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Περίγραµµα οµιλίας

▪ Κίνδυνοι από τα ΜΣΑΦ για το ανώτερο 
πεπτικό 

▪ Οµάδες υψηλού κινδύνου 
▪ Στρατηγικές προστασίας 
▪ Συµπεράσµατα 



Περιστατικό

▪ ΄Ανδρας 44 ετών 
▪ Έµφραγµα προσθίου τοιχώµατος 
▪ Στεφανιογραφία :Πλήρης απόφραξη 
πρόσθιου κατιόντα κλάδου 

▪ Σπινθηρογράφηµα µυοκαρδίου : 
Σηµαντική περιεµφραγµατική ισχαιµία



Αιµορραγία πεπτικού

▪ Αιµορραγία από έλκος 
βολβού 12δακτύλου



ΜΣΑΦ Φαρµακολογία

▪ Θεραπευτικά οφέλη 

▪ αναλγητική δράση 
▪ αντιαιµοπεταλιακή δράση 

(ασπιρίνη) 
▪ πρόληψη καρκίνου 

▪ Ανεπιθύµητες ενέργειες  

▪ διαβρώσεις & έλκη ανωτ. 
πεπτικού 
▪ Αιµορραγία 
▪ Διάτρηση 
▪ πυλωρική στένωση 

▪ βλάβες λεπτού & παχέως 
εντέρου 

▪ νεφρικές βλάβες 
▪ ενδοκρανιακή αιµορραγία 

(ασπιρίνη) 
▪ επιδείνωση καρδιακής 
ανεπάρκειας 

▪ καρδιαγγειακές νόσοι



Επιπλοκές ΜΣΑΦ από το ανώτερο πεπτικό:  
Πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος;

▪ Σε  χρόνιους χρήστες ΜΣΑΦ: 

▪ έλκη σε ενδοσκόπηση 20 - 40% (υπό placebo 
1 - 5%) 

▪ δυσπεψία 15- 50%

Singh et al. Int J Clin Pract 2005 
Wolfe et al. NEJM 1999



Επιπλοκές ΜΣΑΦ από το ανώτερο πεπτικό:  
Πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος;

▪ Σοβαρές κλινικές επιπλοκές ελκών από µη 
εκλεκτικά ΜΣΑΦ: 1.5 % ανά έτος, RR = 4 
Χωρίς προειδοποιητικά συµπτώµατα: 50 - 60% 

▪ Αιµορραγία ανωτ. πεπτικού από 
αντιαιµοπεταλιακή δόση ασπιρίνης: 
1.2 % ανά έτος, RR = 2 

Η εντεροδιαλυτή µορφή είναι εξίσου επικίνδυνη

Lanas. Curr Treat Opt Gastroenterol 2006



Επιπλοκές ΜΣΑΦ από το ανώτερο πεπτικό:  
Πόσο σοβαρός είναι o κίνδυνος;

▪ Στην Ευρώπη οι επιπλοκές ανωτ. πεπτικού 
από ΜΣΑΦ οδηγούν σε: 
▪ 160.000 εισαγωγές ανά έτος 
▪ 25.000 θανάτους ανά έτος

Plesnila-Frank et al. UEGW 2006



Επιπλοκές ΜΣΑΦ από το ανώτερο πεπτικό:  
Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο;

▪ Παράγοντας κινδύνου Επιπλέον αύξηση του  
τετραπλάσιου κινδύνου 
Ατοµικό αναµνηστικό πεπτικού έλκους x5 
Ατοµικό αναµνηστικό επιπλοκών πεπτικού έλκους  x5 – 13  
Ηλικία > 65 x2,5 
Υψηλή δόση µη εκλεκτικού ΜΣΑΦ x2 
Είδος µη εκλεκτικού ΜΣΑΦ (πιο ασφαλή: ibuprofen, diclofenac) 
Δύο µη εκλεκτικά ΜΣΑΦ x2,5 
Μη εκλεκτικό ΜΣΑΦ + ασπιρίνη x2 
Μη εκλεκτικό ΜΣΑΦ + αντιπηκτικά x2,5 
Μη εκλεκτικό ΜΣΑΦ + κορτικοστεροειδή x2 

Go MF. Gastrointest Endosc Clin N Am 2006 
AGA Consensus. Clin Gastroenterol Hepatol 2006 
El-Serag et al. Arch Intern Med 2002



Πιθανοί παράγοντες  
κινδύνου
▪ Συγχορήγηση SSRI 

▪ Υψηλή δόση ασπιρίνης  

▪ H. pylori λοίµωξη 

▪ Δυσπεψία από ΜΣΑΦ 

▪ Συνυπάρχουσες παθήσεις (καρδιοπάθεια, ρευµατοειδής αρθρίτιδα) 

