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• Ο ρόλος της ∆ιπλής ΑντιΑιµοπεταλιακής Αγωγής (∆ΑΑΑ) 
στην πρόληψη θροµβώσεων των ενδοστεφανιαίων
προθέσεων (Stent Thrombosis – ST) και Ο.Σ.Σ.

• Συνιστώµενη χρονική διάρκεια λήψης ∆ΑΑΑ

• Αντίσταση / Αλλεργία στην ασπιρίνη / κλοπιδογρέλη. 
Αλληλεπιδράσεις φαρµάκων

• ∆όση συντήρησης

• Κίνδυνος αιµορραγίας

• Ανάγκη χειρουργικής επέµβασης και προσωρινή
διακοπή ∆ΑΑΑ

• Αντιαιµοπεταλιακά φάρµακα σε ασθενείς που λαµβάνουν
κουµαρινικά αντιπηκτικά
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G. Guagliumi et al, Circulation 2003; 107:1340
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BMS 24 Months after Deployment

Cypher 16 Months after Deployment

Mid Term Human Pathology Sirolimus Eluting Stents 

Findings from Different Coronary Arteries in the Same Patient
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ΦαινόµενοΦαινόµενο ‘‘ReboundRebound’’ ήή

έλλειψηέλλειψη προστασίαςπροστασίας απόαπό τηντην κλοπιδογρέληκλοπιδογρέλη
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∆ιατήρηση της ∆ΑΑΑ πέραν του ενός έτους

(όταν ο κίνδυνος αιµορραγίας δεν είναι υψηλός)

� Πιθανόν προφυλάσσει από ισχαιµικά συµβάµατα / 

Ο.Ε.Μ.

� ? Ελαττώνει τον κίνδυνο πολύ όψιµης θρόµβωσης των

ενδοστεφανιαίων προθέσεων.

� Εξατοµίκευση της θεραπείας (ασθενείς υψηλού

κινδύνου): Προηγηθέν Ο.Ε.Μ., Σ.∆., νόσος στελέχους, 

πολυαγγειακή νόσος, επαναστένωση, > 1 πρόθεση µε

αλληλοεπικάλυψη, βλάβες διχασµού, προθέσεις µεγάλου

µήκους / µικρού διαµετρήµατος. 
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Αντίσταση στην Αντιαιµοπεταλιακή αγωγή

� Οι δοκιµασίες ελέγχου αναστολής συσσώρευσης
αιµοπεταλίων, δεν ενδείκνυνται σαν εξέταση ρουτίνας.

� Έλλειψη οµοφωνίας σχετικά µε τον ορισµό της
αντίστασης στα αντιαιµοπεταλιακά φάρµακα.

� Έλλειψη οµοφωνίας σχετικά µε τις δοκιµασίες που θα
πρέπει να χρησιµοποιούνται.

Μετά από έκθεση στην Ασπιρίνη:

� 0,07% - 0,2% του γενικού πληθυσµού εµφανίζουν

κνίδωση.

� 10% των ασθενών µε άσθµα παρουσιάζουν έξαρση της

νόσου.

� 33% των ασθενών µε χρόνια ιδιοπαθή κνίδωση

παρουσιάζουν έξαρση της νόσου.
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Αλληλεπιδράσεις φαρµάκων µε την

Αντιαιµοπεταλιακή αγωγή

� Αναστολείς αντλίας πρωτονίων.

• Clopidogrel Medco Outcomes Study. Stanek E, et al. SCAI 2009.

• 9 µήνες ταυτόχρονη αγωγή µε omeprasole, pantoprasole, 
lansoprasole ή esomeprasole.

• 50% αύξηση του κινδύνου για: νοσηλεία µε ΟΕΜ, ΑΕΕ, ασταθή
στηθάγχη, παρέµβαση επαναιµάτωσης.

� ΜΣΑΦ δεν θα πρέπει να συγχορηγούνται µε ασπιρίνη ή
κλοπιδογρέλη. ESC Guidelines NSTE-ACS.

� Η κλοπιδογρέλη µπορεί να συνδυάζεται µε όλες τις στατίνες. ESC 
Guidelines NSTE-ACS.

