
éáôòéëÀ áîÀìåëôá
Ôüìïò Ã´   Ôåý÷ïò 17   ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2013

Διανέµεται δωρεάν

ISSN 1790-4045
Tñéìçíéáßá ¸êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ

ÁöéÝñùìá óôçí KïëðéêÞ ÌáñìáñõãÞ
ÌÝñïò B´ 



Τριμηνιαία έκδοση των ΥΓΕΙΑ, ΜΗΤΕΡΑ, ΛΗΤΩ 
 του Ομίλου ΥΓΕΙΑ

ISSN 1790-4045

Επιτροπή Σύνταξης
Κωστής Γεωργιλής 

Παθολόγος - Λοιμωξιολόγος, 
Διευθυντής Β΄ Παθολογικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ

Ελπιδοφόρος Δουράτσος 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, 

Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου του ΛΗΤΩ
Γεώργιος Καλλιπολίτης

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος, 
Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου του ΜΗΤΕΡΑ

Χρήστος Μπαρτσόκας
Παιδίατρος,

Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Διευθυντής Σύνταξης
Ιωάννης Αποστολάκης 

Παθολόγος,
 Διευθυντής Α΄ Παθολογικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ

(i.apostolakis@hygeia.gr)

Αναπληρωτής Διευθυντής Σύνταξης
Βασίλειος Σεϊτανίδης

Αιματολόγος,
 Επίτιμος Διευθυντής 

Αιματολογικής Κλινικής του ΥΓΕΙΑ
(v.seitanidis@hygeia.gr)

Βοηθοί Διευθυντή Σύνταξης
Ιωάννης Πατούλης

Χειρουργός του ΥΓΕΙΑ 
(Ipatoulis@hygeia.gr)

Εμμανουήλ Δ. Παπαδάκης
Ειδικός Παθολόγος του ΥΓΕΙΑ 

(e.papadakis@hygeia.gr)

Δημοσιογραφική Επιμέλεια
Μαριλένα Καραμήτρου 

Δημοσιογράφος,
Υπεύθυνη Γραφείου Τύπου Ομίλου ΥΓΕΙΑ

(m.karamitrou@hygeia.gr, τηλ.: 210 6867044) 

Commercial Management
Γιώργος Σώρας

(e-mail: g.soras@hygeia.gr, 
τηλ.: 210 6867230, fax: 210 6867624)

www.hygeia.gr, www.mitera.gr, www.leto.gr

Εκδότης
Media2day Εκδοτική Α.Ε.

Υπεύθυνος
Χρήστος Ζαρίφης (zarifis@media2day.gr)

Δημιουργικό
Τάσος Λοβέρδος, Άντζελα Σοφιανοπούλου

Επιμέλεια  Ύλης
Χρήστος Γαδ

Διεύθυνση Παραγωγής
Πέτρος Μαρίνης

Παραγωγή
MEDIA2DAY ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.

Παπανικολή 50, Χαλάνδρι 15232
Τηλ.: 210 6856120 | fax: 210 6843704

Οδηγίες προς τους συγγραφείς

Τα ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ είναι τριμηνιαίο περιοδικό γενικής ύλης και απευθύνεται στους γιατρούς κάθε 
ειδικότητας. Δεκτά για δημοσίευση είναι άρθρα γραμμένα από γιατρούς των Νοσοκομείων του Ομίλου 
ΥΓΕΙΑ και από επιστήμονες συναφών επαγγελμάτων. Τα άρθρα πρέπει να έχουν επίκαιρο επιστημονικό 
ενδιαφέρον, να είναι βιβλιογραφικά πλήρως τεκμηριωμένα, σύντομα, μέχρι 1.200 λέξεις, γραμμένα με 
σαφήνεια, κατανοητά από γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, όχι μόνο από τους ειδικούς επί του θέματος 
που πραγματεύονται. Κύριο κορμό του περιοδικού αποτελούν οι ανακοινώσεις περιπτώσεων, οι σύντομες 
ανασκοπήσεις, τα επίκαιρα θέματα. Δεκτές, επίσης, διδακτικές απεικονίσεις, κουίζ, δοκιμασίες αυτοελέγ-
χου. Για τη μορφή του άρθρου και την αναγραφή της βιβλιογραφίας παρακαλούνται οι συγγραφείς να 
συμβουλεύονται προηγούμενα τεύχη του περιοδικού. Όλα τα άρθρα ελέγχονται από συντακτική επιτροπή, 
η οποία κρίνει αν το άρθρο είναι κατάλληλο προς δημοσίευση ως έχει ή ύστερα από υποδεικνυόμενες 
τροποποιήσεις. Μετά την έγκριση της συντακτικής επιτροπής, το άρθρο υπόκειται σε συντακτικές και 
γραμματικές διορθώσεις, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν και περικοπές φράσεων ή ολόκληρων πα-
ραγράφων, ώστε να γίνει περισσότερο περιεκτικό και εύληπτο.

824
Κολπική μαρμαρυγή  
και βηματοδότηση
Γεώργιος Ζερβόπουλος

827
Επεμβατική θεραπεία  
κολπικής μαρμαρυγής
Θεόδωρος Αποστολόπουλος

831
Η ποιότητα της ζωής σε ασθενείς  
με κολπική μαρμαρυγή
Ιωάννης Αποστολάκης

834
Ηλεκτροκαρδιογραφικό quiz
Κωνσταντίνος Δ. Μάλλιος 

Άρθρα

800
Περιεγχειρητική αγωγή
ασθενών με κολπική μαρμαρυγή
Δημήτρης Καρδάσης

805
Κολπική μαρμαρυγή έπειτα  
από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις
Χρήστος Ε. Ξενοδοχίδης

808
Η κολπική μαρμαρυγή  
στο σύνδρομο Brugada
Κωνσταντίνος Δ. Μάλλιος

810
Κολπική μαρμαρυγή  
και καρδιακή ανεπάρκεια
Κωνσταντίνος Δ. Μάλλιος

813
Κολπική μαρμαρυγή : Ρύθμιση 
συχνότητας ή ρυθμού;
Παναγιώτης Κ. Μάλλιος

816
Αντιπηκτική αγωγή σε ασθενείς  
με κολπική μαρμαρυγή
Aθανάσιος Πιπιλής

820
Νεότερα από το στόμα αντιπηκτικά. 
Πλησιάζει το τέλος των κουμαρινικών;
Νίκος Β. Καρατζάς

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή, μερική ή ολική, περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου του περιοδικού, με 
οποιοδήποτε μέσο και τρόπο, χωρίς έγγραφη άδεια του εκδότη και του ιδιοκτήτη. Η άποψη των συντακτών των άρθρων δεν εκφράζει απαραίτητα και την επίσημη 
άποψη του εκδότη και του ιδιοκτήτη.



Με το παρόν τεύχος των ÇΙατρικών ΑναλέκτωνÈ ολοκληρώνεται το αφιέρωμα στην κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ). Η συχνότητα 

εμφάνισης της ΚΜ αυξάνει με την πάροδο της ηλικίας. Καταστάσεις όπως οι καρδιοχειρουργικές και μη επεμβάσεις και 

η καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να δράσουν εκλυτικά, αλλά και να επηρεαστούν από την ύπαρξή της.

Η αντιμετώπισή της έγκειται πρωταρχικώς στην αντιπηκτική αγωγή για να αποφευχθούν τα θρομβοεμβολικά επεισόδια. 

Για τα κουμαρινικά αντιπηκτικά υπάρχει μακρά πείρα, ενώ τα νεότερα από του στόματος αντιπηκτικά πιθανόν να κυ-

ριαρχήσουν στο μέλλον. Δεν είναι σαφές ποια από τις δύο στρατηγικές, της διόρθωσης του ρυθμού ή του ελέγχου της 

συχνότητας, είναι η πιο ενδεδειγμένη, με την ποιότητα της ζωής να μη διαφέρει μεταξύ των δύο.

Ιωάννης Αποστολάκης

Γράμμα από τη σύνταξη
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Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) είναι από τις πιο συνηθισμέ-

νες καρδιακές αρρυθμίες. Η συχνότητά της υπολογίζεται 

στο 0,4% σε ενήλικες μέχρι 60 ετών και αυξάνεται με την 

ηλικία στο 12% σε άτομα άνω των 75 ετών. Επομένως, 

είναι πολύ πιθανό ασθενείς που θα υποβληθούν σε επεί-

γουσα ή προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση να 

εμφανίζουν ΚΜ γνωστής ή άγνωστης έναρξης, ή ιστορικό 

επεισοδίων ΚΜ. Επιπλέον, η αρρυθμία μπορεί να προκύ-

ψει για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της αναισθησίας, 

της επέμβασης ή μετεγχειρητικά.

Η αιτιολογία της ΚΜ είναι πολυπαραγοντική και οι 

σπουδαιότερες αιτίες της είναι η ισχαιμία του μυοκαρδίου 

(η πιο σημαντική), η αρτηριακή υπέρταση, ο σακχαρώδης 

διαβήτης, ο υπερθυρεοειδισμός και οι βαλβιδοπάθειες 

ρευματικής αιτιολογίας. Κατά την περιεγχειρητική περί-

οδο, όμως, νέα επεισόδια ΚΜ ή απορρύθμιση της χρό-

νιας ΚΜ με ταχύτερη κοιλιακή ανταπόκριση οφείλονται 

κυρίως σε διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας, των 

ηλεκτρολυτών (ως επί το πλείστον υποκαλιαιμία, υπομα-

γνησιαιμία), υποβολαιμία ή ισχαιμία μυοκαρδίου λόγω 

υπότασης. Διεγχειρητικά είναι δυνατόν να εμφανιστεί σε 

επεμβάσεις που απαιτούν κυρίως χειρισμούς στη θωρα-

κική κοιλότητα. 