▪ Θήλυ φύλο  

▪ Κατάχρηση οινοπνεύµατος  

▪ Κάπνισµα

Go MF. Gastrointest Endosc Clin N Am 2006 
Lanas. Curr Treat Opt Gastroenterol 2006



Πρόληψη επιπλοκών ανωτ. 
πεπτικού από µη εκλεκτικά ΜΣΑΦ

Επιλογές 
▪ τροποποίηση παραγόντων κινδύνου  

▪ προστατευτική αγωγή + µη εκλεκτικό ΜΣΑΦ 

▪ εκρίζωση H. pylori 

▪ COX-2 αναστολέας  

▪ προστατευτική αγωγή + COX-2 αναστολέας



Πρόληψη επιπλοκών ανωτ. 
πεπτικού από µη εκλεκτικά ΜΣΑΦ

Τροποποίηση παραγόντων κινδύνου για επιπλοκές 
αν. πεπτικού 

▪ Αναζήτηση παραγόντων κινδύνου 
▪ Αξιολόγηση της ένδειξης για χρήση ΜΣΑΦ 
▪ Χρήση των λιγότερο επικινδύνων ΜΣΑΦ 

(ibuprofen, diclofenac)  
▪ Μείωση δόσης & διάρκειας αγωγής 
▪ Αποφυγή συγχορήγησης µε δεύτερο ΜΣΑΦ, 
κορτικοστεροειδή, αντιπηκτικά 

▪ Ενηµέρωση ασθενών για ενδεχόµενες επιπλοκές

Παρακεταµόλη: δοσο 
εξαρτώµενος 
κίνδυνος αιµορραγίας 
ανωτ. πεπτικού 2g 
ηµερησίως→RR=2  



Πρόληψη επιπλοκών ανωτ. 
πεπτικού από µη εκλεκτικά ΜΣΑΦ

Προστατευτική αγωγή + µη εκλεκτικό ΜΣΑΦ 

▪ Μισοπροστόλη 
▪ Η2RA 

▪ ΡΡΙ 



Πρόληψη  επιπλοκών ανωτ.  
πεπτικού από µη εκλεκτικά ΜΣΑΦ

Μισοπροστόλη + µη εκλεκτικό ΜΣΑΦ 
▪ 800 µg ηµερησίως(2x2 ή 1x4) ελαττώνουν: 

▪ Ενδοσκοπικά έλκη 
▪ Κλινικές επιπλοκές ελκών 

Rostom et al. Cochrane Database Syst Rev 2002 

▪ Όµως, σε ασθενείς µε πρόσφατη αιµορραγία ανώτερου 
πεπτικού από ΜΣΑΦ 
▪ Επαναιµορραγία 22%σε 6 µήνες    Chan et al. AP&T 2001 
▪ Δύσκολη συµµόρφωση 

▪ Δοσολογικό σχήµα 
▪ Παρενέργειες 7% (διάρροια, ναυτία, κοιλιακό άλγος)  

Rostom et al. Cochrane Database Syst Rev 2002



Πρόληψη επιπλοκών ανωτ. 
πεπτικού από µη εκλεκτικά ΜΣΑΦ

H2RA+ µη εκλεκτικό ΜΣΑΦ 

▪ Κλασική δοσολογία(1x2): δεν είναι 
αποτελεσµατικοί 

▪ Διπλάσια δοσολογία(2x2):αντιφατικά  
αποτελέσµατα 

▪ Μόνο ενδοσκοπικές µελέτες

Rostom et al. Cochrane Database Syst Rev 2002



Πρόληψη επιπλοκών ανωτ. 
πεπτικού από µη εκλεκτικά ΜΣΑΦ

PPI+ µη εκλεκτικό ΜΣΑΦ 
Σε κλασική δοσολογία(1Χ1) ελαττώνουν: 

Ενδοσκοπικά έλκη 
▪ Εξίσου αποτελεσµατικοί µε µισοπροστόλη  
▪ Αποτελεσµατικότεροι από τους H2RA 

    
     Δυσπεψία από ΜΣΑΦ → βελτίωση συµµόρφωσης 

     Κλινικές επιπλοκές ελκών σε ασθενείς υψηλού     
κινδύνου

Rostom et al. Cochrane Database Syst Rev 2002



Πρόληψη επιπλοκών ανωτ. 
πεπτικού από µη εκλεκτικά ΜΣΑΦ

PPI+ µη εκλεκτικό ΜΣΑΦ 

   Ασθενείς µε πρόσφατη 
αιµορραγία ανωτ. 
πεπτικού από ΜΣΑΦ 

▪ επαναιµορραγία σε 
6µήνες
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15%

20%

ΜΣΑΦ ΜΣΑΦ+PPI (4-6%)

