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•

Οι χειρουργικοί ασθενείς έχουν αυξηµένο κίνδυνο θροµβοεµβολικών
επεισοδίων. Χωρίς προφύλαξη το ποσοστό, εν τω βάθει φλεβοθρόµβωσης
είναι 14% για γυναικολογικές επεµβάσεις, 22% για νευροχειρουργικές, 26%
για ενδοκοιλιακές και 45 – 50% για ορθοπαιδικές.

•

Οι ασθενείς µπορούν να χωρισθούν σε χαµηλού, µετρίου, υψηλού και πολύ
υψηλού κινδύνου ως ακολούθως:
Χαµηλού κινδύνου

Μετρίου κινδύνου

Ανεπίπλεκτο
έλασσον
χειρουργείο σε ασθενή
<
40
ετών
χωρίς
κλινικούς
παράγοντες
κινδύνου

Μείζων ή έλασσον
χειρουργείο
σε
ασθενή 40-60 ετών
χωρίς
κλινικούς
παράγοντες κινδύνου

Υψηλού
κινδύνου
Μείζον
χειρουργείο
σε
ασθενή > 40 ετών
µε
επιπλέον
παράγοντες
κινδύνου

Πολύ
υψηλού
κινδύνου
Μείζον χειρουργείο
σε ασθενή > 40 ετών
µε
προηγηθείσα
θροµβοεµβολική ή
µε κακοήθη νόσο ή
µε
υπερπηκτική
κατάσταση.
Εκλεκτικό
µείζον
ορθοπαιδικό
χειρουργείο
ή
κάταγµα ισχίου ή
εγκεφαλικό
ή
κάκωση
σπονδυλικής στήλης
ή πολλαπλό τραύµα

Μείζον χειρουργείο
σε ασθενή < 40 ετών
χωρίς
παράγοντες
κινδύνου
Έλασσον χειρουργείο
σε
ασθενή
µε
παράγοντες κινδύνου

•

Έλασσον χειρουργείο θεωρείται κάθε επέµβαση κάτω των 45 λεπτών µε
εξαίρεση τις ενδοκοιλιακές. Μείζον χειρουργείο θεωρείται κάθε επέµβαση
άνω των 45 λεπτών και οι ενδοκοιλιακές επεµβάσεις.

•

Παράγοντες κινδύνου για θροµβοεµβολικό επεισόδιο είναι οι ακόλουθοι:
Ηλικία
Παχυσαρκία
Ακινησία
Προηγούµενο θροµβοεµβολικό επεισόδιο
Θροµβοφιλία
Κακοήθεια
Παράλυση κάτω άκρων
Μείζον τραύµα ή χειρουργείο

Χειρουργείο σε ισχίο, πύελο και κάτω άκρα
Γενική αναισθησία
Εγκυµοσύνη
Αντισυλληπτικά
Καρδιακή ανεπάρκεια
Λοίµωξη

•

Τα προτεινόµενα προφυλακτικά αντιπηκτικά σχήµατα για κάθε κατηγορία
είναι:
Χαµηλού κινδύνου

Μετρίου κινδύνου

Υψηλού κινδύνου

Γρήγορη
κινητοποίηση, καλή
ενυδάτωση

Χαµηλή
δόση
κλασσικής ηπαρίνης

Ελαστικές κάλτσες

Χαµηλού µοριακού
βάρους ηπαρίνη

Χαµηλή
δόση
κλασσικής ηπαρίνης
συν
διαλείπουσα
συµπίεση
Χαµηλού µοριακού
βάρους ηπαρίνη συν
διαλείπουσα
συµπλιεση

Συσκευή
διαλείπουσας
συµπίεσης
κάτω
ακρων ή/+ ελαστικές
κάλτσες

•

Πολύ
υψηλού
κινδύνου
Χαµηλού µοριακού
βάρους ηπαρίνη

Από του στόµατος
αντιπηκτικά µε INR
2-3
Συσκευή
διαλείπουσας
συµπίεσης
κάτω
άκρων συν ηπαρίνη

Αντενδείξεις αντιπηκτικής αγωγής είναι:
Σχετικές

Απόλυτες

Εγκεφαλική αιµορραγία σε οποιοδήποτε
χρονικό διάστηµα πριν
Αιµορραγία πεπτικού ή ουροποιογεννητικού
τους προηγούµενους 6 µήνες
Θροµβοπενία
∆ιαταραχές πήξης

Ενεργός
αιµορραγία
από
πληγές,
παροχετεύσεις, κακώσεις
Σύνδροµο θροµβοπενίας και θρόµβωσης από
ηπαρίνη
Χορήγηση ουαρφαρίνης σε εγκυµοσύνη
Σοβαρό τραύµα κεφαλής, σπονδυλικής
στήλης, ή άκρων µε αιµορραγία εντός 4
εβδοµάδων

