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Στο μέλλον, η πρόληψη φλεβικής θρομβοεμβολής 
(ΦΘΕ) σε χιλιάδες ασθενείς μετά από χειρουργική 
αντικατάσταση γονάτου μπορεί να γίνει πολύ 

πιο εύκολη με τη χρήση ενός νέου φαρμακευτικού 
παράγοντα σε μορφή κάψουλας, που ονομάζεται 
dabigatran exetilate. Το dabigatran exetilate είναι 
ένας άμεσος αναστολέας της θρομβίνης, χορηγούμενος 
από του στόματος. 

Αναστέλλει ειδικά και αναστρέψιμα τη θρομβίνη, το βασι-
κό ένζυμο για τη δημιουργία θρόμβων στο αίμα. Μπορεί να 
χορηγηθεί σε σταθερή δόση από του στόματος, έχει γρήγο-
ρη έναρξη δράσης, παρέχει προβλέψιμο και διαρκές αντιπη-
κτικό αποτέλεσμα χωρίς να απαιτείται παρακολούθηση της 
πήξης του αίματος και έχει ελάχιστες πιθανότητες αλληλε-
πίδρασης με άλλα φάρμακα και καμία αλληλεπίδραση με 
την πρόσληψη τροφής.

Τα αποτελέσματα της μελέτης RΕ-MODEL™ που πα-
ρουσιάστηκαν στο 48ο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής 
Αιματολογικής Εταιρείας, στο Ορλάντο της Φλόριντα, δεί-
χνουν ότι το dabigatran exetilate (ουσία που έχει αναπτυ-
χθεί από το τμήμα έρευνας της Boehringer Ingelheim) εί-
ναι εξίσου αποτελεσματικό όσο και η χαμηλού μοριακού 
βάρους ηπαρίνη, ενοξαπαρίνη, στην πρωτογενή πρόληψη 
της ΦΘΕ σε ασθενείς που υπεβλήθησαν σε εκλεκτική χει-
ρουργική αντικατάσταση γονάτου. Δεν παρατηρήθηκαν δι-
αφορές στη συχνότητα εμφάνισης αιμορραγίας μεταξύ του 
dabigatran exetilate και της ενοξαπαρίνης στη μελέτη RΕ-
MODEL™. Σε αντίθεση με τις κλασικές θεραπείες πρόλη-
ψης θρόμβων, όπως η χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρί-
νη, που χορηγούνται με τη μορφή μιας σειράς υποδόριων 
ενέσεων, το dabigatran exetilate χορηγείται από του στό-
ματος στην αρχή της μετεγχειρητικής περιόδου, δεν απαι-
τεί παρακολούθηση της πήξης του αίματος, ούτε προσαρ-
μογή της δοσολογίας ανάλογα με το βάρος, επομένως εί-
ναι πιο εύχρηστο. 

Ο Bengt Eriksson, MD, PhD, του Τμήματος Ορθοπεδικής 
Χειρουργικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Sahlgrenska/ 
Φstra, στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, δήλωσε: «Ένας νέος 
φαρμακευτικός παράγοντας για την προφύλαξη από τη θρόμ-
βωση που χορηγείται από του στόματος αντί για την κλασική 
ένεση έχει σημαντικές δυνατότητες στη μείωση του χρόνου νο-
σηλείας καθώς και των ιατρικών πόρων που απαιτούνται».

Τα αποτελέσματα από τη μελέτη RE-MODEL έδειξαν ότι 
και οι δόσεις του dabigatran exetilate με από του στόμα-
τος χορήγηση ήταν εξίσου καλές με την ενέσιμη ενοξαπαρί-
νη στη μείωση του κινδύνου θρομβο-εμβολικής νόσου. Για 
το κύριο τελικό σημείο αποτελεσματικότητας κατά της γενι-
κής ΦΘΕ και της θνησιμότητας ανεξαρτήτου αιτιολογίας, τα 
αποτελέσματα ήταν συγκρίσιμα μεταξύ όλων των ομάδων, 
σε ποσοστά 40,5%, 36,4% και 37,7% των ασθενών που 
ελάμβαναν 150 ή 220 mg dabigatran exetilate μια φορά 
ημερησίως ή ενοξαπαρίνη, αντίστοιχα. Κεντρική εν τω βά-
θει φλεβική θρόμβωση  και/ ή πνευμονική εμβολή (ΠΕ) πα-
ρουσιάστηκε στο 3,8%, στο 2,6% και στο 3,5% των ασθε-
νών που ελάμβαναν 150 ή 220 mg dabigatran exetilate 
μια φορά ημερησίως ή ενοξαπαρίνη, αντίστοιχα. Η συνολι-
κή ΦΘΕ περιλαμβάνει όλα τα περιστατικά θρόμβωσης, συ-
μπεριλαμβανομένης της περιφερικής εν τω βάθει φλεβικής 
θρόμβωσης, καθώς και της λιγότερο συνηθισμένης αλλά 
κλινικά σχετικότερης, πιθανώς απειλητικής για τη ζωή κε-
ντρικής εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης και ΠΕ.

