβαν	LMWH.	
Λόγω	μικρού	δείγματος	ασθενών	και	ατελούς	
εκτίμησης	με	τη	φλεβογραφία,	τα	αποτελέ-
σματα	της	συγκεκριμένης	μελέτης	δε	μπο-
ρούν	να	αξιολογηθούν.

Β) Ασπιρίνη
Η	χρησιμοποίησή	της	για	θρομβοπροφύ-

λαξη	φαίνεται	εκ	πρώτης	όψεως	ελκυστική.	
Είναι	ένα	φθηνό,	εύκολα	διαθέσιμο,	οικείο	
στους	ασθενείς	φάρμακο.	Παλαιότερες	ερ-
γασίες,	δείχνουν	ότι	η	ασπιρίνη	φαίνεται	να	
μειώνει	τη	συχνότητα	εμφάνισης	DVT	και	ΡΕ.	
Ωστόσο,	σε	πρόσφατη	μελέτη	ασθενών	με	
κάταγμα	ισχίου,	η	ελάττωση	του	κινδύνου	
για	συμπτωματική	VTE	ήταν	περίπου	30%	
(από	2,5%	σε	1,6%),	που	αντιστοιχεί	στη	μι-
σή	από	αυτή	που	αναμένεται	με	τη	χορήγη-
ση	LMWH	και	στο	1/3	της	μείωσης	με	τη	χο-
ρήγηση	πεντασακχαρίδης.	

Παράλληλα,	η	μείωση	αυτή	του	κινδύνου	
για	VTE	συνοδεύεται	από	αυξημένη	συχνό-
τητα	μετάγγισης,	γαστρεντερικής	αιμορραγί-
ας	και	αιμορραγίας	από	το	χειρουργικό	τραύ-
μα.	Σε	ομάδα	4.088	ασθενών	που	υπεβλή-
θησαν	σε	ολική	αρθροπλαστική	ισχίου	ή	γό-
νατος,	η	χορήγηση	ασπιρίνης	δεν	ήταν	ικα-

νή	να	μειώσει	τη	συχνότητα	συμπτωματικής	
DVT.	Επομένως,	η	ασπιρίνη	έχει	σχετικά	ασθε-
νή	θρομβοπροφυλακτική	δράση,	η	χορήγη-
σή	της	συνοδεύεται	από	άλλες	επιπλοκές,	δε	
συνιστάται	από	τα	δύο	μεγαλύτερα	consensus	
groups,	ενώ	δεν	έχει	άδεια	για	χορήγησή	της	
στη	Μ.	Βρετανία.

Γ) Βαρφαρίνη
Έχει	χρησιμοποιηθεί	ευρέως	στη	Β.	Αμερική	

και	τη	Μ.	Βρετανία	για	θρομβoπροφύλαξη.	
Με	προσεκτική	χορήγηση	(ΙΝR:2-3),	θάνατος	
παρατηρείται	πολύ	σπάνια	και	προκαλεί	μεί-
ωση	της	DVT,	που	διαγιγνώσκεται	με	τη	φλε-
βογραφία,	σχεδόν	ίδια	με	αυτή	που	καταγρά-
φεται	με	τη	χορήγηση	LMWH.	Η	πρώτη	δό-
ση	δίνεται	το	βράδυ	της	προηγούμενης	ή	το	
βράδυ	της	ημέρας	του	χειρουργείου	με	δο-
σολογία	4-5mg/ημέρα,	που	επιτυγχάνει	ρύθ-
μιση	συνήθως	όχι	νωρίτερα	από	την	3η	με-
τεγχειρητική	ημέρα.