Chan NEJM 2001, Chan NEJM 2002, Chan Gastro2004, Lai Αm J Med2005



Πρόληψη επιπλοκών ανωτ. 
πεπτικού από µη εκλεκτικά ΜΣΑΦ

Προστατευτική αγωγή+ µη εκλεκτικό ΜΣΑΦ 

▪ Μισοπροστόλη  
▪ H2RAs 

▪ ΡΡΙs: : σαφής υπεροχή 



Πρόληψη επιπλοκών ανωτ. 
πεπτικού από µη εκλεκτικά ΜΣΑΦ

Εκρίζωση H. Pylori 
 Τυχαιοποιηµένες µελέτες 
▪ Για ενδοσκοπικά έλκη 
      Ελαττώνει τα έλκη σε καινούργιους χρήστες ΜΣΑΦ 

     όχι σε χρόνιους χρήστες 
Λιγότερο αποτελεσµατική από τους ΡΡΙs 
  Vergara et al. Aliment  Pharm Ther 2005 

▪ Για αιµορραγία 
Λιγότερο αποτελεσµατική από τους ΡΡΙs 

Chan et al. NEJM 2001 

Επιδηµιολογικές µελέτες  
ΜΣΑΦ και Hp δρουν αθροιστικά

Papatheodoridis et al. Clin Gastr Hepatol 2006



Πρόληψη επιπλοκών ανωτ. 
πεπτικού από εκλεκτικά ΜΣΑΦ

COX-2 αναστολείς 
▪ Ασφαλέστεροι για αν. πεπτικό vs. µη εκλεκτικά ΜΣΑΦ (RR = 

0,5) 
▪ Αν συγχορηγηθεί ασπιρίνη το πλεονέκτηµα ασφάλειας χάνεται 
▪ Παρόµοια ασφάλεια για αν. πεπτικό µε ΡΡΙ+ µη εκλεκτικό ΜΣΑΦ 
▪ Κίνδυνος καρδιαγγειακών επιπλοκών, κυρίως εµφρ. µυοκαρδίου 

(RR = 1,4): προθροµβωτική & υπερτασιογόνος δράση

Bombardier et al. NEJM2000  Silverstein et al. JAMA 2000 
Schnitzeret al. Lancet 2004  Kearney et al. BMJ 2006 

Chan et al. NEJM2002  Chan et al. Gastro2004 
Lai et al. Am J Med2005



Πρόληψη επιπλοκών ανωτ. πεπτικού από 
εκλεκτικά ΜΣΑΦ 

▪ COX-2 αναστολέας+ ΡΡΙ 
Τυχαιοποιηµένες µελέτες: 
▪ Η προσθήκη ΡΡΙ 
     ελαττώνει περαιτέρω τα ενδοσκοπικά έλκη 

     µηδενίζει την επαναιµορραγίαScheiman et al. . Am J Gastroenterol 2006

Chan et al. Gastroenterology 2006[abstract] 



Πρόληψη επιπλοκών ανωτ. 
πεπτικού από ΜΣΑΦ

Μη εκλεκτικό ΜΣΑΦ

Μη εκλεκτικό ΜΣΑΦ + εκρίζωση H. Pylori

Μη εκλεκτικό ΜΣΑΦ+ ΡΡΙ COX-2 αναστολέας

COX-2 αναστολέας+ ΡΡΙ
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Πρόληψη επιπλοκών ανωτ. πεπτικού 
από αντιαιµοπεταλιακή χρήση ασπιρίνης

Επιλογές  
■ Τροποποίηση παραγόντων κινδύνου 
■ Προστατευτική αγωγή + ασπιρίνη 
■ Εκρίζωση H. pylori 
■ Κλοπιδογρέλη 
■ Κλοπιδογρέλη + προστατευτική αγωγή



Πρόληψη επιπλοκών ανωτ. πεπτικού 
από αντιαιµοπεταλιακή χρήση ασπιρίνης

Τροποποίηση παραγόντων κινδύνου για επιπλοκές 
αν. πεπτικού 

▪ Ερώτηση για παράγοντες κινδύνου 
▪ Αξιολόγηση της ένδειξης για χρήση ασπιρίνης 
▪ Χρήση µικρότερης δόσης(80 mg ηµερησίως) 
▪ Αποφυγή συγχορήγησης µε ΜΣΑΦ, 
κορτικοστεροειδή, αντιπηκτικά 

▪ Ενηµέρωση ασθενών για ενδεχόµενες επιπλοκές



Πρόληψη επιπλοκών ανωτ. πεπτικού 
από αντιαιµοπεταλιακή χρήση ασπιρίνης 

Προστατευτική αγωγή + ασπιρίνη 
▪ Υπάρχουν  δεδοµένα µόνο για ΡΡΙ: 
   Ασπιρίνη + placebo : επαναιµορραγία 15 % 
σε 1 έτος 