Ενεργός ενδοκρανιακή βλάβη ή νεόπλασµα
Υπερπλαστική αµφιβληστροειδοπάθεια
Παρακέντηση αγγείου ή βιοψία σε µη
συµπιεστές περιοχές

•

Σε νευροχειρουργικούς ασθενείς τα µηχανικά µέσα δεν προσφέρουν επαρκή
προφύλαξη. Στοιχεία δείχνουν την ασφάλεια της χαµηλού µοριακού βάρους
ηπαρίνης από την επόµενη του χειρουργείου µέρα, εφόσον δεν υπάρχουν
αιµορραγικά στοιχεία στην αξονική εγκεφάλου.

•

Σε ορθοπαιδικά περιστατικά η χαµηλή δόση από του στόµατος
αντιπηκτικών δεν επαρκεί. ∆ιατήρηση του INR 2-3 είναι πιο αποτελεσµατική
αλλά έχει κινδύνους αιµορραγίας. Η χαµηλοµοριακή ηπαρίνη φαίνεται πιο
αποτελεσµατική από την κλασσική στην θροµβοεµβολική προφύλαξη σε
επεµβάσεις ισχίου.

•

Σε πολυτραυµατίες η χαµηλοµοριακή ηπαρίνη φαίνεται να είναι πιο
αποτελεσµατική από την κλασσική ηπαρίνη και τα µηχανικά µέσα. Η
προφυλακτική χρήση φίλτρου κάτω κοίλης παραµένει αµφιλεγόµενη. Τα
µηχανικά µέσα συστήνονται σε πολύ σοβαρό τραύµα µε κίνδυνο αιµορραγίας.

•

Οι καρδιοχειρουργικοί ασθενείς δέχονται πλήρη ηπαρινισµό προεγχειρητικά
και η πνευµονική εµβολή δεν αποτελεί αιτία θανάτου. Όµως σε
θωρακοχειρουργικά περιστατικά και επεµβάσεις περιφερικών αγγείων ο
κίνδυνος είναι ανάλογος της γενικής χειρουργικής και συνίσταται προφύλαξη.

•

Η περιεγχειρητική θροµβοπροφύλαξη µε ηπαρίνη συνιστάται σε όλες τις
περιπτώσεις στις οποίες η χρήση αντισυλληπτικών µε οιστρογόνα δεν έχει
διακοπεί. Οι ασθενείς που λαµβάνουν ορµονική υποκατάσταση θα πρέπει να
λαµβάνουν θροµβοπροφύλαξη περιεγχειρητικά.

•

Τα προσωρινά φίλτρα κάτω κοίλης µπορεί να είναι µία νέα θεραπευτική
προσέγγιση ως περιεγχειρητικό προφυλακτικό µέτρο σε επεµβάσεις υψηλού
κινδύνου για θροµβοεµβολή (σπονδυλικής στήλης, ισχίου, τραύµα). Παρ’ όλα
αυτά η συστηµατική χρήση τους δεν µπορεί να συστηθεί µε βάση τα
υπάρχοντα στοιχεία.

•

Το fondaparinux είναι ένας νέος πεντασακχαρίτης που ενεργοποιεί την
αντιθροµβίνη αλλά αναστέλει µόνο τον παράγοντα Χα και όχι την θροµβίνη.
Σε µεγάλα ορθοπαιδικά χειρουργεία φαίνεται να υπερτερεί της
χαµηλοµοριακής ηπαρίνης σε δόση 2.5 mg αρχίζοντας 6 ώρες µετά την
επέµβαση. Το melagatran και το από του στόµατος παρασκεύασµα
ximelagatran είναι αναστολέας της θροµβίνης. Παρόλο που
έχουν
δοκιµασθεί σε ορθοπαιδικά χειρουργεία και φαίνονται αποτελεσµατικά και
ασφαλή δεν έχουν απαντηθεί αρκετά ερωτήµατα, όπως ο ανταγωνισµός τους
σε περίπτωση αιµορραγίας και η επίδραση τους στην παράταση του INR.