Η	χορήγησή	της	για	θρομβοπροφύλαξη	εί-
ναι	εγκεκριμένη,	ωστόσο	παρουσιάζει	κάποια	
μειονεκτήματα:

i)	Aπαιτεί	τακτική	παρακολούθηση	της	πη-
κτικότητας	του	αίματος,	που	είναι	και	δαπα-
νηρή	και	απαιτεί	σπατάλη	χρόνου.

ii)	Η	χορήγηση	πολύ	κοντά,	χρονικά,	στη	
χειρουργική	επέμβαση	ή	σε	μεγάλη	δόση,	
αυξάνει	τον	κίνδυνο	αιμορραγίας.

iii)	Αν	η	έναρξη	της	θεραπείας	γίνει	αργό-
τερα	και	με	μικρότερη	δόση,	μεσολαβεί	ένα	
διάστημα	ημερών	που	αποτελεί	την	πλέον	
θρομβογενή	περίοδο,	όπου	ο	ασθενής	πα-
ραμένει	χωρίς	προφύλαξη.

iv)	Η	βαρφαρίνη	αλληλεπιδρά	με	πολλά	
φάρμακα	και	με	το	αλκοόλ.

Είναι	μάλλον	δύσκολο	να	βρεθεί	πλεονέ-
κτημα	της	βαρφαρίνης	έναντι	των	LMWH	ή	
της	πεντασακχαρίδης,	εκτός	ίσως	από	την	πιο	
εύκολη	συνέχιση	της	αγωγής	μετά	την	έξοδο	
του	ασθενούς	από	το	νοσοκομείο.	

Δ) LMWH
Χορήγηση	σε	ΤΗR:	Περισσότερο	αποτελε-

σματική	από	τη	βαρφαρίνη	και	ακόμα	περισ-
σότερο	από	τη	χαμηλή	δόση	ηπαρίνης.	Ο	κίν-
δυνος	όμως	αιμορραγίας	είναι	μικρότερος	με	
τη	βαρφαρίνη.

Χορήγηση	σε	ΤΚΑ:	Περισσότερο	αποτελε-
σματική	από	τη	βαρφαρίνη	και	από	τη	χα-
μηλή	δόση	ηπαρίνης.	Χωρίς	σημαντική	δι-
αφορά	ο	κίνδυνος	για	αιμορραγία	για	όλες	
τις	θεραπείες.

Χορήγηση	σε	HFS:	Περισσότερο	αποτελε-
σματική	από	placebo.

E) Fondaparinux (Arixtra) 
Eίναι	ένας	πεντασακχαρίτης,	που	αποτε-

λεί	μια	νέα	και	σχετικά	ασφαλή	φαρμακευ-
τική	προσέγγιση	της	θρομβοπροφύλαξης.	
Αναστέλλει	εκλεκτικά	τον	παράγοντα	πήξε-
ως	Χa	μέσω	μηχανισμού	εξαρτώμενου	από	
την	αντιθρομβίνη.	Παρουσιάζει	εξαιρετική	βι-
οδιαθεσιμότητα	μετά	από	υποδόρια	έγχυση	
και	χορηγείται	σε	1	δόση	ημερησίως	λόγω	
αυξημένου	χρόνου	ημίσειας	ζωής	(17h).	Δε	
δεσμεύεται	στον	παράγοντα	4	των	αιμοπε-
ταλίων,	με	αποτέλεσμα	να	μην	παρατηρείται	

θρομβοκυττοπενία	που	οφείλεται	στην	ηπα-
ρίνη.	Δεν	υπάρχει	αντίδοτο	και,	σε	περίπτω-
ση	ανεξέλεγκτης	αιμορραγίας,	ο	προπηκτικός	
ανασυνδυασμένος	παράγοντας	VIIa	μπορεί	να	
έχει	προφυλακτική	δράση.	

Τρόπος	χορήγησης:	2,5mg	sc	ημερησίως,	
τουλάχιστον	6	ώρες	μετεγχειρητικά	και	του-
λάχιστον	12	ώρες	μετά	την	αφαίρεση	του	επι-
σκληρίδιου	για	την	αποφυγή	μετεγχειρητικής	
αιμορραγίας	ή	επισκληρίδιου	αιματώματος.