� Πιθανή ελάττωση της δράσης της κλοπιδογρέλης µετά συγχορήγηση
µε αναστολείς Ca.
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Αλληλεπιδράσεις φαρµάκων

• ∆όση συντήρησης

• Κίνδυνος αιµορραγίας

• Ανάγκη χειρουργικής επέµβασης και προσωρινή
διακοπή ∆ΑΑΑ

• Αντιαιµοπεταλιακά φάρµακα σε ασθενείς που λαµβάνουν
κουµαρινικά αντιπηκτικά
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∆ιπλασιασµός (150 mg) της δόσης

συντήρησης της κλοπιδογρέλης

� Οδηγεί σε πιο ισχυρή αναστολή των αιµοπεταλίων.

� Συνίσταται σε ασθενείς υψηλού κινδύνου ή/και

ελαττωµένη ευαισθησία στην κλοπιδογρέλη.

� Ασφάλεια και κλινική αποτελεσµατικότητα µένει να

επιβεβαιωθεί σε ειδικά σχεδιασµένες τυχαιοποιηµένες

µελέτες.
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Ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε

προγραµµατισµένο χειρουργείο.

� Μελέτη EVENT, Berger et al; ACC 2008.

• ~10% των ασθενών µετά από αγγειοπλαστική µε

εµφύτευση ενδοστεφανιαίων προθέσεων υποβάλλονται

σε µη-καρδιακό χειρουργείο µέσα στον 1 χρόνο, εκ των

οποίων τα µισά θεωρούνται ‘µείζονα’.

• Μέσος χρόνος µετά την αγγειοπλαστική 179 ηµέρες.

� Η προσωρινή διακοπή της ∆ΑΑΑ θα πρέπει να

αποφεύγεται τους πρώτους 12 µήνες µετά την

αγγειοπλαστική.
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Συστάσεις για τη διακοπή της ∆ιπλής ΑντιΑιµοπεταλειακής

Αγωγής (∆ΑΑΑ) πριν από προγραµµατισµένο χειρουργείο

(εάν είναι απαραίτητο)

� ∆ιακοπή της κλοπιδογρέλης 5 ηµέρες πριν το
χειρουργείο µε διατήρηση της ασπιρίνης, εκτός εάν ο
κίνδυνος αιµορραγίας είναι µεγάλος (Νευροχειρουργική).

� Η αντικατάσταση της ∆ΑΑΑ µε ηπαρίνη ΧΜΒ δεν έχει
ικανοποιητικά αποτελέσµατα.

� Εάν ο κίνδυνος θρόµβωσης της ΕΣΠ είναι πολύ υψηλός
(LM, MVD) µπορεί να χρησιµοποιηθεί tirofiban ή
eptafibatide µέχρι 4 ώρες προ του χειρουργείου.

� Η επανέναρξη της ∆ΑΑΑ θα πρέπει να είναι άµεση, µε
δόση φόρτισης.

Eurointervention 2008;4:183-186
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‘Τριπλή’ θεραπεία (ασπιρίνη+κλοπιδογρέλη+Sintrom) 

ή ‘∆ιπλή’ θεραπεία (ασπιρίνη ή κλοπιδογρέλη + Sintrom) 

ή ∆ΑΑΑ (ασπιρίνη+κλοπιδογρέλη)

� Η ασπιρίνη και η κλοπιδογρέλη δεν παρέχουν ικανοποιητική
προστασία από θροµβοεµβολικά επεισόδια σε ασθενείς µε κολπική
µαρµαρυγή ή προσθετικές βαλβίδες.

� Τα κουµαρινικά αντιπηκτικά δεν προστατεύουν από θρόµβωση των
ενδοστεφανιαίων προθέσεων. 

� Η τριπλή αντιθροµβωτική θεραπεία είναι πιο αποτελεσµατική αλλά ο
κίνδυνος αιµορραγίας παραµένει υψηλός και αυξάνει µε την ηλικία. 

� INR στόχος θα πρέπει να είναι 2 – 2,5.

� Η αποτελεσµατικότητα της διπλής θεραπείας δεν έχει επαρκώς
µελετηθεί.
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GENOUS Stent

� Ένας µήνας ∆ΑΑΑ.

� Καλά κλινικά αποτελέσµατα στους 6 και 12 µήνες (e-
HEALING).

� Χαµηλά ποσοστά επαναστένωσης.

� Χαµηλά ποσοστά θρόµβωσης ενδοστεφανιαίων
προθέσεων.