Οι ασθενείς με ΚΜ (παροξυσμική, εμμένουσα ή χρό-

νια) που θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, εί-

ναι συνήθως υπό θεραπευτική αγωγή με αντιαρρυθμικό 

φάρμακο για τον έλεγχο του ρυθμού ή της καρδιακής 

συχνότητας και την κατάλληλη αντιθρομβωτική αγωγή 

προσαρμοσμένη στον ατομικό κίνδυνο του ασθενούς. Η 

Ευρωπαϊκή Εταιρία Καρδιολογίας (ΕΕΚ) εξέδωσε το 2010 

νέες κατευθυντήριες οδηγίες για τον προσδιορισμό του 

κινδύνου θρομβοεμβολικών επεισοδίων αναβαθμίζο-

ντας το ήδη υπάρχον σύστημα υπολογισμού CHADS2 σε 

CHA2DS2-VASc (πίνακας 1α και 1β) με αυστηρότερα κρι-

τήρια. Τώρα γίνεται σύσταση για έναρξη αντιθρομβωτικής 

αγωγής σε ασθενείς με χαμηλότερο ρίσκο σε σύγκριση με 

τις παλαιότερες οδηγίες. Με την καθιέρωση της τροποποι-

ημένης διαβάθμισης κινδύνου προστατεύονται πλέον οι 

ασθενείς πολύ περισσότερο (πίνακας 2α και 2β). Επομέ-

νως, η πιθανότητα να συναντήσουμε ασθενείς με ιστορικό 

ΚΜ ή ασθενείς που τελούν υπό αντιθρομβωτική αγωγή 

στον προεγχειρητικό έλεγχο είναι πλέον αυξημένη. 

Κολπική μαρμαρυγή - Αντιθρομβωτική αγωγή
Οι ασθενείς που θα υποβληθούν σε προγραμματισμένη 

επέμβαση με γνωστό ιστορικό παροξυσμικής ή χρόνιας 

ΚΜ, μπορούν να κατανεμηθούν σε τέσσερις κατηγορίες, 

ανάλογα με την αντιθρομβωτική αγωγή που λαμβάνουν:

1. Ασθενείς σε αντιπηκτική αγωγή.

2. Ασθενείς σε αντιαιμοπαιταλιακή αγωγή.

3. Ασθενείς σε συνδυασμένη αντιπηκτική και αντιαιμο-

παιταλιακή αγωγή.

4. Ασθενείς χωρίς αγωγή (0 βαθμοί στο σύστημα 

CHADS2VASC - πίνακας 1α ή άτομα υψηλού αιμορραγι-

κού κινδύνου).

Όπως γίνεται αντιληπτό, στη λήψη της απόφασης για 

Περιεγχειρητική αγωγή ασθενών με κολπική μαρμαρυγή
Δημήτρης Καρδάσης
Καρδιολόγος ΥΓΕΙΑ
dkardassis@yahoo.com

Πίνακας 1α
Το προηγούμενο σύστημα για τον υπολογισμό του βαθμού θρομβοεμβολικού κινδύνου  

σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή (CHADS2)

Κατάσταση Βαθμοί

C Καρδιακή ανεπάρκεια 1

H Αρτηριακή υπέρταση 1

A Ηλικία άνω των 75 ετών 1

D Σακχαρώδης Διαβήτης 1

S2 Πρότερο εγκεφαλικό ή παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο 2

Συνολική μέγιστη βαθμονόμηση 6

Περιεγχειρητική αγωγή ασθενών με κολπική μαρμαρυγή
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τη διακοπή ή μη της αντιθρομβωτικής αγωγής και την 

έναρξη ή μη θεραπείας με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού 

βάρους (LMWH) υποδορίως ή μη κλασματοποιημένη 

ηπαρίνη (UFH) ενδοφλεβίως εν όψει της προγραμματι-

σμένης επέμβασης, πρέπει να συνυπολογίζονται η πιθα-

νότητα θρομβοεμβολικών επεισοδίων και ο αυξημένος 

κίνδυνος αιμορραγιών. Επειδή το θέμα της αντιθρομβω-

τικής αγωγής σε ασθενείς με ΚΜ που θα υποβληθούν σε 

χειρουργική επέμβαση είναι αρκετά πολύπλοκο, το Αμε-

ρικάνικο Κολέγιο Ιατρών Θώρακος (American College of 

Chest Physicians- ACCP) εξέδωσε το 2008 κατευθυντήρι-

ες οδηγίες για την καλύτερη αντιμετώπιση και διαχείριση 

των ασθενών αυτής της κατηγορίας, οι οποίες στηρίζονται 

στο σύστημα CHADS2.

Σύμφωνα με αυτές, οι ασθενείς με ιστορικό ΚΜ χωρί-

ζονται σε τρεις κατηγορίες:

1. Υψηλού κινδύνου. Πρόσφατο αγγειακό εγκεφαλικό ε-

πεισόδιο (ΑΕΕ) ή παρωδικό ισχαιμικό επεισόδιο (TIA) <3 

μήνες, βαλβιδοπάθεια ρευματικής αιτιολογίας ή CHADS2 

σκορ 5 ή 6 (όπου 6 είναι το ανώτερο δυνατό). Εδώ ο 

ετήσιος κίνδυνος θρομβοεμβολικού επεισοδίου υπολο-

γίζεται σε >10%.

2. Ενδιάμεσου κινδύνου. CHADS2 σκορ 3-4. Στην κατη-

γορία αυτή ο ετήσιος κίνδυνος υπολογίζεται στο 4%-10%.

3. Χαμηλού κινδύνου. CHADS2 σκορ 0-2 και χωρίς πρό-

τερο ΑΕΕ ή TIA με τον ετήσιο κίνδυνο να υπολογίζεται σε 

επίπεδο χαμηλότερο του 4%. 

Η θεραπεία με τη χορήγηση UFH ενδοφλεβίως ή 

LMWH υποδορίως πριν από την επέμβαση είναι βασικής 

σημασίας στις οδηγίες για την περιεγχειρητική αντιμε-

τώπιση ασθενών με αντιθρομβωτική αγωγή. Σύμφωνα, 

λοιπόν, με την κατηγορία κινδύνου για θρομβοεμβολικό 

επεισόδιο στην οποία ανήκει ο ασθενής δίνονται οι ακό-

λουθες συστάσεις:

n Υψηλού κινδύνου: Θεραπεία με θεραπευτική δόση 

LMWH υποδορίως ή UFH ενδοφλεβίως.

n Ενδιάμεσου κινδύνου: Ίδια θεραπευτική προσέγγιση 

όπως και παραπάνω ή χαμηλή δόση LMWH s.c σε ασθε-

νείς με υψηλό αιμορραγικό κίνδυνο.

n  Χαμηλού κινδύνου: Χαμηλή δόση LMWH s.c ή ουδε-

μία θεραπεία. 

Εκτός, όμως, από τον κίνδυνο για θρομβοεμβολικά ε-

πεισόδια, θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη και οι 

παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την προγραμμα-

τισμένη χειρουργική επέμβαση (το είδος της εγχείρησης, 

τον κίνδυνο αιμορραγίας που τη συνοδεύει και τη χρονική 

Πίνακας 1β Το αναθεωρημένο σύστημα υπολογισμού του βαθμού θρομβοεμβολικού κινδύνου (CHA2DS2VASC)

Κατάσταση Βαθμοί

C Καρδιακή ανεπάρκεια 1

H Αρτηριακή υπέρταση 1

A2 Ηλικία άνω των 75 ετών 2

D Σακχαρώδης Διαβήτης 1

S2 Πρότερο εγκεφαλικό ή παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο 2

V Αγγειακή νόσος (έμφραγμα, περιφερική αγγειακή νόσος) 1

A Ηλικία 65-74 ετών 1

Sc Φύλο (γένος θηλυκό) 1

Συνολική μέγιστη βαθμονόμηση 9

Πίνακας 2α Υπολογισμένο ποσοστό εγκεφαλικών επεισοδίων σύμφωνα με τη CHADS2 βαθμολογία

CHADS2 αποτέλεσμα Αριθμός ασθενών (1.733) Ποσοστό εγκεφαλικών επεισοδίων (ποσοστό ανά έτος)

0 120 1,9%

1 463 2,8%

2 523 4,0%

3 337 5,9%

4 220 5,9%

5 65 12,5%

Περιεγχειρητική αγωγή ασθενών με κολπική μαρμαρυγή
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στιγμή διακοπής της αντιθρομβωτικής αγωγής). 

Το ετήσιο ποσοστό κινδύνου για ΑΕΕ και TIA σε ασθε-

νείς με ΚΜ υπολογισμένο με CHADS2 και το αναθεω-

ρημένο CHA2DS2VASc παρουσιάζεται στους πίνακες 2α 

και 2β. Αντίστοιχα, ο κίνδυνος μείζονος αιμορραγίας σε 

άτομα που λαμβάνουν θεραπεία προς αντικατάσταση α-

ντιθρομβωτικής αγωγής για χρόνια ή παροξυσμική ΚΜ 

έχει υπολογιστεί έπειτα από παρακολούθηση 1-3 μηνών 

στο 3,5% - 4%. 

Οι σημαντικότερες από τις τελευταίες οδηγίες της ΕΕΚ 

(2010) για την αντικατάσταση της αντιθρομβωτικής αγω-

γής με θεραπεία LMWH ή UFH εν όψει προγραμματισμέ-

νης εγχείρησης είναι οι εξής:

1. Ασθενείς σε αντιπηκτική αγωγή

n Διακοπή της αγωγής 5 ημέρες πριν από την προγραμ-

ματισμένη επέμβαση.

n Στους ασθενείς υπό ασενοκουμαρόλη (Sintrom) ή βαρ-

φαρίνη (Warfarin), έναρξη LMWH υποδορίως ή UFH εν-

δοφλεβίως μία ή δύο ημέρες αντίστοιχα μετά τη διακοπή 

τους.

n Χορήγηση LMWH υποδορίως ή UFH ενδοφλεβίως.

n Διακοπή της LMWH τουλάχιστον 12 ώρες προ της 

επεμβάσεως.

n Διακοπή της UFH 4 ώρες προ της επεμβάσεως. 

n Επαναχορήγηση της LMWH ή UFH στις προεγχειρη-

τικές δόσεις 1-2 ημέρες μετά την επέμβαση αναλόγως 

της κατάστασης αιμόστασης που υπάρχει. Σε περιπτώσεις 

ασθενών υψηλού θρομβοεμβολικού κινδύνου η επανέ-

ναρξη πρέπει να γίνεται νωρίτερα, τουλάχιστον όμως 12 

ώρες μετά το πέρας της επέμβασης.

n Η επαναχορήγηση κουμαρινικών από το στόμα μετά 

την εγχείρηση εξαρτάται από την κατάσταση του ασθε-

νούς και την ύπαρξη ή μη αιμορραγικών επιπλοκών.

n Η θεραπεία με LMWH ή UFH πρέπει να συνεχίζεται 

μέχρι το INR να φτάσει σε θεραπευτικά επίπεδα.