Χορήγηση	σε	THR:	Σε	συγκριτική	μελέτη	
με	την	ενοξαπαρίνη	(fondaparinux:	2,5mg	
sc	ημερησίως	4-8	ώρες	μετεγχειρητικά	–ενο-
ξαπαρίνη:	40mg	sc	12h	προεγχειρητικά	και	
40mg	sc	ημερησίως	12-24h	μετεγχειρητικά)	
η	συχνότητα	της	VTE	την	11η	μετεγχειρητική	
ημέρα	ήταν	4,1%	για	τη	fondaparinux	ένα-
ντι	9,2%	για	την	ενοξαπαρίνη,	ενώ	της	εγγύς	
DVT	(όπως	βρέθηκε	με	τη	φλεβογραφία)	1%	
έναντι	2%	αντίστοιχα.	Η	fondaparinux	φαίνε-
ται	να	προκαλεί	μικρή	αύξηση	στην	αιμορρα-
γία	(αύξηση	αιμορραγικού	δείκτη),	διαφορά,	
όμως,	μη	στατιστικά	σημαντική.

Χορήγηση	σε	ΤΚΑ:	Πιο	αποτελεσματική	από	
τις	LMWH	και	χωρίς	διαφορά	σε	κλινικά	ση-
μαντική	αιμορραγία	(αύξηση	του	αιμορραγι-
κού	δείκτη).

Χορήγηση	σε	HFS:	Πιο	αποτελεσματική	από	
τις	LMWH	με	περίπου	ίδιο	αιμορραγικό	κίν-
δυνο.

ΣΤ) Χimelagatran
Αποτελεί	ενεργό	αναστολέα	της	θρομβίνης.	

Χορηγείται	από	το	στόμα	σε	δόση	24-36mg	
δύο	φορές	ημερησίως	και	έχει	χρόνο	ημί-
σειας	ζωής	4-5	ώρες.	Μετά	την	απορρόφη-
ση	από	το	λεπτό	έντερο,	μετατρέπεται	στον	
ενεργό	μεταβολίτη	melagatran	που	αποβάλ-
λεται	από	τα	ούρα.

Χορήγηση	σε	ΤΗR:	Στην	Platinum	Hip	Study,	
συγκριτική	μελέτη	μεταξύ	της	ximelagatran	
(χορήγηση	24-36mg	δύο	φορές	ημερησίως	
μετεγχειρητικά)	και	της	ενοξαπαρίνης	(έναρξη	
μετεγχειρητικά),	η	συχνότητα	εμφάνισης	VTE	
ήταν	7,9%	για	την	ximelagatran	έναντι	4,6%	
για	την	ενοξαπαρίνη,	χωρίς	διαφορά	στη	συ-
χνότητα	σημαντικής	αιμορραγίας.

Είναι,	επομένως,	λιγότερο	αποτελεσματική	
από	την	ενοξαπαρίνη,	αλλά	με	συγκρίσιμη	
ασφάλεια	στη	χορήγηση.

Χορήγηση	σε	ΤΚΑ:	Σε	τρεις	συγκριτικές	με-
λέτες	με	την	βαρφαρίνη,	η	ximelagatran	σε	
δοσολογία	χορήγησης	36mg	δύο	φορές	ημε-
ρησίως,	αποδεικνύεται	πιο	αποτελεσματική	
από	την	πρώτη	στην	μείωση	της	συχνότητας	
της	VTE,	και	με	μικρή	συχνότητα	αιμορραγί-
ας	παρόμοια	με	της	βαρφαρίνης.