Η ασφάλεια αξιολογήθηκε και για τους 2.076 ασθενείς 
που έλαβαν τη θεραπεία της μελέτης και δεν παρατηρήθη-
κε διαφορά στη συχνότητα εμφάνισης αιμορραγίας ανάμε-
σα στις ομάδες θεραπείας. Η συχνότητα εμφάνισης μείζονος 
αιμορραγίας ήταν 1,3%, 1,5% και 1,3% των ασθενών που 
ελάμβαναν 150 ή 220 mg dabigatran exetilate ή ενοξαπα-
ρίνη. Αυξημένα επίπεδα αμινοτρανσφεράσης της αλανίνης 
(ALT>3xULN) όπως μετρήθηκαν από δοκιμασίες της ηπατικής 
λειτουργίας παρουσιάστηκαν στο 3,7%, το 2,8% και το 4,0% 
των ασθενών που ελάμβαναν 150 και 220 mg dabigatran 
exetilate ή ενοξαπαρίνη κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική αντικατά-
σταση ισχύου και γόνατος βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλό 
κίνδυνο να εμφανίσουν ΦΘΕ. Για την ακρίβεια, η ΦΘΕ είναι 
μια από τις συνηθέστερες αιτίες επανεισαγωγής στο νοσο-
κομείο μετά από ορθοπεδική χειρουργική επέμβαση. Χωρίς 
προληπτική θεραπεία, τουλάχιστον το 80% των ασθενών 
που υποβάλλονται σε ορθοπεδική χειρουργική επέμβαση 
θα παρουσίαζαν εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (συμπερι-
λαμβανομένων ασυμπτωματικών θρόμβων) και θα παρου-
σίαζαν κίνδυνο εμφάνισης ΠΕ. Οι μετέπειτα συνέπειες της εν 
τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης μπορεί να αποτελέσουν ένα 
σοβαρό κλινικό πρόβλημα –έως και το 60% των ασθενών 

που πάσχουν από εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση μπορούν 
να αναπτύξουν χρόνια φλεβική ανεπάρκεια (μετα-θρομβωτι-
κό σύνδρομο)– τα συμπτώματα της οποίας μπορούν να ποι-
κίλουν από οίδημα και άλγος μέχρι χρόνιες εξελκώσεις στα 
πόδια και παραμόρφωση των ποδιών.

Η RE-MODEL ήταν μια διεθνής (Ευρώπη, Νότιος Αφρική, 
Αυστραλία) τυχαιοποιημένη, διπλή-τυφλή μελέτη που συ-
μπεριέλαβε 2.076 ασθενείς και συνέκρινε το dabigatran ex-
etilate με την ενοξαπαρίνη στην πρόληψη της ΦΘΕ σε ασθε-
νείς που είχαν υποβληθεί σε ολική χειρουργική αντικατάστα-
ση γόνατος. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε από του στό-
ματος λήψη 150 ή 220 mg dabigatran exetilate μία φορά 
ημερησίως (μισή δόση την ημέρα της επέμβασης, 1-4 ώρες 
μετεγχειρητικά) ή σε 40 mg ενοξαπαρίνης μια φορά ημερη-
σίως μέσω υποδόριας ένεσης 12 ώρες πριν την επέμβαση. 
Η περίοδος της θεραπείας της μελέτης ήταν 6-10 ημέρες και 
οι ασθενείς τέθηκαν υπό παρακολούθηση για έως και 3 μή-
νες μετά την επέμβαση. Η παρουσία ΦΘΕ τεκμηριώθηκε βά-
σει αντικειμενικής κλινικής εξέτασης για συμπτωματικά περι-
στατικά και με αμφίπλευρα φλεβογραφήματα την τελευταία 
ημέρα της θεραπείας, για ασυμπτωματικά περισταστικά.
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Aπό Δελτίο Τύπου της Boehringer Ingelheim.
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