2. Ασθενείς σε αντιαιμοπεταλιακή αγωγή

Σε ασθενείς με ΚΜ χαμηλού θρομβοεμβολικού κινδύνου 

υπό ασπιρίνη ή που έχουν κατά το παρελθόν υποβληθεί 

σε αγγειοπλαστική και είναι υπό διπλή αντιαιμοπεταλιακή 

αγωγή, συνιστάται:

n Διακοπή της ασπιρίνης και της κλοπιδογρέλης 7 ημέ-

ρες προ της επεμβάσεως.

n Σε υψηλού κινδύνου ασθενείς έναρξη θεραπείας με 

LMWH ή UFH ή συνέχιση της λήψης ασπιρίνης μέχρι την 

επέμβαση.

n Σε ασθενείς υπό χορήγηση κλοπιδογρέλης που πρέπει 

να χειρουργηθούν επειγόντως:

α. Διεγχειρητική χορήγηση τρανεξαμικού.

β. Προληπτική μετάγγιση αιμοπεταλίων.

γ. Θρομβοελαστογραφία.

Ασθενείς υπό αντιαιμοπεταλιακή αγωγή έπειτα από 

εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent) στις στεφανιαίες αρτη-

ρίες θα πρέπει πάντα να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα 

προσοχή λόγω του υψηλού κινδύνου που διατρέχουν για 

ανάπτυξη θρόμβου αν η θεραπεία διακοπεί πρόωρα. Ο 

κίνδυνος για θρόμβωση στην ενδοπρόθεση είναι αυξημέ-

νος στη μετεγχειρητική περίοδο, ιδιαίτερα αν η επέμβαση 

πραγματοποιηθεί σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα 

μετά την αγγειοπλαστική. Επομένως, όταν προγραμμα-

τίζεται χειρουργική επέμβαση σε άτομα που έχουν στο 

παρελθόν υποβληθεί σε αγγειοπλαστική με εμφύτευση 

ενδοπρόσθεσης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα 

ακόλουθα:

n Τύπος της ενδοπρόσθεσης: γυμνή μεταλλική ή επικα-

λυμμένη με φάρμακο;

n Αν έχει τοποθετηθεί φαρμακευτική ενδοπρόσθεση, 

ποιο φάρμακο φέρει; (sirolimus, paclitaxel, everolimus).

n Πριν από πόσο καιρό πραγματοποιήθηκε η 

Πίνακας 2β Ποσοστό εγκεφαλικών επεισοδίων σύμφωνα με τη CHA2DS2VASc βαθμολογία

CHADS2 αποτέλεσμα Αριθμός ασθενών (1.733) Ποσοστό εγκεφαλικών επεισοδίων (ποσοστό ανά έτος)

0 1 0%

1 422 1,3%

2 1.230 2,2%

3 1.730 3,2%

4 1.718 4,0%

5 1.159 6,7%

6 679 9,8%

7 294 9,6%

8 82 6,7%

9 14 15,2%
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αγγειοπλαστική;

n Υπάρχει ιστορικό προηγούμενης θρόμβωσης στην 

ενδοπρόθεση;

n Ποια είναι η ενδεδειγμένη χρονική διάρκεια με διπλή 

αντιαιμοπεταλιακή αγωγή για τον συγκεκριμένο τύπο 

ενδοπρόσθεσης;

Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της ΕΕΚ για ασθενείς 

που θα υποβληθούν σε προγραμματισμένη χειρουργική 

επέμβαση, η διακοπή της αντιαιμοπεταλιακής αγωγής 

μπορεί να γίνει με ασφάλεια αν έχουν περάσει τουλάχι-

στον 6 εβδομάδες από την εμφύτευση μεταλλικής ενδο-

πρόσθεσης ή 12 μήνες στην περίπτωση φαρμακευτικής.

Σε περίπτωση επείγουσας χειρουργικής επέμβασης σε 

ασθενή στον οποίο έχει εμφυτευθεί ενδοπρόθεση τους 

προηγούμενους 6 μήνες, η διπλή αντιαιμοπεταλιακή α-

γωγή θα πρέπει να συνεχιστεί χωρίς διακοπή. Αν η ενδο-

πρόθεση έχει ηλικία μεγαλύτερη των 6 μηνών ο ασθενής 

συνεχίζει με ασπιρίνη (τουλάχιστον 100 mg) και γίνεται 

διακοπή της κλοπιδογρέλης 5 ημέρες πριν από την επέμ-

βαση με επανέναρξη το συντομότερο δυνατό μετά την 

επέμβαση.

Λοιπή φαρμακευτική αγωγή
Εκτός της αντιθρομβωτικής αγωγής οι ασθενείς με ιστο-

ρικό ΚΜ λαμβάνουν και αντιαρρυθμικά φάρμακα για τον 

έλεγχο είτε της συχνότητας είτε του καρδιακού ρυθμού. 

Οι υπάρχουσες οδηγίες της ΕΕΚ τονίζουν την ανάγκη της 

συνέχισης της φαρμακευτικής αγωγής με β-αναστολείς 

μέχρι και την ημέρα της χειρουργικής επέμβασης και την 

επανέναρξη της αγωγής αμέσως μετά, αν ο ασθενής εί-

ναι σταθερός αιμοδυναμικά χωρίς επεισόδια υπότασης ή 

βραδυκαρδίας, με ένδειξη για τα φάρμακα της κατηγο-

ρίας 1C. Έχει παρατηρηθεί ότι η διακοπή της χορήγησης 

β-αναστολέα προεγχειρητικά συνοδεύεται από αύξηση 

της θνησιμότητας περιεγχειρητικά, γεγονός που αποδό-

θηκε στην αύξηση του αριθμού των μετασυναπτικών β-

υποδοχέων κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Συμπέρασμα
Στην προεγχειρητική περίοδο απαιτούνται αλλαγές στην 

αντιθρομβωτική αγωγή, οι οποίες ελαττώνουν, αλλά δεν 

μηδενίζουν τον μετεγχειρητικό κίνδυνο της θρομβοεμβο-

λής και συγχρόνως ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο 

της αιμορραγίας. 

Ο περιεγχειρητικός χειρισμός της αντιθρομβωτικής αγω-

γής είναι περίπλοκος λόγω της έλλειψης δεδομένων από 

μεγάλες τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες, καθώς και του 

κινδύνου σοβαρών ανεπιθύμητων συμβαμάτων. Το ευρύ 

φάσμα των ενδείξεων για τη χρήση αντιθρομβωτικής θε-

ραπείας επιβάλλει όπως η προεγχειρητική εκτίμηση να 

περιλάβει όλους τους εμπλεκόμενους (χειρουργό, αναι-

σθησιολόγο, καρδιολόγο), οι οποίοι μαζί με τον ασθενή 

θα εξασφαλίσουν εξατομικευμένη προσέγγιση, προσδο-

κώντας το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Abstract
Kardassis D. Perioperative management of patients with atrial fibrillation in non cardiac surgery. 

Iatrika Analekta 2013; 1: 800-804 
Perioperative management of patients with a history of atrial fibrillation (AF) is complicated and involves assessing and 

balancing individual risks for thromboembolism and bleeding. Discontinuing anticoagulant and antiplatelet therapy 

is usually necessary for major surgery but increases the risk of thrombotic events. Bridge therapy, the temporary 

perioperative substitution of low-molecular-weight-heparin (LMWH) or unfractionated heparin (UFH) in place of 

warfarin or acenocumarol is an effective means of reducing the risk of bleeding. The timing of withdrawal and timing 

of the preoperative and postoperative components of bridge therapy are critical to balancing these risks. Perioperative 

management of antiplatelet therapy requires special care in patients with coronary stents; the timing of surgery relative 

to stent placement dictates management in these patients. In addition, there is strong evidence that patients with AF 

who are treated with β-blockers preoperatively, should continue with the therapy during the perioperative period as the 

cardioprotective effect of β-blockade is well documented. 

Περιεγχειρητική αγωγή ασθενών με κολπική μαρμαρυγή

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 17 | Έτος 2013 803



Bιβλιογραφία

1. Nattel S, Hadjis T, Talajic M. The treatment of atrial fibrillation. An evaluation of drug therapy, electrical modalities and therapeutic 
considerations. Drugs. 1994; 48: 345-371.

2. Iseri LT, Allen BJ, Ginkel ML, et al. Ionic biology and ionic medicine in cardiac arrhythmias with particular reference to magnesium. 
Am Heart J. 1992; 123: 1.404-1.409.

3. Rogers WR, Wroblewski F, Ladue JS. Supraventricular tachycardia complicating surgical procedures; a study of the contributing 
causes, course, and treatment of this complication in fifty patients. Circulation. 1953; 7: 192-199.

4. Camm AJ, Kirchhof P, Lip GY, et al. Guidelines for the management of atrial fibrillation: The task force for the management of atrial 
fibrillation of the european society of cardiology (esc). Eur Heart J. 2010; 31: 2.369-2.429.

5. Douketis JD, Berger PB, Dunn AS, et al. The perioperative management of antithrombotic therapy: American college of chest physicians 
evidence-based clinical practice guidelines (8th edition). Chest. 2008; 133: 299S-339S.

6. Snow V, Weiss KB, LeFevre M, et al. Management of newly detected atrial fibrillation: A clinical practice guideline from the american 
academy of family physicians and the american college of physicians. Ann Intern Med. 2003; 139: 1.009-1.017.

7. Lip GY, Frison L, Halperin JL, et al. Identifying patients at high risk for stroke despite anticoagulation: A comparison of contemporary 
stroke risk stratification schemes in an anticoagulated atrial fibrillation cohort. Stroke. 2010; 41: 2.731-2.738.

8. Dunn AS, Spyropoulos AC, Turpie AG. Bridging therapy in patients on long-term oral anticoagulants who require surgery: The 
prospective peri-operative enoxaparin cohort trial (prospect). J Thromb Haemost. 2007; 5: 2.211-2.218.

9. Spyropoulos AC, Turpie AG, Dunn AS, et al. Clinical outcomes with unfractionated heparin or low-molecular-weight heparin as 
bridging therapy in patients on long-term oral anticoagulants: The regimen registry. J Thromb Haemost. 2006; 4: 1.246-1.252.

10. Dunning J, Versteegh M, Fabbri A, et al. Guideline on antiplatelet and anticoagulation management in cardiac surgery. Eur J 
Cardiothorac Surg. 2008; 34: 73-92.

11. Poldermans D, Bax JJ, Boersma E, et al. Guidelines for pre-operative cardiac risk assessment and perioperative cardiac management 
in non-cardiac surgery. Eur Heart J. 2009; 30: 2.769-2.812.

12. Fleisher LA, Beckman JA, Brown KA, et al. Acc/aha 2007 guidelines on perioperative cardiovascular evaluation and care for 
noncardiac surgery: Executive summary. J Am Coll Cardiol. 2007; 50: 1.707-1.732.