Θρομβοπροφύλαξη σε άλλες ορ-
θοπαιδικές επεμβάσεις

Υπάρχουν	λίγα	διαθέσιμα	στοιχεία	για	την	
θρομβοπροφύλαξη	σε	άλλες	ορθοπαιδικές	
επεμβάσεις.	Αν	ο	κίνδυνος	για	VTE	είναι	ελά-
χιστος,	το	κόστος	και	οι	πιθανές	ανεπιθύμη-
τες	ενέργειες	περιεγχειρητικής	φαρμακευτικής	
προφύλαξης	δε	μπορούν	να	δικαιολογήσουν	
μια	τέτοια	απόφαση.	Εφόσον	όμως	ο	κίνδυ-
νος	είναι	υπαρκτός,	ο	κατάλληλος	συνδυα-
σμός	μηχανικής	και	φαρμακευτικής	προφύ-
λαξης	πρέπει	να	εφαρμόζεται.

Μείζον	τραύμα	του	κάτω	άκρου,	καθώς	και	
η	χειρουργική	της	σπονδυλικής	στήλης	φέ-
ρουν	τον	κίνδυνο	συμπτωματικού	VTE,	αλ-
λά	η	απειλή	μιας	αιμορραγίας	είναι	μεγαλύ-
τερη.	Μια	μεγαλύτερη	περίοδος	προφύλα-
ξης	με	μηχανικές	μεθόδους,	ακολουθούμε-
νη	από	παρατεταμένη	φαρμακευτική	προφύ-
λαξη,	όταν	είναι	ασφαλής,	φαίνεται	μια	λογι-
κή	αντιμετώπιση.

Παρά	το	γεγονός	ότι	η	αρθροσκόπηση	έχει	
συνδυαστεί	περιστασιακά	με	VTE,	η	θρομβο-
προφύλαξη	είναι	ακόμα	πρακτικά	δύσκολη,	
διότι	ο	ασθενής	έχει	εξέλθει	από	το	νοσοκο-
μείο	πριν	να	είναι	ασφαλής	η	χορήγηση	φαρ-
μάκων.	Η	καλύτερη	αντιμετώπιση	είναι	η	εκτί-
μηση	του	κινδύνου	VTE	σε	τέτοιους	ασθενείς	
και	η	έναρξη	θρομβοπροφύλαξης	πριν	την	
έξοδο	του	ασθενούς	και	συνέχιση	στο	σπίτι	
μέχρι	την	πλήρη	κινητοποίησή	του.

Περιοχική αναισθησία  
Η	χρήση	περιοχικής	αναισθησίας	(ραχιαία	ή	

επισκληρίδιος)	έχει	σημαντικά	οφέλη	σε	ορ-
θοπαιδικούς	ασθενείς.	Η	θνητότητα	μετά	την	
επέμβαση	μειώνεται	κατά	30%,	προσφέρει	
μετεγχειρητική	αναλγησία,	ενώ	έχει	και	ασθε-
νή	θρομβοπροφυλακτική	δράση,	μειώνοντας	
τη	συχνότητα	μετεγχειρητικής	DVT	στην	ΤΗR,	
ιδιαίτερα	σε	απουσία	άλλης	προφυλακτικής	
αγωγής.	Ωστόσο,	όταν	γίνεται	σε	συνδυασμό	
με	αντιπηκτική	αγωγή,	υπάρχει	ο	κίνδυνος	πε-
ρισπονδυλικού	αιματώματος.

Χρόνος έναρξης της θρομβοπρο-
φύλαξης

Δύο	είναι	τα	ερωτήματα	που	σχετίζονται	με	
το	χρόνο	χορήγησης	της	πρώτης	δόσης:	

α)	Υπάρχει	ανάγκη	για	προεγχειρητική	δόση	
και	αν	ναι,	πότε	πρέπει	να	δίνεται;

β)	Πότε	πρέπει	να	δίνεται	η	πρώτη	μετεγ-
χειρητική	δόση;

Παλαιότερα,	η	θρομβοπροφύλαξη	ξεκινού-
σε	με	χαμηλή	δόση	ηπαρίνης	και	αργότερα	
με	LMWH	2	ώρες	προεγχειρητικά.	Η	χορή-
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γηση	όμως	LMWH	2	ώρες	προεγχειρητικά	
σύντομα	εγκαταλείφθηκε,	διότι	βρέθηκε	ότι	
προκαλεί	σημαντική	αιμορραγία.	Έτσι	η	πρώ-
τη	δόση	μετακινήθηκε	12	ώρες	πριν	μια	μεί-
ζονα	ορθοπαιδική	επέμβαση.