•

Ειδικές στρατηγικές προφύλαξης θροµβοεµβολής:
Γενική χειρουργική

Υψηλού κινδύνου ασθενείς
Χειρουργείο για καρκίνο
Νευροχειρουργική

Κρανιοτοµίες

Κατάγµατα ισχίου

Χαµηλοµοριακή ηπαρίνη <3400 U
ηµερησίως
Κλασσική ηπαρίνη 5000 U κάθε 8 ώρες
Χαµηλοµοριακή ηπαρίνη >3400 U
Χαµηλοµοριακη ηπαρίνη >3400 U δύο
φορές ηµερησίως για 28 ηµερς
Χαµηλοµοριακή ηπαρίνη >3400 U έως
την έξοδο από το νοσοκοµείο
± ελαστικές κάλτσες
Χαµηλοµοριακή ηπαρίνη >3400 U έως
την έξοδο από το νοσοκοµείο
±ελαστικές κάλτσες ή διαλείπουσα
συµπίεση
+ US φλεβών πριν το εξητήριο
Fondaparinux 2.5 mg, µε πρώτη δόση 4-8
ώρες µετά το χειρουργείο, δεύτερη
τουλάχιστον 12 ώρες µετά και εν
συνεχεία ηµερησίως για 5-9 ηµέρες

Ολική αρθροπλαστική ισχίου

Ολική αρθροπλαστική γόνατος

Παθολογικοί ασθενείς

•

Χαµηλοµοριακή ηπαρίνη >3400 U
Χαµηλοµοριακή ηπαρίνη >3400 U
συνεχιζόµενη εκτός νοσοκοµείου για 2128 ηµέρες
Fondaparinux 2.5 mg, µε πρώτη δόση 4-8
ώρες µετά το χειρουργείο, δεύτερη
τουλάχιστον 12 ώρες µετά και εν
συνεχεία ηµερησίως για 5-9 ηµέρες
Χαµηλοµορακή ηπαρίνη >3400 U
Fondaparinux 2.5 mg, µε πρώτη δόση 4-8
ώρες µετά το χειρουργείο, δεύτερη
τουλάχιστον 12 ώρες µετά και εν
συνεχεία ηµερησίως για 5-9 ηµέρες
Χαµηλοµοριακή ηπαρίνη 3400 U
Κλασσική ηπαρίνη 5000 U 2-3 φορές
ηµερησίως
US φλεβών σε ασθενείς µονάδων
εντατικής θεραπείας

Το προτεινόµενο σχήµα για τους ασθενείς που λαµβάνουν από του στόµατος
αντιπηκτικά είναι το ακόλουθο:
Χαµηλού κινδύνου

Υψηλού κινδύνου

Παράγοντες κινδύνου
Χωρίς
ιστορικό
θροµβοεµβολής. Τελευταίο
θροµβοεµβολικό επεισόδιο
πάνω από 3 µήνες. Μηχανική
βαλβίδα χωρίς προηγούµενο
ιστορικό
θρόµβωσης.
Ασθενής χωρίς µόνιµους
παράγοντες
κινδύνου
(καρκίνος,
θροµβοφιλία,
ακινησία, κλπ. ).

Προηγούµενο
φλεβικό
θροµβοεµβολικό επεισόδιο
σε λιγότερο από 3 µήνες.
Προηγούµενο
αρτηριακό
θροµβοεµβολικό επεισόδιο
σε λιγότερο από 1 µήνα.
Μηχανική
βαλβίδα
µε
προηγούµενο
ιστορικό
θρόµβωσης.
Κολπική
µαρµαρυγή.
Μόνιµοι
παράγοντες κινδύνου του
ασθενούς
(καρκίνος,
θροµβοφιλία, ακινησία, κλπ ).

Σχήµα
Προεγχειρητικά:
διακοπή
κουµαρινικών 3-5 ηµέρες. Αν
INR<2
έναρξη
χαµηλοµοριακής ή κλασσικής
ηπαρίνης σε προφυλακτική
δόση έως το χειρουργείο.
Μετεγχειρητικά:
έναρξη
χαµηλοµοριακής ή κλασσικής
ηπαρίνης 12-24 ώρες µετά σε
προφυλακτική δόση έως
INR>2. έναρξη κουµαρινικών
24-48 ώρες µετά.
Προεγχειρητικά:
διακοπή
κουµαρινικών 3-5 ηµέρες
πριν. Αν INR<2 έναρξη
κλασσικής
ηπαρίνης
σε
θεραπευτική δόση έως 4-5
ώρες πριν. Εναλλακτικά
χαµηλοµοριακή ηπαρίνη σε
θεραπευτική δόση. Τελευταία
χορήγηση 24 ώρες πριν.
Μετεγχειρητικά: 8-12 ώρες
µετά
έναρξη
κλασσικής
ηπαρίνης
ε.φ.
(ή
χαµηλοµοριακής υ.δ.) σε
αυξανόµενη δόση έως ότου
επιτευχθούν
θεραπευτικά
επίπεδα και συνέχιση έως
ότου INR>2.
έναρξη
κουµαρινικών 24-48 ώρες
µετά.
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