13. Hoeks SE, Scholte Op Reimer WJ, et al. Increase of 1-year mortality after perioperative beta-blocker withdrawal in endovascular and 
vascular surgery patients. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2007; 33: 13-19.

14. Shammash JB, Trost JC, Gold JM, et al. Perioperative beta-blocker withdrawal and mortality in vascular surgical patients. Am Heart 
J. 2001; 141: 148-153.

Περιεγχειρητική αγωγή ασθενών με κολπική μαρμαρυγή

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 17 | Έτος 2013804



Η κολπική μαρμαρυγή είναι από τις πιο συχνές επιπλοκές 

έπειτα από καρδιακές επεμβάσεις και σημαντικός προγνω-

στικός παράγων νοσηρότητας, θνησιμότητας και παρατε-

ταμένης νοσηλείας των ασθενών. Ο ακριβής παθοφυσιο-

λογικός μηχανισμός πρόκλησης της κολπικής μαρμαρυγής 

δεν είναι επακριβώς γνωστός. Οι παράγοντες που ευνοούν 

την εμφάνισή της διακρίνονται σε οξείς (π.χ. χειρουργικό 

τραύμα, ενεργοποίηση συμπαθητικού) και χρόνιους (διά-

ταση αριστερού κόλπου, βαλβιδική νόσος).

Οι ενοχοποιούμενοι μηχανισμοί είναι:

1. Φλεγμονή: Η συστηματική, σχετιζόμενη με την εξωσω-

ματική κυκλοφορία, που συνοδεύεται από αυξημένα επί-

πεδα δεικτών φλεγμονής (CRP, interleukin-2, interleukin-6, 

λευκοκυττάρωση) και η τοπική φλεγμονή ως αποτέλεσμα 

του χειρουργικού τραύματος.

2. Ενεργοποίηση του συμπαθητικού συστήματος. Η 

μεγάλη ηλικία του ασθενούς συνοδεύεται από αυξημέ-

να επίπεδα νορεπινεφρίνης στο αίμα με αποτέλεσμα την 

αυξημένη καρδιακή συχνότητα και την έκτοπη κολπική 

δραστηριότητα. Επίσης η χορήγηση φαρμάκων με συμπα-

θητικομιμητική δράση, όπως η μιλρινόνη, η ντοπαμίνη 

και η ντομπουταμίνη, βοηθά στην εμφάνιση κολπικής 

μαρμαρυγής.

3. Οξειδωτικό stress. Η χρήση της εξωσωματικής κυκλο-

φορίας στην καρδιοχειρουργική περιλαμβάνει ελεγχόμενη 

ισχαιμία που ακολουθείται από επαναιμάτωση της καρδιάς. 

Κατά την επαναιμάτωση παράγονται αυξημένα ποσά αντι-

δραστικών ριζών οξυγόνου που οδηγούν σε δυσλειτουργία 

του μυοκαρδίου, ιστική βλάβη και νέκρωση κυττάρων. Η 

εμφάνιση -μετεγχειρητικά- κολπικής μαρμαρυγής συνδέ-

εται με αυξημένο κίνδυνο αγγειακού εγκεφαλικού θρομ-

βωτικού επεισοδίου, παράταση του χρόνου νοσηλείας, 

αιμοδυναμική αστάθεια και αυξημένη θνησιμότητα.

Επιδημιολογία
Κολπική μαρμαρυγή εμφανίζεται συνήθως στη δεύτερη 

έως τέταρτη μετεγχειρητική ημέρα. Σε ποσοστό 70% των 

ασθενών εκδηλώνεται πριν από το τέλος της τέταρτης με-

τεγχειρητικής ημέρας και στο 94% πριν από το τέλος της 

έκτης μετεγχειρητικής. Κυμαίνεται από 20% έως 50% και 

ποικίλλει ανάλογα με το είδος της επέμβασης, στις βαλβι-

δικές 40%, στην αορτοστεφανιαία παράκαμψη 30%, ενώ 

στον συνδυασμό τους 50%. 

Η επίπτωσή της μετεγχειρητικά ποικίλλει στις μελέτες α-

νάλογα με τα δημογραφικά στοιχεία, το είδος της χειρουρ-

γικής επέμβασης, τις τεχνικές καταγραφής του καρδιακού 

ρυθμού και τα κριτήρια διάγνωσης:

n Οι Mathew και συν. διαπιστώνουν αποκλίνουσες επι-

πτώσεις στις διάφορες περιοχές: ΗΠΑ (33,7%), Καναδάς 

(36,6%), Ευρώπη (34%), Μέση Ανατολή (41%), Νότιος 

Αμερική (17,4%), Ασία (15,7%).

n Οι Siebert και συν. αναφέρουν μικρή επίπτωση έπειτα 

από αορτοστεφανιαία παράκαμψη (9,8%), όμως η παρα-

κολούθηση και η καταγραφή αφορούσαν σε ασθενείς που 

παρέμειναν στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με μέσο 

όρο παραμονής 2,3 ημέρες.

n Οι Leitch και συν. περιγράφουν εμφάνιση κολπικής 

μαρμαρυγής σε ποσοστό 17% παρακολουθώντας τους 

ασθενείς με συνεχή ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή 

(τις πρώτες 48 ώρες) και εν συνεχεία έπειτα από κλινική 

συμπτωματολογία.

n Οι Shen και συν. βρήκαν συχνότητα 29% κατόπιν τηλε-

μετρικού ελέγχου καθ᾽ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

Επίσης, ο ορισμός της κολπικής μαρμαρυγής επηρεάζει 

το αποτέλεσμα των μελετών, διότι σε άλλες αξιολογείται 

όταν η διάρκειά της είναι πάνω 5 λεπτά, ενώ σε άλλες 

πάνω από 10 λεπτά. 

Κλινική-οικονομική επίπτωση
Αν και καλώς ανεκτή και φαινομενικά πρόσκαιρη μετεγχει-

ρητική επιπλοκή, η κολπική μαρμαρυγή μπορεί να κατα-

στεί απειλητική για τη ζωή, ιδιαιτέρα στους ηλικιωμένους 

ασθενείς και σε εκείνους με μειωμένη συστολική απόδοση 

της αριστεράς κοιλίας.

Αρκετοί ασθενείς με μετεγχειρητική κολπική μαρμαρυγή 

Κολπική μαρμαρυγή έπειτα  
από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις
Χρήστος Ε. Ξενοδοχίδης
Καρδιολόγος ΥΓΕΙΑ
cardiolife@easy.com
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μπορεί να είναι ασυμπτωματικοί, ενώ άλλοι παρουσιάζουν 

αίσθημα παλμών, δύσπνοια, θωρακικό άλγος, υπόταση.

Η εμφάνισή της μετεγχειρητικά συνοδεύεται από αυ-

ξημένο κίνδυνο θρομβωτικού εγκεφαλικού επεισοδίου 

(τριπλάσιος), αιμοδυναμικής κατέρειψης, κοιλιακών αρ-

ρυθμιών και ιατρογενών επιπλοκών, ως αποτέλεσμα των 

θεραπευτικών χειρισμών που απαιτούνται. Οι Almassi και 

συν. βρήκαν ότι η νοσοκομειακή θνησιμότητα (6% vs 3%) 

και η εξάμηνη θνησιμότητα (9% vs 4%) ήταν σημαντικά 

υψηλότερη σε αυτούς τους ασθενείς.

Η εμφάνιση μετεγχειρητικής κολπικής μαρμαρυγής έχει 

ως αποτέλεσμα την παράταση της νοσηλείας κατά μέσο 

όρο 4,9 ημέρες και την αύξηση του κόστους νοσηλείας 

κατά 10.000-11.500 δολάρια στις ΗΠΑ. 

Παράγοντες κινδύνου
Ο πλέον ισχυρός παράγοντας είναι η προχωρημένη ηλικία, 

κατά την οποία οι κόλποι εμφανίζουν εκφυλιστικές και 

φλεγμονώδεις αλλοιώσεις (διάταση, ίνωση) με αποτέλε-

σμα να επηρεάζονται η λειτουργικότητα και οι ηλεκτρο-

φυσιολογικες δομές τους. Επιπλέον προδιαθεσικοί παρά-

γοντες είναι το ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής, το άρρεν 

φύλο, το χαμηλό κλάσμα εξωθήσεως της αριστεράς κοιλί-

ας, η διάταση του αριστερού κόλπου, η βαλβιδοπάθεια, η 

χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η χρόνια νεφρική 

ανεπάρκεια, ο σακχαρώδης διαβήτης, η ρευματική καρδια-

κή νόσος και η παχυσαρκία.

Θεραπεία
Η θεραπεία περιλαμβάνει την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση.

Προφύλαξη

1. Β-αποκλειστές. Η θεραπεία με β-αποκλειστές είναι 

πιο αποτελεσματική όταν χορηγούνται πριν και μετά τη 

χειρουργική επέμβαση. Η θεραπεία πρέπει να αρχίσει 

τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν, κατά προτίμηση με έναν 

β1-αποκλειστή χωρίς εγγενή συμπαθητικομιμητική δράση.

2. Αμιωδαρόνη. Μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης της 

αρρυθμίας και τον χρόνο νοσηλείας, καθώς επίσης και τα 

αγγειακά θρομβωτικά επεισόδια και τις μετεγχειρητικές 

κοιλιακές ταχυαρρυθμίες, αλλά όχι τη μετεγχειρητική 

θνησιμότητα.

3. Σοταλόλη. Μειώνει την εμφάνιση μετεγχειρητικά έως 

64%, αλλά δεν έχει καμία επίδραση στον χρόνο νοσηλείας, 

τον κίνδυνο εμφάνισης αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδί-

ου ή τη θνησιμότητα. Επιπλέον υπάρχει ο κίνδυνος εμ-

φάνισης βραδυκαρδίας και κοιλιακής ταχυκαρδίας τύπου 

torsade de pointes, ειδικά στους ασθενείς με ηλεκτρολυτι-

κές διαταραχές.

4. Μαγνήσιο. Έχει βρεθεί ότι η υπομαγνησιαιμία είναι α-

νεξάρτητος παράγων εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής. Η 

ενδοφλέβιος χορήγηση μαγνησίου μειώνει την πιθανότητα 

έκλυσής της.

5. Στατίνες. Λόγω της αντιφλεγμονώδους και αντιοξειδω-

τικής τους δράσης, μειώνουν κατά 22%-34% τον κίνδυνο 

εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής.

6. Κορτικοστεροειδή. Μειώνουν κατά 26%-45% την εμ-

φάνιση κολπικής μαρμαρυγής και τον χρόνο νοσηλείας. 