Ο	κίνδυνος	αιμορραγίας,	που	συνδέεται	με	
την	προεγχειρητική	έναρξη	θρομβοπροφύ-
λαξης,	είναι	αυξημένος	όταν	η	πρώτη	δόση	
LMWH	ή	ximelagatran	χορηγείται	2	ώρες	
πριν	την	επέμβαση	και	όταν	η	πρώτη	δόση	
fondaparinux	που	χορηγείται	μετεγχειρητι-
κά,	δίνεται	νωρίτερα	από	6	ώρες	μετά	το	χει-
ρουργείο.

Σήμερα,	στις	ΗΠΑ	η	χορήγηση	LMWH	γί-
νεται	12-24	ώρες	μετά	την	επέμβαση.	Στην	
Ευρώπη,	υποστηρίζεται	η	πρώτη	δόση	να	χο-
ρηγείται	12	ώρες	προεγχειρητικά.	Αναφορικά	
με	την	fondaparinux,	τόσο	στις	ΗΠΑ	όσο	και	
στην	Ευρώπη	υπάρχει	σύμφωνη	γνώμη	για	
τη	χορήγησή	της	τουλάχιστον	6	ώρες	μετά	
το	χειρουργείο.

Διάρκεια θρομβοπροφύλαξης
Συχνά,	για	λόγους	ευκολίας,	η	θρομβο-

προφύλαξη	διακόπτεται	κατά	την	έξοδο	του	
ασθενούς	από	το	νοσοκομείο.	

Ωστόσο,	10%	των	ασθενών	με	ΤΗR	και	
ΗFS	και	περισσότερο	από	20%	των	ασθενών	
με	ΤΚΑ	που	έλαβαν	θρομβοπροφύλαξη	με	
LMWH	στο	νοσοκομείο,	θα	έχουν	ασυμπτω-
ματική	DVT,	που	διαγιγνώσκεται	με	φλεβο-
γραφία,	κατά	την	έξοδό	τους.	Υπάρχει	ένδει-
ξη	ότι	ασθενείς	με	ΤΗR	βρίσκονται	σε	κίνδυνο	
για	VTE	μέχρι	και	3	μήνες	μετά	το	χειρουργείο.	
Υψηλός	παραμένει	ο	κίνδυνος	και	για	ασθενείς	
με	HFS,	ενώ	φαίνεται	ότι	αυτός	είναι	μικρότε-
ρος	για	ΤΚΑ	σε	σύγκριση	με	ΤΗR.	

Είναι	πιθανό	ότι	κάποιες	από	αυτές	τις	κα-
θυστερημένες	VTE	είναι	προέκταση	σιωπη-
λών	θρόμβων	που	υπήρχαν	κατά	την	έξοδο	
του	ασθενούς	από	το	νοσοκομείο,	ενώ	άλ-
λοι	αναπτύχθηκαν	αργότερα.

Η	παρατεταμένη	προφύλαξη	με	βαρφαρί-
νη	(για	διάστημα	6	εβδομάδων)	είναι	αποτε-
λεσματική	στη	μείωση	των	VTE,	συνοδεύε-
ται	όμως	με	αυξημένη	συχότητα	αιμορραγί-
ας	σε	συσχέτιση	με	τις	LMWH.	H	παρατεταμέ-
νη	προφύλαξη	με	ενοξαπαρίνη	(40mg	ημε-
ρησίως	σε	μία	δόση)	δεν	είναι	τόσο	αποτελε-
σματική	στην	ΤΚΑ,	όσο	στην	ΤΗR.	Τέλος	πα-
ρατεταμένη	προφύλαξη	με	LMWH	στην	ΤΗR	
ή	fondaparinux	στην	ΗFS	είναι	αποτελεσμα-
τική,	χωρίς	να	προκαλεί	σημαντική	αύξηση	
στην	αιμορραγία.

