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Ανασκόπηση Iατρικού Τύπου

Εργαστηριακές μελέτες έχουν δείξει ότι η ομεπραζόλη 
μειώνει την αντιαιμοπεταλιακή δράση της κλοπιδο-
γρέλης, χωρίς όμως να έχει πιστοποιηθεί η κλινική 

σημασία αυτής της εργαστηριακής παρατήρησης. 
Σε μία πρόσφατη ανασκόπηση του Αμερικανικού Οργανισμού 

Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) εγείρονται υποψί-
ες για την αλληλεπίδραση αυτών των ου-
σιών, τα στοιχεία όμως κρίνονται ανε-
παρκή για να γίνει κάποια σαφής 
σύσταση. Σε μία πρόσφατη με-
λέτη μελετήθηκε αναδρομικά 
η έκβαση των ασθενών που 
λάμβαναν κλοπιδογρέλη 
σε συνδυασμό με αναστο-
λείς αντλίας πρωτονίων με-
τά από οξύ στεφανιαίο σύν-
δρομο σε σχέση με την έκ-
βαση αυτών που λάμβαναν 
κλοπιδογρέλη χωρίς αναστο-
λείς αντλίας πρωτονίων. 

Συνολικά μελετήθηκαν 8.205 α-
σθενείς που πήραν εξιτήριο από 127 νο-
σοκομεία των Hνωμένων Πολιτειών μετά από 
οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, μεταξύ Οκτωβρίου 2003 και 
Ιανουαρίου 2006. Κατά την έξοδο τους από το νοσοκομείο ή 
κατά την περίοδο της παρακολούθησής τους το 63.9% (n=5244) 
των ασθενών που λάμβαναν κλοπιδογρέλη έλαβαν και αναστο-
λείς αντλίας πρωτονίων, ενώ το 36.1% (n=2961) έλαβε μόνο 
κλοπιδογρέλη. Επανεισαγωγή ή θάνατος από οξύ στεφανιαίο 
σύνδρομο καταγράφηκε στο 20.8% (n=615) στην ομάδα όσων 
λάμβαναν μόνο κλοπιδογρέλη, ενώ στην ομάδα συγχορήγησης 
κλοπιδογρέλης και αντλίας πρωτονίων στο 29.8% (n=1561). 
Μετά από πολυπαραγοντική ανάλυση φάνηκε ότι υπάρχει συ-
σχέτιση λήψης αναστολέων της αντλίας πρωτονίων παράλλη-
λα με κλοπιδογρέλη και αύξησης του κινδύνου για επανεισα-
γωγή ή θάνατο από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. Επίσης φάνη-
κε ότι ο κίνδυνος για τους ασθενείς που κατά την περίοδο πα-
ρακολούθησης έλαβαν για κάποιο χρονικό διάστημα αναστο-
λείς της αντλίας πρωτονίων και κλοπιδογρέλη ήταν μεγαλύτε-
ρος κατά την περίοδο συγχορήγησης των δύο ουσιών (hazard 
ratio 1.97). Γενικά παρατηρήθηκε μεγαλύτερος κίνδυνος για ε-
πανεισαγωγή λόγω υποτροπής οξέος στεφανιαίου συνδρόμου 

(14.6% vs 6.9%), καθώς και για επεμβατικές τεχνικές αποκα-
τάστασης της βατότητας των στεφανιαίων αγγείων (15.5% vs 
11.9%), αλλά όχι αύξηση του κινδύνου θανάτου από οποια-
δήποτε αιτία (19.9% vs 16.6%). Η λήψη αναστολέων αντλίας 
πρωτονίων, αλλά χωρίς τη λήψη κλοπιδογρέλης δεν αύξησε 

τον κίνδυνο επανεισαγωγής ή θανάτου από οξύ 
στεφανιαίο σύνδρομο (n=6450). Οι συγ-

γραφείς του άρθρου καταλήγουν στο 
συμπέρασμα ότι η συγχορήγηση 

αναστολέων της αντλίας πρω-
τονίων και κλοπιδογρέλης αυ-
ξάνει τον κίνδυνο κακής έκ-
βασης ασθενών που έχουν 
νοσηλευθεί για οξύ στεφα-
νιαίο σύνδρομο, ουσιαστι-
κά δηλαδή μειώνει την ευ-
εργετική επίδραση της κλο-

πιδογρέλης σε αυτούς τους 
ασθενείς.
Από την πολύ σημαντική αυτή 

μελέτη, η οποία έλαβε υπόψιν της 
τουλάχιστον 25 διαφορετικές δημογρα-

φικές και κλινικές παραμέτρους, φαίνεται ότι ο 
κίνδυνος επανεισαγωγής ή θανάτου από οξύ στεφανιαίο 

σύνδρομο στην ομάδα των ασθενών που λάμβαναν αναστο-
λείς της αντλίας πρωτονίων και κλοπιδογρέλης αυξάνεται κα-
τά 25%. Βέβαια, η μελέτη αυτή είναι αναδρομική και άρα υπό-
κειται σε όλους τους γνωστούς περιορισμούς αυτών των μελε-
τών. Είναι σαφές ότι πρέπει να διενεργηθούν μεγάλες προοπτι-
κές μελέτες για να τεκμηριωθούν τα αποτελέσματά της, καθώς 
και υποθέσεις για τον υποκείμενο μηχανισμό αλληλεπίδρασης 
των φαρμακευτικών αυτών ουσιών. Ο μέχρι σήμερα προτεινό-
μενος είναι αυτός της αναστολής του κυτοχρώματος Ρ450 από 
τους αναστολείς της αντλίας πρωτονίων (ενός ενζύμου απαραί-
τητου για την παραγωγή του ενεργού μεταβολίτη της κλοπιδο-
γρέλης). Συμπερασματικά, όμως, οι κλινικοί γιατροί είναι καλό 
να χορηγούν τους αναστολείς αυτούς με σαφή ένδειξη και όχι 
για προφύλαξη, όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις.
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