� Ένδειξη σε ασθενείς µε αλλεργία στην ασπιρίνη / 
κλοπιδογρέλη / τικλοπιδίνη, ενεργό αιµορραγία, 
προγραµµατισµένο χειρουργείο, αδυναµία λήψης
µακροχρόνιας ∆ΑΑΑ, ανάγκη συγχορήγησης
κουµαρινικών αντιπηκτικών.

‘’Always remember that a medical device is 

the replacement of one disease with 

another…hopefully, a less severe one.”

—William C. Roberts, MD
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� Άρρεν, 42 ετών

� Καπνιστής

� ∆υσλιπιδαιµία

� Υπέρταση

� Περιφερική αγγειοπάθεια

� Στηθάγχη κοπώσεως από 3µήνου

� ∆οκιµασία κοπώσεως θετική για ισχαιµία
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Σηµαντική στένωση στον Πρόσθιο Κατιόντα κλάδο

Απευθείας τοποθέτηση ενδοστεφανιαίας πρόθεσης Taxus

2.75 x 24mm στις 14 Atm. Μεταδιάταση µε µπαλόνι

Sprinter NC 3.0 x 12mm στις 20 Atm.
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Kissing balloon λόγω ‘επηρεασµού’ του στοµίου ενός

διαγωνίου κλάδου και τελίκο αγγειογραφικό αποτέλεσµα

στον πρόσθιο κατιόντα κλάδο.

Αγγειοπλαστική στην Περισπώµενη Αρτηρία. Απευθείας

τοποθέτηση ενδοστεφανιαίας πρόθεσης Taxus 3.0 x 12mm 

στις 14 Atm. Μεταδιάταση µε µπαλόνι Quantum 3.5 x 8mm 

στις 20 Atm.
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� 13 µήνες µετά την αγγειοπλαστική προγραµµατισµός για
πολυπεκτοµή.

� ∆ιακοπή ∆ΑΑΑ για 7 ηµέρες.

� Κατά την εισαγωγή για το χειρουργείο παραπονείται για
θωρακικό άλγος.

� ΗΚΓ: Ανάσπαση του ST διαστήµατος στις προκάρδιες
απαγωγές, ενδεικτικό οξέως εµφράγµατος προσθίου
τοιχώµατος.

� Επείγουσα Στεφανιογραφία…

Θρόµβωση της ενδοστεφανιαίας πρόθεσης στον Πρόσθιο Κατιόντα

Άριστη διατήρηση αποτελέσµατος στην Περισπώµενη Αρτηρία

LAD Cx
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∆ιάνοιξη της πλήρους απόφραξης µε µπαλόνι Ryujin 1.5 x 15 mm στις

13 Atm. Τοποθέτηση πρόθεσης Promus 2.75 x 28 mm στις 10 Atm. 

Αλλαγή συρµάτων, Kissing Balloon και µεταδιάταση του περιφερικού

άκρου µε µπαλόνι Sprinter NC 3.0 X 9 mm.

LAD LAD
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Clopidogrel 150 mg/day to Overcome Low Responsiveness in Patients Undergoing Elective 

Percutaneous Coronary Intervention.

Results From the VASP-02 (Vasodilator-Stimulated Phosphoprotein-02) Randomized Study 

B. Aleil, L. Jacquemin, F. De Poli, et al. 

J Am Coll Cardiol Intv, 2008; 1:631-638.

• Objectives: We investigated whether maintenance therapy with clopidogrel 150 mg/day produces 
greater platelet inhibition than the standard 75-mg/day dose and whether the higher maintenance 
dose increases platelet inhibition in low responders to clopidogrel 75 mg/day. 

• Background: Patients show interindividual variability in their platelet response to clopidogrel. Low 
responders could potentially obtain greater clinical benefit from greater doses of clopidogrel. 

• Methods: One hundred fifty-three elective percutaneous coronary intervention patients were 
randomized to clopidogrel 150 mg/day (n = 58) or 75 mg/day (n = 95) for 4 weeks, with 
vasodilator-stimulated phosphoprotein assay-guided switching to clopidogrel 150 mg/day after 2 
weeks in low responders (platelet reactivity index  69%). All patients received aspirin 75 mg/day. 

• Results: After 2 weeks, clopidogrel 150 mg/day produced a significantly lower platelet reactivity 
index than clopidogrel 75 mg/day (43.9 ± 17.3% vs. 58.6 ± 17.7%; p < 0.0001). The proportion of 
low responders was significantly lower in patients randomized to clopidogrel 150 mg/day than in 
those randomized to clopidogrel 75 mg/day (8.6% vs. 33.7%; p = 0.0004). In the clopidogrel 75 
mg/day group, 64.5% (20 of 31) of low responders became responders after switching to 
clopidogrel 150 mg/day for 2 weeks. No major bleeds occurred during the study; the incidence of 
minor bleeds was similar in each treatment group. 