   Ασπιρίνη + ΡΡΙ 1x1: επαναιµορραγία 1,6 % 
σε 1 έτος   Ρ=0.008 

Lai et al. NEJM 2002



Πρόληψη επιπλοκών ανωτ. πεπτικού 
από αντιαιµοπεταλιακή χρήση ασπιρίνης

Εκρίζωση H. pylori  
   εξίσου αποτελεσµατική µε ΡΡΙ στην 
πρόληψη της επαναιµορραγίας

Chan NEJM 2001



Πρόληψη επιπλοκών ανωτ. πεπτικού 
από αντιαιµοπεταλιακή χρήση ασπιρίνης

Κλοπιδογρέλη  
 Σε ασθενείς µέσου κινδύνου για για επιπλοκές επιπλοκές 
ανωτ. πεπτικού 

▪ Πιο ασφαλής από ασπιρίνη 
    CARPIE steering committee. Lancet 1996 

▪ Κλοπιδογρέλη ή ασπιρίνη: : πιο ασφαλείς από τον 
συνδυασµό  
κλοπιδογρέλη + ασπιρίνη 

    Peters et al. Circulation 2003 
   Denier et al. Lancet 2004



Πρόληψη επιπλοκών ανωτ. πεπτικού 
από αντιαιµοπεταλιακή χρήση ασπιρίνης

Κλοπιδογρέλη Σε ασθενείς µε ιστορικό 
αιµορραγίας ανώτερου πεπτικού 

▪ δεν είναι αρκετά ασφαλής:επαναιµορραγία 
9-22 % σε 1 έτος 

   Ng et al. Aliment Pharm Ther 2003 
Chan et al. NEJM 2005 
Lai et al.  Clin Gastroenterol Hepatol 2006 

▪ Λιγότερο ασφαλής από ασπιρίνη + 
ΡΡΙ(επαναιµορραγία 0-0,7% σε 1 έτος) 

Lai et al. Clin Gastroenterol Hepatol 2006 
Chan et al. NEJM 2005



Πρόληψη επιπλοκών ανωτ. πεπτικού 
από αντιαιµοπεταλιακή χρήση ασπιρίνης

▪ Κλοπιδογρέλη + ΡΡΙ 
∆εν έχει ελεγχθεί επαρκώς  



Πρόληψη επιπλοκών ανωτ. πεπτικού 
από αντιαιµοπεταλιακή χρήση ασπιρίνης
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ασπιρίνη+ ΡΡΙ = ασπιρίνη+ εκρίζωση H. Pylori

ασπιρίνη

κλοπιδογρέλη



Γενικά µέτρα προστασίας
 Γενικά µέτρα για όλους τους ασθενείς υπό ΜΣΑΦ ή ασπιρίνη 

▪ Αναζήτηση , αξιολόγηση και τροποποίηση παραγόντων κινδύνου  
▪ Έλεγχος για παράγοντες κινδύνου για επιπλοκές ανωτ. πεπτικού 
▪ Επαναξιολόγηση της ένδειξης για χρήση ΜΣΑΦ 
▪ Αξιολόγηση-τροποποίηση παραγόντων κινδύνου καρδιαγγειακών 
νόσων 

▪ Επιλογή  του λιγότερο επικίνδυνου ΜΣΑΦ 
▪ Μείωση δόσης και διάρκειας 
▪ Αποφυγή συγχορήγησης µε δεύτερο ΜΣΑΦ, κορτικοστεροειδή, 
αντιπηκτικά 

▪ Εκρίζωση γνωστής H. Pylori λοίµωξης 
▪ Επαγρύπνηση καρδιαγγειακές επιπλοκές 
▪ Ενηµέρωση ασθενών για ενδεχόµενες επιπλοκές

AGA Consensus. Clin Gastroenterol Hepatol 2006 
Go MF. Gastrointest Endosc Clin N Am 2006



Ποιοι PPIs έχουν ένδειξη για 
έλκη από ΜΣΑΦ;  

Με βάσει τα SPC των προϊόντων



Συµπεράσµατα

▪ Οι επιπλοκές των ΜΣΑΦ / ασπιρίνης από το ανωτ. πεπτικό 
µπορούν να προληφθούν σε σηµαντικό βαθµό µε την 
αναγνώριση & τροποποίηση των παραγόντων κινδύνου.  

▪ Στις οµάδες υψηλού κινδύνου για επιπλοκές ανωτ. 
πεπτικού, αφού αξιολογηθούν και οι παράγοντες κινδύνου 
καρδιαγγειακών  νόσων, ο κίνδυνος µπορεί να µειωθεί µε 
τις κατάλληλες θεραπευτικές  
παρεµβάσεις:  
▪ συγχορήγηση ΡΡΙ 
▪ εκρίζωση H. Pylori 
▪ αντικατάσταση µη εκλεκτικού ΜΣΑΦ µε COX-2 αναστολέα