Καλύτερα αποτελέσματα είχαν όσοι λάμβαναν μέτρια δό-

ση (50-210 mg δεξαμεθαζόνης).

7. Κολπική βηματοδότηση. Πιθανόν μειώνει την εμφάνι-

ση της αρρυθμίας. Όμως, τα θεραπευτικά αποτελέσματα 

είναι υπό μελέτη.

Αντιμετώπιση

Σε ασυμπτωματικούς και αιμοδυναμικά σταθερούς ασθε-

νείς η ανάταξη σε φλεβοκομβικό ρυθμό επέρχεται συνή-

θως αυτόματα τις πρώτες 24 ώρες. Η αρχική αντιμετώπιση 

αποσκοπεί στην εξάλειψη των παραγόντων που ευνοούν 

την εμφάνιση της κολπικής μαρμαρυγής (πόνος, αιμοδυ-

ναμική σταθερότητα, απογαλακτισμός από τα ινότροπα, 

διόρθωση ηλεκτρολυτικών και μεταβολικών διαταραχών, 

διόρθωση αναιμίας και υποξίας) όπου είναι δυνατόν. 

Στους συμπτωματικούς ασθενείς, όταν η αυξημένη καρ-

διακή συχνότητα δεν ελέγχεται, ενδείκνυται καρδιοανά-

ταξη. Αμιωδαρόνη και ιβουτιλίδη φαίνεται να είναι πιο 

αποτελεσματικά φάρμακα για φαρμακευτική ανάταξη σε 

φλεβοκομβικό ρυθμό.

Αντιπηκτική αγωγή με μη κλασματοποιημένη ηπαρίνη, 

χαμηλού μοριακού βάρους ηπαρίνη ή κουμαρινικά πρέπει 

να αρχίζει αν η κολπική μαρμαρυγή επιμένει περισσότερο 

από 24 ώρες. 
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Abstract
Xenodochidis CE. Atrial Fibrillation after cardiac surgery. Iatrika Analekta 2013; 1: 805-807

Post-operative atrial fibrillation (POAF) is one of the most frequent complications of cardiac surgery and an important 

predictor of patient morbidity as well as prolonged hospitalization. It significantly increases costs for hospitalization. 

The aim of this review is to present the current state of knowledge about the risk factors, mechanisms, prevention, and 

treatment of this complication. With regard to prevention of POAF, beta-blocker drugs are effective and safe and can 

be used in most patients, whereas amiodarone can be added in high risk patients. Treatment includes the use of an 

AV nodal blocking agent to achieve the rate control. If AF does not spontaneously covert to sinus rhythm within 24h, 

anticoagulation should be initiated and rhythm control strategy should be attempted.
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Η απουσία καρδιακών δομικών διαταραχών και η ύπαρξη 

ΗΚΓ/φήματος ειδικής μορφολογίας χαρακτηρίζουν το σύν-

δρομο Brugada. Η δίκην δεξιού σκελικού αποκλεισμού 

εμφάνιση των κοιλιακών συμπλεγμάτων στις προκάρδιες 

απαγωγές V1-V3 με ταυτόχρονη ανάσπαση του κύματος J 

και διαστήματος ST είναι η τυπική ΗΚΓ/φική του απεικόνι-

ση (εικόνα 1). Πρόκειται για ΗΚΓ/φικό σύνδρομο, το οποίο 

με βάση τις παρατηρούμενες μεταβολές ταξινομείται σε 

τρεις τύπους:

1. Τύπος 1: Ανάσπαση του κύματος J>2mm, κυρτή ανά-

σπαση του διαστήματος ST>2mm και αρνητικό έπαρμα T. 

Η περίπτωση της εικόνας 1 ανήκει στον τύπο αυτό.

2. Τύπος 2: Ανάσπαση του κύματος J>2mm, εφιππιοειδής 

ανάσπαση του διαστήματος ST>1mm με το κοίλο προς τα 

επάνω και έπαρμα T θετικό ή διφασικό.

3. Τύπος 3: Ανάσπαση του κύματος J>2mm, εφιππιοειδής 

ανάσπαση του διαστήματος STΘ1mm με το κοίλο προς τα 

επάνω και έπαρμα T θετικό ή διφασικό. 

Η συχνότητα του συνδρόμου στον γενικό πληθυσμό 

ποικίλλει στις διάφορες μελέτες. Tα άτομα που εξετά-

στηκαν, τα διαγνωστικά κριτήρια που χρησιθμοποιήθηκαν, 

η θέση των ηλεκτροδίων στις προκάρδιες απαγωγές και 

η υπάρχουσα δυνατότητα διαλείπουσας εμφάνισης του 

συνδρόμου είναι οι κυριότερες αιτίες της αναφερόμενης 

μεγάλης διασποράς της συχνότητάς του. Πάντως, αυτή 

υπολογίζεται πέριξ του 0,05% στην Ευρώπη και στο 0,4% 

στις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας με σαφή υπεροχή 

της εμφάνισής του στους άνδρες έναντι των γυναικών 

(περίπου 8/1).

Το σύνδρομο, εκτός από τις περιπτώσεις της σποραδι-

κής του εμφάνισης, θεωρείται οικογενής πάθηση, η ο-

ποία μεταβιβάζεται κληρονομικά κατά τον επικρατούντα 

αυτοσωματικό χαρακτήρα. Οι γενετικές ανωμαλίες που 

το προκαλούν, συνδέονται με μεταλλάξεις (του γονιδίου 

SCN5A), στη χρωμοσωμική θέση 3p21 το οποίο ελέγχει 

λειτουργικά τους καρδιακούς διαύλους των ιόντων νατρί-

ου (διαυλοπάθεια). Μείωση της λειτουργικής ικανότητάς 

τους έχει ως συνέπεια την εμφάνιση του συνδρόμου, στο 

ήμισυ των περιπτώσεων του οποίου υπάρχει οικογενειακό 

ιστορικό αιφνίδιου καρδιακού θανάτου. Η επίδραση διά-

φορων παραγόντων, όπως λ.χ. η αυξημένη θερμοκρασία 

του σώματος, ευνοούν τη δυσλειτουργία του γονιδίου, 

με αποτέλεσμα την επίταση των κλινικοεργαστηριακών 

εκδηλώσεων του συνδρόμου. Πέραν των ανωτέρω διαπι-

στώθηκε ότι μεταλλάξεις της γλυκερο-3-φωσφορικής δε-

ϋδρογενάσης 1, δύναται να οδηγήσουν σε ελάττωση του 

ρεύματος των ιόντων Na+ και εμφάνιση του συνδρόμου. 

Επίσης μεταλλάξεις που συνεπάγονται εξασθένηση της 

λειτουργίας των ιοντικών διαύλων του Ca++τύπου L συμ-

βάλλουν στην ΗΚΓ/φική εξωτερίκευση του συνδρόμου. 

Οι αρρυθμίες είναι συχνές στα άτομα που εμφανίζουν 

το σύνδρομο και παρατηρούνται συνήθως στην ηρεμία 

ή κατά τη διάρκεια του ύπνου, γεγονός που ενισχύει την 

άποψη της συμμετοχής του αυτόνομου (παρασυμπαθητι-

κού) νευρικού συστήματος στην έκλυσή τους. Πριν από 

την έναρξη της αρρυθμίας συνήθως δεν παρατηρούνται 

επιπρόσθετες αλλοιώσεις των διαστημάτων QT και ST. 

Σε σπάνιες περιπτώσεις προηγήθηκαν ανωμαλίες του 

ρυθμού, μεγαλύτερη ανάσπαση του διαστήματος ST ή ε-

ναλλαγή της διάρκειας του καρδιακού κύκλου του τύπου 

επιτάχυνση-επιβράδυνση αυτού. 

Οι υπερκοιλιακές αρρυθμίες είναι συνήθως της μορφής 

του κολπικού πτερυγισμού/μαρμαρυγής και κολπικής τα-

χυκαρδίας (εικόνα 2). Η μαρμαρυγή είναι η συχνότερη, 

πλην όμως η συχνότητά της δεν είναι επακριβώς γνωστή, 

αλλά οπωσδήποτε είναι μεγαλύτερη εκείνης που παρα-

τηρείται στα άτομα των αντίστοιχων ηλικιών του γενικού 

πληθυσμού. Η αναφερόμενη συχνότητα, η οποία κυμαί-

νεται μεταξύ στο 10%-30%, πρέπει να υπολείπεται της 

πραγματικής, διότι η εμφάνιση των αρρυθμιών σε άτομα 

με φυσιολογική καρδιά μπορεί να είναι ασυμπτωματική 

και έτσι να διαφύγουν της διάγνωσης. Η συχνότητα εμφά-

νισης της αρρυθμίας στη διάρκεια ηλεκτροφυσιολογικής 

μελέτης (προκλητή) σύμφωνα με τα ευρήματα των διαφό-

ρων μελετών κυμαίνεται μεταξύ στο 3%-100%. Η μεγάλη 

διασπορά των τιμών θα πρέπει να αποδοθεί μάλλον στη 

διαφορετική καρδιολογική υποδομή των μελετηθέντων 

ατόμων.

Πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα ότι η εμφάνιση της 

εν λόγω αρρυθμίας σε νέα άτομα, και μάλιστα σε εκείνα 
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που αναφέρουν αναμνηστικό συγκοπτικών επεισοδίων, 

πρέπει να οδηγήσει τη σκέψη στην πιθανή ύπαρξη του 

συνδρόμου.

Η παρουσία της κολπικής μαρμαρυγής φαίνεται ότι α-

ποτελεί δείκτη κακής πρόγνωσης και συνδέεται άμεσα 

με την κλινική βαρύτητα του συνδρόμου (εμφάνιση καρ-

διαγγειακών συμβαμάτων στο σύνολο των ατόμων που 

εμφάνισαν την αρρυθμία).

Η αυξημένη διάρκεια του κολπικού δυναμικού ενερ-

γείας, του χρόνου της ενδοκολπικής αγωγής και του 

διαστήματος HV (>55ms), απόρροια της υπάρχουσας δι-

αυλοπάθειας, ενοχοποιείται ιδιαίτερα για την πρόκληση 

και ευόδωση των υπερκοιλιακών αρρυθμιών. Εξάλλου, η 

συχνότερη εμφάνισή τους στη διάρκεια του ύπνου, κατά 

την οποία ελαττώνεται η επίδραση του συμπαθητικού, ενι-

σχύει την άποψη ότι στην αρρυθμιογένεση συμβάλλει και 

η συνεπεία της διαταραχής της νεύρωσης προκαλούμενη 

μείωση της λειτουργικότητας των ιοντικών διαύλων του 

Ca++τύπου L.