• Conclusions: In elective percutaneous coronary intervention patients, a 150-mg/day clopidogrel
maintenance dose produces greater inhibition of platelet function than clopidogrel 75 mg/day. In 
low responders to clopidogrel 75 mg/day, switching to clopidogrel 150 mg/day overcomes low 
responsiveness in a majority of patients. These findings warrant further clinical evaluation.
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Safety of Short-Term Discontinuation of Antiplatelet Therapy in Patients With Drug-Eluting 

Stents

Mark J. Eisenberg, MD, MPH; Pierre R. Richard, BSc; Danielle Libersan, PhD; Kristian B. Filion, 

MSc

Circulation. 2009;119:1634-1642.

• Background— Antiplatelet therapy is often discontinued in patients with drug-eluting 
stents who are undergoing surgical procedures. However, discontinuation of 
antiplatelet therapy is an important risk factor for late stent thrombosis. Our objective 
was to examine the safety of short-term discontinuation of antiplatelet therapy. 

• Methods and Results— We systematically searched Medline for reported cases of 
late stent thrombosis and very late stent thrombosis published between January 2001 
and July 2008. We restricted our search to Academic Research Consortium–defined 
definite cases. We identified 161 cases of late stent thrombosis or very late stent
thrombosis from 84 articles (79 from case reports, 61 from registries, and 21 from 
randomized clinical trials). Patients had a mean age of 58.4±13.4 years, and 88% 
were male. A total of 19 cases occurred in patients who were receiving dual 
antiplatelet therapy at the time of the event. If patients stopped both antiplatelet 
agents simultaneously, the median time to event was 7 days. If patients had 
previously stopped a thienopyridine with no ill effect and subsequently 
stopped acetylsalicylic acid, the median time to event was also 7 days from the 
time of acetylsalicylic acid cessation. If the thienopyridine was stopped but 
acetylsalicylic acid was maintained, the median time to event was 122 days. 
Among the 48 patients who stopped both agents, 36 cases (75%) occurred 
within 10 days. Among the 94 patients who discontinued a thienopyridine but 
continued acetylsalicylic acid, only 6 cases (6%) occurred within 10 days. 

• Conclusion— If acetylsalicylic acid therapy is maintained, short-term discontinuation 
of a thienopyridine may be relatively safe in patients with drug-eluting stents. 
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Long-Term Outcomes in Patients Undergoing Coronary Stenting on Dual Oral Antiplatelet

Treatment Requiring Oral Anticoagulant Therapy. 

R. Rossini, G. Musumeci, C. Lettieri, et al. 

American Journal of Cardiology, 15 December 2008 (Vol. 102, Issue 12, Pages 1618-1623)

• ‘’….We prospectively studied 102 consecutive patients undergoing coronary 
stenting treated with dual antiplatelet therapy also requiring oral 
anticoagulation. INR was targeted to the lower therapeutic range (2.0 to 
2.5). Patients requiring oral anticoagulant therapy because of mechanical 
valve prosthesis were excluded. Patients were followed for 18 months, and 
bleeding, defined according to Thrombolysis in Myocardial Infarction criteria, 
and major adverse cardiac events were recorded. Outcomes were 
compared with a control group (n = 102) treated only with dual antiplatelet
therapy. The mean duration of triple therapy was 157 ± 134 days. At 18 
months, a nonsignificant increase in bleeding was observed in the triple 
versus dual therapy group (10.8% vs 4.9%, p = 0.1). INR values were 
higher in patients with bleeding (2.8 ± 1.1 vs 2.3 ± 0.2, p = 0.0001). In 
patients who had INR values within the recommended target (79.4%), the 
risk of bleeding was significantly lower compared with patients who did not 
(4.9 vs 33%, p = 0.00019) and with that observed in the control group 
(4.9%). An INR >2.6 was the only independent predictor of bleeding. There 
were no significant differences in major adverse cardiac events between 
groups (5.8% vs 4.9%, p = 0.7). In conclusion, in patients undergoing 
coronary stenting on triple therapy, targeting lower therapeutic INR values 
reduces the risk of bleeding complications.’’
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