Στις	παραπάνω	μελέτες,	με	τη	φλεβογραφία	
ανιχνεύθηκαν	θρόμβοι,	οι	περισσότεροι	από	
τους	οποίους	είναι	ασυμπτωματικοί.	

Πολλές,	ωστόσο,	θανατηφόρες	πνευμονι-
κές	εμβολές	προέρχονται	από	τέτοιους	θρόμ-
βους	και	υπάρχει	στενή	συσχέτιση	μεταξύ	
των	θρόμβων	που	ανευρίσκονται	στη	φλε-
βογραφία	και	συμπτωματικής	φλεβοθρόμ-
βωσης	και	πνευμονικής	εμβολής	(θρομβο-
εμβολικής	νόσου).

Νεφρική ανεπάρκεια και θρομβο-
προφυλακτική αγωγή

Η	συγκέντρωση	των	LMWH,	fondaparinux	
και	melagatran,	σε	περίπτωση	ελαττωμένης	
κάθαρσης	κρεατινίνης,	μπορεί	να	αυξηθεί,	
με	αποτέλεσμα	την	αύξηση	του	κινδύνου	αι-
μορραγίας.	Η	fondaparinux	αντενδείκνυται	
σε	ασθενείς	με	σοβαρή	νεφρική	βλάβη	(Cr	
clearance	<30ml/min,	αλλά	είναι	καλά	ανε-
κτή	σε	ασθενείς	με	μέτρια	νεφρική	βλάβη	(Cr	
clearance	μεταξύ	30	και	50ml/min).

Συμπεράσματα
Σε ασθενείς με ΤΗR

•	Η	LMWH	και	η	βαρφαρίνη	είναι	πιο	απο-
τελεσματικές	από	την	ασπιρίνη.

•	Η	LMWH	υπερέχει	από	την	ximelagatran	
(24mg	bid)	που	δίνεται	μετεγχειρητικά,	ενώ	η	
melagatran-ximelagatran	που	ξεκινά	προεγ-
χειρητικά	είναι	πιο	δραστική,	αλλά	με	κόστος	
τη	μεγαλύτερη	αιμορραγία.

•	Η	LMWH	είναι	πιο	δραστική	από	τη	βαρφα-
ρίνη	με	περίπου	ίσο	κίνδυνο	αιμορραγίας.

•	Η	fonaparinux	είναι	πιο	αποτελεσματική	
από	την	LMWH	με	τον	ίδιο	περίπου	αιμορ-
ραγικό	κίνδυνο.

Σε ασθενείς με ΤΚΑ
•	Η	ximelagatran	(36mg	bid)	είναι	αποτελε-

σματικότερη	από	τη	βαρφαρίνη	με	παρόμοιο	
κίνδυνο	αιμορραγίας.

•	Η	LMWH	είναι	επίσης	αποτελεσματικότε-
ρη	από	τη	βαρφαρίνη	με	παρόμοιο	κίνδυνο	
αιμορραγίας.

•	Η	fonaparinux	είναι	πιο	αποτελεσματική	
από	την	LMWH	χωρίς	διαφορά	στην	κλινικά	
σημαντική	αιμορραγία.

Σε ασθενείς με HFS 
•	Η	εμπειρία	με	τη	βαρφαρίνη	είναι	περιορι-

σμένη,	αλλά	είναι	ωστόσο	δραστική.
•	Η	ασπιρίνη	είναι	πιο	δραστική	από	placebo,	

αλλά	λιγότερο	από	τη	βαρφαρίνη.
•	Με	βάση	έμμεσες	συγκρίσεις,	η	ασπιρίνη	

αξιολογείται	σημαντικά	λιγότερο	δραστική	από	
τη	fondaparinux	και	την	LMWH.