Η κλινική εξωτερίκευση της αρρυθμίας σχετίζεται με 

τη συχνότητα και τη διάρκεια της εμφάνισής της. Έτσι, 

όταν αυτή δεν έχει μεγάλη διάρκεια ή η συχνότητά της 

είναι μικρή μπορεί να είναι ασυμπτωματική, ενώ, όταν 

εκδηλώνεται με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση, δύναται 

να οδηγήσει στην εμφάνιση δυσπνοϊκών φαινομένων ή 

λιποθυμικών και συγκοπτικών επεισοδίων.

Από τις φαρμακευτικές ουσίες που έχουν χρησιμοποι-

ηθεί για την αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής στα 

άτομα με σύνδρομο Brugada, η κινιδίνη μόνη της ή σε 

συνδυασμό με βεραπαμίλη έδωσε τα καλύτερα αποτελέ-

σματα. Παρά ταύτα η εμφύτευση μόνιμου βηματοδότη-

απινιδωτή δεν παύει να είναι η θεραπεία εκλογής στις 

συμπτωματικές περιπτώσεις του συνδρόμου. Η ύπαρξη, 

όμως, της κολπικής μαρμαρυγής ενέχει τον κίνδυνο ατε-

λέσφορης εκφόρτισης του απινιδωτή (το ποσοστό εγγίζει 

το 14%), σύμβαμα που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον 

προγραμματισμό και στην εκλογή της βηματοδοτικής συ-

σκευής προς αποφυγή του.

Εικ. 1. ΗΚΓ/φική απεικόνιση συνδρόμου Brugada, τύπου Ι. Εικ. 2. Σύνδρομο Brugada, τύπου Ι. (a): Ρυθμός φλεβοκομβικός. (b): 
Κολπική μαρμαρυγή.

Abstract
Mallios CD. Atrial fibrillation and Brugada syndrome. Iatrika Analekta 2013; 1: 808-809

Brugada syndrome is a rare familial disease caused by mutations of gene SCN5A in the chromosomal locus 3p21. Atrial 

fibrillation is the most prevalent and severe supraventricular arrythmia. In symptomatic cases the treatment of choice is 

the implantation of a cardiac defribillator.
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Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) είναι η πιο συχνή και σοβαρή 

υπερκοιλιακή αρρυθμία της καθ᾽ ημέρα ιατρικής πράξης 

και μαζί με την καρδιακή ανεπάρκεια (ΚΑ), απ᾽ ό,τι δια-

φαίνεται, θα αποτελέσουν τις μεγαλύτερες καρδιαγγεια-

κές ÇεπιδημίεςÈ του 21ου αιώνα. 

Ο επιπολασμός της ΚΜ κυμαίνεται περί το 1% στο γε-

νικό πληθυσμό και η μέση ηλικία προσβολής είναι τα 

75 χρόνια, ενώ περίπου το 70% αφορά σε άτομα 65-75 

χρόνων. 

Η ΚΜ, υπό τη μόνιμη, την παροξυσμική και την εμ-

μένουσα μορφή της, απαντά σε πολλές παθολογικές 

καταστάσεις, μερικές από τις οποίες δύναται και να προ-

καλέσει. Η συνύπαρξη ΚΜ και ΚΑ αποτελεί συνήθη συν-

δυασμό παθολογικών οντοτήτων και αυτόματα τίθεται το 

ερώτημα της μεταξύ τους σχέσης. Δηλαδή ποια είναι η 

αιτία και ποια το αποτέλεσμα.

Το ερώτημα αναφύεται κυρίως στις περιπτώσεις στις 

οποίες η μεν αρρυθμία χαρακτηρίζεται ÇιδιοπαθήςÈ, η 

δε μυοκαρδιακή δυσλειτουργία εμφανίζεται σε ÇυγιέςÈ 

καρδιαγγειακό υπόστρωμα. 

Η κολπική μαρμαρυγή  
επί καρδιακής ανεπάρκειας
Από τα ευρήματα της μελέτης Framingham, η οποία ανα-

φέρεται σε έλεγχο ατόμων γενικού πληθυσμού ηλικίας 

άνω των 50 χρόνων διαπιστώθηκε ότι η επίπτωση της ΚΜ 

σε ασθενείς με ΚΑ ήταν 5,4% και συγχρόνως συχνότερη 

στις γυναίκες και στα ηλικιωμένα άτομα. Ο επιπολασμός 

της αρρυθμίας συνδέεται άμεσα με τη βαρύτητα της 

ΚΑ και βαίνει παράλληλα προς αυτή. Έτσι, σε ασθενείς 

κατηγορίας Ι και ΙΙ της ταξινόμησης NYHA κυμαίνεται 

στο 5%-10% (μελέτη SOLVD), σε ασθενείς κατηγορίας 

ΙΙ και ΙΙΙ στο 20%-30% (μελέτη CHARM) και ανέρχεται 

στο 40%-50% στα άτομα κατηγορίας ΙΙΙ και ΙV (μελέτη 

CONSENSUS).

Εξαίρεση αποτελεί η μελέτη SENIORS, στην οποία ΚΜ 

βρέθηκε στο 35% των ασθενών, μολονότι εμφάνιζαν ΚΑ 

ελαφρύτερου βαθμού. Η διαφορά αποδόθηκε στη μεγα-

λύτερη ηλικία των ασθενών της μελέτης (μέση ηλικία 74 

χρόνια) έναντι των ασθενών των άλλων μελετών (60-64 

χρόνια). Υψηλός επιπολασμός της ΚΜ παρατηρείται επί-

σης και στους νοσηλευόμενους για ΚΑ ασθενείς. Έτσι, σε 

τρεις σχετικές μελέτες 11.327, 499 και 1.058 ασθενών, 

διαπιστώθηκε ΚΜ σε αναλογία 42%, 26% και 35% αντί-

στοιχα. Η απόκλιση των τιμών αποδόθηκε στην ποικιλία 

του υποστρώματος της ΚΑ και στη διαφορετική ηλικία των 

ασθενών.

Η καρδιακή ανεπάρκεια  
επί κολπικής μαρμαρυγής
Η επίπτωση της ΚΑ σε ασθενείς με ΚΜ όλων των μορφών 

της, ήταν 3,3% στη μελέτη Framingham. Σε σχετικά πρό-

σφατη μελέτη, η οποία αναφέρεται σε 3.288 ασθενείς 

με ΚΜ ανεξαρτήτως αιτιολογίας, 790 παρουσίασαν ΚΑ 

(24%). Αυτή ανήλθε εντός του πρώτου και του πέμπτου 

έτους στο 7% και 18% όταν οι ασθενείς εμφάνιζαν παρο-

ξυσμική ΚΜ και 11% και 27% αντίστοιχα, όταν η αρρυθ-

μία ήταν μόνιμη. Αντίθετα, στους ασθενείς με ιδιοπαθή 

ΚΜ (264 άτομα) το ποσοστό της ΚΑ ήταν 0,4% και 2,1% 

τον πρώτο και τον πέμπτο χρόνο αντίστοιχα. 

Ο επιπολασμός της ΚΑ, αλλά και η βαρύτητά της σε 

ασθενείς με ΚΜ εξαρτώνται, εκτός από το υπόβαθρο στο 

οποίο αναπτύσσεται η αρρυθμία, και από τη μορφή της. 

Έτσι, σε μελέτη 5.333 ασθενών, νοσοκομειακών και μη, 

η συχνότητα της ΚΑ ήταν 23%, 35% και 49% όταν η αρ-

ρυθμία ήταν παροξυσμική, εμμένουσα ή μόνιμη αντίστοι-

χα και οι σοβαρές της μορφές (ΙΙΙης και ΙVης κατηγορίας 

κατά ΝΥΗΑ) 8%, 15% και 25%. Επίσης, σε 756 περιπα-

τητικούς ασθενείς, ποσοστό 30% εμφάνιζε ΚΑ και ειδικά 

14%, 18% και 43% επί παροξυσμικής, εμμένουσας και 

μόνιμης μορφής της αρρυθμίας αντίστοιχα. Στο 70% των 

ανωτέρω ασθενών υπήρχε καρδιοπάθεια και η διαπιστω-

θείσα ΚΑ ήταν 29%, 48%, 17% και 5%, κατηγορίας Ι, ΙΙ, 

ΙΙΙ και ΙV αντίστοιχα.

Πρόγνωση συνύπαρξης κολπικής μαρμαρυγής 
και καρδιακής ανεπάρκειας
Η συνύπαρξη ΚΜ και ΚΑ επηρεάζει αρνητικά την πρό-

γνωση των ασθενών. Η θνητότητα εκτιμάται περί το 9,5%, 

ενώ επιδείνωση της ΚΑ παρατηρείται σε αναλογία 25% 
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και η πρόγνωση είναι βαρύτερη στους ασθενείς που εμ-

φανίζουν σοβαρού βαθμού συστολική δυσλειτουργία της 

αριστεράς κοιλίας.

Η δυσμενής επίδραση της εμφάνισης ΚΑ σε ασθενείς 

με ΚΜ έχει αποδειχθεί και η ύπαρξή της αυξάνει την 

θνητότητα μέχρι και 58% με σαφή υπεροχή των γυναι-

κών έναντι των ανδρών (πίνακας 1). Ανάλογη είναι και 

η επίδραση της ΚΜ στους ασθενείς που παρουσιάζουν 

ΚΑ. Έτσι, στους ασθενείς της μελέτης SOLVD η θνητό-

τητα ανήλθε στο 34% όταν συνυπήρχε ΚΜ, έναντι 23% 

στην ομάδα των ατόμων που διατηρούσαν φλεβοκομβικό 

ρυθμό. Επίρρωση των ανωτέρω αποτελούν τα ευρήματα 

της μελέτης Framingham, από τα οποία επιβεβαιώνεται 

επιπλέον και η βαρύτερη πρόγνωση του συνδυασμού των 

δύο παθολογικών οντοτήτων στο γυναικείο φύλο έναντι 

του ανδρικού (πίνακας 1).