•	Τέλος,	η	fondaparinux	είναι	αποτελεσμα-
τικότερη	από	την	LMWH	με	παρόμοιο	κίνδυ-
νο	αιμρραγίας.

Οι προτάσεις της ΑCCP για θρομβο-
προφύλαξη σε μείζονες ορθοπαιδι-
κές επεμβάσεις:
ΤΗR

•	LMWH	(στη	συνήθη	υψηλού	κινδύνου	
δόση	YKΔ,	με	έναρξη	12h	pre-op	ή	12-24h	
post-op	ή	4-6h	post-op	στη	μισή	YKΔ	και	αύ-
ξηση	στην	ΥΚΔ	την	επόμενη	ημέρα.

•	Fondaparinux	(2,5mg	6-8h	post-op)	ή	
•	προσαρμοσμένη	δόση	βαρφαρίνης	ή	άλ-

λων	ανταγωνιστών	της	βιταμίνης	Κ	[adjusted	
dose	Vitamin	K	Antagonists	(aVKA)]	[INR=2,5	

(2-3)],	με	έναρξη	pre-op	ή	το	βράδυ	της	ημέ-
ρας	του	χειρουργείου.

•	Όχι	στη	χρήση	ασπιρίνης,	δεξτράνης,	LDUH,	
GCS,	IPC	ή	VFP	ως	μόνη	προφύλαξη	σε	αυ-
τούς	τους	ασθενείς.

ΤΚΑ
•	LMWH	(ΥΚΔ),	fondaparinux	ή	aVΚΑ	
•	ΙPC	ως	εναλλακτική	λύση
•	Όχι	ασπιρίνη,	LDUH	ή	VFP	ως	μόνη	θε-

ραπεία.

ΗFS
•	Fondaparinux,	LMWH	(YKΔ)
•	aVKA	ή	LDUH
•	Όχι	ασπιρίνη	ως	μόνη	προφύλαξη.
•	Αν	η	επέμβαση	πρόκειται	να	καθυστερήσει,	

προτείνεται	LDUH	ή	LMWH	με	έναρξη	το	διά-
στημα	μεταξύ	εισαγωγής	και	χειρουργείου.

•	Μηχανική	προφύλαξη	αν	η	φαρμακευτι-
κή	αντενδείκνυται	εξαιτίας	αυξημένου	αιμορ-
ραγικού	κινδύνου.

Συμπερασματικά
•	Η	απόφαση	για	το	χρόνο	έναρξης	της	φαρ-

μακευτικής	προφύλαξης	βασίζεται	στην	ισορ-
ροπία	ανάμεσα	στη	δραστικότητα	του	φαρ-
μάκου	και	τον	κίνδυνο	αιμορραγίας.	Για	τις	
LMWH,	οι	διαφορές	είναι	μικρές	μεταξύ	pre-
op	ή	post-op	έναρξης	και	επομένως	και	οι	
δύο	επιλογές	είναι	αποδεκτές.

•	Δεν	πρέπει	το	υπερηχογράφημα	να	χρη-
σιμοποιείται	ως	εξέταση	ρουτίνας	κατά	την	
έξοδο	ασυμπτωματικού	ασθενούς	από	το	
νοσοκομείο	μετά	από	μείζονα	χειρουργική	
επέμβαση.

•	Σε	ασθενείς	με	ΤΗR,	ΤΚΑ	ή	HFS	προτείνε-
ται	LMWH	(YKΔ),	fondaparinux	ή	aVKA	για	
τουλάχιστον	10	ημέρες.

•	Σε	ασθενείς	με	THR	ή	ΗFS	προτείνεται	πα-
ρατεταμένη	προφύλαξη	για	28-35	ημέρες	με-
τά	το	χειρουργείο.	Πιο	συγκεκριμένα,	για	ΤΗR,	
LMWH,	aVKA	ή	fondaparinux,	ενώ	για	HFS	
συστήνεται	fondaparinux,	LMWH	ή	aVKA.
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