Κολπική μαρμαρυγή: αιτία  
καρδιακής ανεπάρκειας;
Η απώλεια της κολπικής συστολής στους ασθενείς με ΚΜ 

συνεπάγεται μειωμένη πλήρωση της αριστεράς κοιλίας 

με αποτέλεσμα την ελάττωση της καρδιακής παροχής 

κατά 15%-30%. Οι κόλποι διατείνονται, ενώ συγχρόνως 

αναπτύσσεται Çκολπική μυοκαρδιοπάθειαÈ, η οποία 

συμβάλλει στην εμφάνιση της ΚΑ. Επίταση των ανωτέρω 

αιμοδυναμικών μεταβολών προκαλεί η συνύπαρξη παθο-

λογικού καρδιακού υποστρώματος (π.χ. μιτροειδοπάθεια) 

ή μεγάλης ταχυαρρυθμίας.

Πέραν των ανωτέρω η ΚΜ, ιδιαίτερα όταν η κοιλιακή 

της ανταπόκριση είναι αυξημένη, δύναται να προκαλέσει 

έκδηλη διάταση της αριστεράς κοιλίας με συστολική δυ-

σλειτουργία, γνωστή ως Çταχυαρρυθμική μυοκαρδιοπά-

θειαÈ. Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός πρόκλησης της 

τελευταίας οντότητας δεν είναι επακριβώς γνωστός, όμως 

η υποχώρησή της μετά την τιθάσευση της κολπικής μαρ-

μαρυγής αποτελεί απόδειξη της αρρυθμιογόνου της προέ-

λευσης. Η διάγνωσή της επίσης προσκρούει σε δυσκολίες, 

μολονότι απαντά, υπό ελαφρότερη ή βαρύτερη μορφή στο 

25%-50% των ασθενών που εμφανίζουν συνύπαρξη ΚΜ 

και ΚΑ.

Καρδιακή ανεπάρκεια: αιτία  
κολπικής μαρμαρυγής
Η διαστολική δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας ευνο-

εί την εμφάνιση και μονιμοποίηση της ΚΜ. Οι πιθανολο-

γούμενοι μηχανισμοί σχετίζονται κυρίως με νευροορμο-

νικές διαταραχές και ιδιαίτερα του συστήματος ρενίνης, 

αγγειοτενσίνης και αλδοστερόνης. Η ενεργοποίηση του 

εν λόγω συστήματος οδηγεί σε αγγειοσύσπαση, κατακρά-

τηση ύδατος και άλατος και σε διαταραχές της αγωγής και 

της ανερέθιστης περιόδου των κολπικών και των κοιλια-

κών μυοκαρδιακών κυττάρων. 

Ακολουθεί αύξηση των πιέσεων και της τοιχωματικής 

τάσης στον αριστερό κόλπο, βράχυνση της ανερέθιστης 

κολπικής περιόδου, εμφάνιση έκτακτων υπερκοιλιακών 

συστολών οι οποίες προοδευτικά αυξάνουν σε συχνότητα 

και τελικά εξελίσσονται σε ριπές ΚΜ. Η ελάττωση του ύ-

ψους της ενδοκολπικής πίεσης, λόγω άρσης του αιτίου που 

την προκαλεί οδηγεί κατά κανόνα στην επανεμφάνιση του 

φλεβοκομβικού ρυθμού. 

Συμπέρασμα
Συμπερασματικά θα μπορούσαν να λεχθούν τα κατωτέρω: 

n Η ΚΜ και η ΚΑ συχνότατα συνυπάρχουν. Η συνύπαρξή 

τους έχει σοβαρή πρόγνωση με μεγαλύτερη θνητότητα 

στο γυναικείο φύλο. 

n Υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ βαρύτητας ΚΑ και 

εμφάνισης ΚΜ. 

n Η μόνιμη ΚΜ συνεπάγεται την εμφάνιση συχνότερης 

και σοβαρότερης μορφής ΚΑ. 

n Η βελτίωση ή η επιδείνωση της μιας οντότητας συ-

νοδεύεται, συνήθως από αντίστοιχη μεταβολή και της 

άλλης (φαύλος κύκλος). 

Πίνακας 1 Μελέτη Framingham (1.470 ασθενείς ηλικίας άνω των 50 χρόνων)

Παθολογική οντότητα Συνύπαρξη ΚΜ και ΚΑ RR / Άνδρες RR / Γυναίκες

ΚΜ Εμφάνιση ΚΑ 2,7** (1,9-3,7) 3,1** (2,2-4,7)

ΚΑ Εμφάνιση ΚΜ 1,6* (1,2-2,1) 2,7** (2,0-3,6)

Μέση χρονική διάρκεια παρακολούθησης 5,6 και 4,2 χρόνια μετά την εμφάνιση ΚΜ και ΚΑ αντίστοιχα.  
RR= Σχετικός κίνδυνος θανάτου. *p<0,01, **p<0,0001. 
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Abstract
Mallios CD. Atrial fibrillation and heart failure. Iatrika Analekta 2013; 1: 810-812 

Heart failure and atrial fibrillation often coexist, with higher mortality in women. There is a positive corellation between 

advanced heart failure and presence of atrial fibrillation, while atrial fibrillation leads to frequent and more severe heart 

failure.The improvement or worsening of each entity, is followed by equal change of the other. 
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Η κολπική μαρμαρυγή αντιπροσωπεύει την πιο συχνή και 

ταυτόχρονα σοβαρή υπερκοιλιακή αρρυθμία και ευθύνε-

ται για το ένα τρίτο των ασθενών που νοσηλεύονται στα 

νοσοκομεία για διαταραχές του καρδιακού ρυθμού. Πα-

ρατηρείται στο 1%-2% του γενικού πληθυσμού και υπο-

λογίζεται ότι περισσότεροι από 6 εκατομμύρια Ευρωπαίοι 

πάσχουν από τη συγκεκριμένη αρρυθμία. Ο επιπολασμός 

της αυξάνει με την ηλικία, αφορά στο 0,5 % των ασθενών 

40-50 ετών και στο 5%-15% των ασθενών ηλικίας μεγα-

λύτερης των 80 ετών, ενώ εκτιμάται ότι θα διπλασιαστεί 

στα επόμενα 50 χρόνια καθώς ο πληθυσμός της Ευρώπης 

ÇγερνάÈ. Οι άνδρες πάσχουν συχνότερα απ᾽ ό,τι οι γυναί-

κες και η ετήσια επίπτωσή της υπερβαίνει το 2% και το 

1,5% στα άτομα ηλικίας άνω των 80 χρόνων αντίστοιχα. 

Η κολπική μαρμαρυγή σχετίζεται με διπλάσιο κίνδυνο 

θανάτου και αυξημένη συχνότητα εμφάνισης αγγειακών 

εγκεφαλικών επεισοδίων (1 στα 5 εγκεφαλικά οφείλεται 

στην αρρυθμία) και καρδιακής ανεπάρκειας. 

Στόχος της θεραπευτικής αντιμετώπισης είναι η βελτί-

ωση των συμπτωμάτων στους ασθενείς και η πρόληψη 

των σοβαρών επιπλοκών. Συνίσταται δε στη χορήγηση 

αντιθρομβωτικής αγωγής, που μειώνει την εμφάνιση 

θρομβοεμβολικών επεισοδίων, και στον έλεγχο της καρ-

διακής συχνότητας, ο οποίος βελτιώνει την αιμοδυναμική 

κατάσταση του ασθενούς και ελαττώνει τις πιθανότητες 

εμφάνισης καρδιακής ανεπάρκειας, ιδιαίτερα εκείνης που 

οφείλεται στην αυξημένη καρδιακή συχνότητα (ταχυμυο-

καρδιοπάθεια). Σε ασθενείς που παραμένουν συμπτωματι-

κοί παρά τη βέλτιστη ρύθμιση της καρδιακής συχνότητας 

ενδέχεται να υπάρξει ανάγκη για αποκατάσταση του φλε-

βοκομβικού ρυθμού, φαρμακευτικά ή ηλεκτρικά (ÇΟκόσα, 

φάρμακα ουκ ιήται, ηλεκτρικό ρεύμα ιήταιÈ, παραλλαγή 

Ιπποκράτειου αφορισμού).

ÇΈλεγχος της συχνότητας ή του ρυθμού;È είναι το ερώ-

τημα που αναφύεται σε κάθε περίπτωση ασθενούς με πα-

ροξυσμική ή εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή. Το ερώτημα 

αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο μεγάλων 

μελετών, των οποίων τα ευρήματα δεν έδωσαν ακόμη πει-

στική απάντηση. 

n Η μελέτη ΑFFIRM (Atrial Fibrillation Follow-up 

Investigation of Rhythm Management) συμπεριέλαβε 

4.000 ασθενείς με παροξυσμική ή εμμένουσα κολπική 

μαρμαρυγή, μέσης ηλικίας 70 χρόνων, από τους οποίους 

το 71% εμφάνιζε υπέρταση και το 9% καρδιακή ανεπάρ-

κεια κατηγορίας NYHA>II, ενώ περίπου ένα στα τρία άτομα 

παρουσίαζε κολπική μαρμαρυγή για πρώτη φορά. Καταλη-

κτικό σημείο ήταν ο θάνατος ανεξαρτήτως αιτιολογίας. Στο 

τέλος της πενταετούς παρακολούθησης δεν διαπιστώθηκε 

διαφορά στη θνητότητα ή στη συχνότητα εμφάνισης αγ-

γειακών εγκεφαλικών επεισοδίων μεταξύ των δύο ομάδων 

ελέγχου, ρυθμού ή καρδιακής συχνότητας. 

n Η μελέτη RACE (RAte Control versus Electrical 

cardioversion) αφορούσε διετή έλεγχο 552 ατόμων μέ-

σης ηλικίας 68 χρόνων με εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή, 

τα οποία τυχαιοποιήθηκαν σε στρατηγική ελέγχου συχνό-

τητας ή ρυθμού. Καταληκτικά σημεία ήταν η εμφάνιση 

καρδιακής ανεπάρκειας, θρομβοεμβολικών επεισοδίων, 

αιμορραγίας, η ανάγκη εμφύτευσης βηματοδότη και η 

εμφάνιση παρενεργειών από τα χορηγηθέντα αντιαρρυθ-

μικά φάρμακα. Ποσοστό 17% των ασθενών της ομάδας 

ελέγχου της συχνότητας εμφάνισε διάφορες επιπλοκές έ-

ναντι 22% των ασθενών της αποκατάστασης του ρυθμού, 

διαφορά όμως μη σημαντική στατιστικά.

n Η μελέτη AF-CHF (Atrial Fibrillation and Congestive 

Heart Failure) συμπεριέλαβε 1.376 ασθενείς μέσης ηλικί-

ας 66 ετών με ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας, ΚΕ<35% 

και αναμνηστικό κολπικής μαρμαρυγής, με καταληκτικό 

σημείο τον θάνατο καρδιαγγειακής αιτιολογίας. Και στις 

δύο τυχαιοποιημένες ομάδες ελέγχου συχνότητας ή ρυθ-

μού δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές 

στο ποσοστό θνητότητας (25% με 27% αντίστοιχα).

n Η μελέτη J-RHYTHM (Japanese Rhythm management 

for atrial fibrillation) παρακολούθησε 823 άτομα με παρο-

ξυσμική κολπική μαρμαρυγή μέσης ηλικίας 65 ετών και 

είχε ως καταληκτικό σημείο τη θνητότητα, το εγκεφαλικό 

έμφρακτο, τη συστηματική εμβολή, την αιμορραγία και 

την ανάγκη νοσηλείας για καρδιακή ανεπάρκεια. Δεν πα-

ρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα 

στις δύο ομάδες (22% στην ομάδα συχνότητας, έναντι 

15,3% στην ομάδα ρυθμού).
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Όπως διαπιστώνεται από τις ανωτέρω μελέτες δεν φαί-

νεται να υπάρχει διαφορά ανάμεσα στις δύο θεραπευτικές 

στρατηγικές, δηλαδή στον έλεγχο της καρδιακής συχνό-

τητας ή στην προσπάθεια διατήρησης του φλεβοκομβικού 

ρυθμού.

Προκειμένου να ελεγχθεί η καρδιακή συχνότητα και 

να βελτιωθούν τα συμπτώματα των ασθενών μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν διάφορα αντιαρρυθμικά φάρμακα, σε 

συνάρτηση πάντα με το παθολογικό υπόστρωμα της αρ-

ρυθμίας. Οι β-αναστολείς είναι αποτελεσματικοί, ιδιαίτερα 

σε ασθενείς με αυξημένο αδρενεργικό τόνο ή συνύπαρξη 

μυοκαρδιακής ισχαιμίας. Οι μη διυδροπυρηνικοί αναστο-

λείς ασβεστίου (βεραπαμίλη και διλτιαζέμη) ενδείκνυνται 

σε περιπτώσεις τόσο χρόνιας όσο και παροξυσμικής κολ-

πικής μαρμαρυγής, ωστόσο πρέπει να αποφεύγονται σε 

ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Η διγοξίνη είναι απο-

τελεσματική φαρμακευτική ουσία για τον έλεγχο της καρ-

διακής συχνότητας σε ηρεμία όχι όμως κατά την άσκηση 

και χορηγείται σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια που 

εμφανίζουν κολπική μαρμαρυγή. Η δρονεδαρόνη και η 

αμιωδαρόνη ελαττώνουν την καρδιακή συχνότητα, αλλά 

δεν πρέπει να δίνονται σε ασθενείς με μόνιμη κολπική 

μαρμαρυγή.

Η βέλτιστη καρδιακή συχνότητα που πρέπει να επιδιώ-

κεται δεν έχει καθοριστεί επακριβώς. Από τα ευρήματα της 

πρόσφατης μελέτης RACE II δεν διαπιστώθηκε ουσιώδης 

διαφορά μεταξύ του αυστηρού ελέγχου της καρδιακής συ-

χνότητας (<80/min), έναντι του πιο επιεικούς (<110/min), 

ενώ συγχρόνως η δεύτερη ομάδα των ασθενών παρουσία-

σε λιγότερες ημέρες νοσηλείας.

Για τη διατήρηση του φλεβοκομβικού ρυθμού χρησιμο-

ποιούνται αντιαρρυθμικά φάρμακα διαφόρων κατηγοριών 

ανάλογα με την ύπαρξη ή μη παθολογικού καρδιαγγεια-

κού υποστρώματος. Έτσι, σε ασθενείς με κολπική μαρμα-

ρυγή χωρίς καρδιαγγειακή νόσο φάρμακα εκλογής είναι 

η προπαφενόνη και η σοταλόλη. Επί ισχαιμικής νόσου 

του μυοκαρδίου η σοταλόλη είναι ασφαλές φάρμακο, ενώ 

η προπαφενόνη πρέπει να αποφεύγεται. Σε ασθενείς με 

καρδιακή ανεπάρκεια λειτουργικού σταδίου NYHA III ή IV 

φάρμακο εκλογής είναι η αμιωδαρόνη. Η ουσία θεωρείται 

ως η πλέον αποτελεσματική για τη διατήρηση του φλεβο-

κομβικού ρυθμού, αλλά λόγω των σοβαρών παρενεργειών 

της πρέπει να χορηγείται όταν τα υπόλοιπα αντιαρρυθμικά 

φάρμακα αποδειχθούν αναποτελεσματικά ή αντενδείκνυ-

ται η χορήγησή τους. Η δρονεδαρόνη δύναται να χορηγη-

θεί σε ασθενείς με οξέα στεφανιαία σύνδρομα, τα οποία 

εμφανίζουν κολπική μαρμαρυγή και καρδιακή ανεπάρ-

κεια λειτουργικού σταδίου NYHA I-II, ενώ αντενδείκνυται 

σε σοβαρότερη μορφή καρδιακής ανεπάρκειας (ευρήματα 

μελέτης ANDROMEDA). Τα αντιαρρυθμικά αντενδείκνυ-

νται για διατήρηση του φλεβοκομβικού ρυθμού σε πε-

ριπτώσεις ασθενών με σοβαρή νόσο του φλεβοκόμβου, 

εκτός αν φέρουν μόνιμο τεχνητό βηματοδότη. 

Οι επεμβάσεις κατάλυσης είναι τεχνικές που αποσκο-

πούν στην πρόληψη εμφάνισης της αρρυθμίας και στη 

διατήρηση του φλεβοκομβικού ρυθμού με τη δημιουργία 

γραμμοειδών βλαβών στο τοίχωμα του δεξιού ή του αρι-

στερού κόλπου ή και στους δύο και στις εκφορτίζουσες 

εστίες που εδράζονται συνήθως στις πνευμονικές φλέβες. 

Η εφαρμογή τους αποτελεί εναλλακτική λύση σε ασθενείς 

με συμπτωματική κολπική μαρμαρυγή παρά τη βέλτιστη 

φαρμακευτική θεραπεία και συνυπολογίζοντας πάντοτε 

το βαθμό της κολπική διάτασης και την παρουσία υπο-

κείμενης καρδιαγγειακής νόσου. Οι εν λόγω επεμβάσεις 

δεν είναι απαλλαγμένες επιπλοκών (αγγειακό εγκεφαλικό 

επεισόδιο, στένωση πνευμονικών φλεβών, αιμοπερικάρ-

διο, κολποοισοφαγικό συρίγγιο, σπασμός στεφανιαίων 

αρτηριών) και εμφανίζουν θνητότητα 0,7%.

Απόρροια των ανωτέρω είναι και οι πρόσφατες (2010) 

κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής 

Εταιρείας για τον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας και 

του ρυθμού στους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή. Η 

αρχική θεραπεία σε ασυμπτωματικούς ηλικιωμένους α-

σθενείς πρέπει να είναι η επαρκής χορήγηση αντιθρομ-

βωτικής θεραπείας και ο έλεγχος της καρδιακής συχνότη-

τας. Ο έλεγχος της συχνότητας πρέπει να συνεχίζεται καθ᾽ 

όλη τη διάρκεια ελέγχου του καρδιακού ρυθμού, ώστε να 

επιτευχθεί επαρκής έλεγχος της κοιλιακής ανταπόκρισης 

κατά τη διάρκεια παροξυσμών κολπικής μαρμαρυγής. Ο 

έλεγχος του καρδιακού ρυθμού συνιστάται σε συμπτωμα-

τικούς ασθενείς παρά την επαρκή ρύθμιση της καρδιακής 

συχνότητας. Σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια σχε-

τιζόμενη με την κολπική μαρμαρυγή η διατήρηση του 

φλεβοκομβικού ρυθμού βελτιώνει τη λειτουργική τους 

κατάσταση. Ο έλεγχος του καρδιακού ρυθμού πρέπει να 

επιδιώκεται σε συμπτωματικούς ασθενείς μικρής ηλικί-

ας, στους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμη και 

τεχνική κατάλυσης της κολπικής μαρμαρυγής. Τέλος, σε 

ασθενείς με εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής λόγω άλλου 

παθολογικού υποστρώματος, όπως ισχαιμία ή υπερθυρεο-
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Abstract
Mallios P. Atrial fibrillation: rate or rhythm control? Iatrika Analekta 2013; 1: 813-815

Atrial fibrillation is the most common and severe supraventricular arrhythmia. All of the studies (AFFIRM, RACE, AF-

CHF, J-RHYTHM) showed no difference in mortality between rhythm or rate control therapy for atrial fibrillation. In 

asymptomatic older patients with atrial fibrillation rate control is preffered. In younger symptomatic patients despite 

adequate rate control rhythnm control is reccomended. Rhythm control in patients with atrial fibrillation and atrial 

fibrillation-related heart failure should be considered for improvement of symptoms. 
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ειδισμό, επιδιώκεται ο έλεγχος του ρυθμού, εφόσον αυτό 

διορθωθεί.

Πάντοτε άλλωστε τη θεραπευτική αντιμετώπιση ασθε-

νών με κολπική μαρμαρυγή τη διέπει ο ιατρικός κανόνας 

που υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχουν ασθένειες, αλλά α-

σθενείς. Κάθε άρρωστος αποτελεί ιδιαίτερη παθολογική 

οντότητα και συνεπώς κάθε θεραπεία πρέπει να προσαρ-

μόζεται στην περίπτωσή του. 
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Ο στόχος της αντιθρομβωτικής αγωγής σε ασθενείς με 

κολπική μαρμαρυγή είναι η πρόληψη των θρομβοεμβο-

λικών επεισοδίων (αγγειακών εγκεφαλικών και συστημα-

τικών εμβολών). Η απόφαση, όμως, για την επιλογή του 

είδους της αντιθρομβωτικής αγωγής πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη όχι μόνο το προσδοκώμενο όφελος αλλά και τον 

κίνδυνο ενδεχόμενης εμφάνισης αιμορραγίας.

Αντιπηκτική αγωγή με κουμαρινικά ή ασπιρίνη
Κατά τη δεκαετία του 1990 διεξήχθησαν πολλές κλινικές 

μελέτες σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή με στόχο την 

διαπίστωση του οφέλους και του κινδύνου με διάφορες 

αντιθρομβωτικές θεραπείες. Στη συλλογική μεταανάλυ-

ση των 29 αυτών τυχαιοποιημένων κλινικών μελετών 

με 28.044 ασθενείς, βρέθηκε ότι ο κίνδυνος αγγειακού 

εγκεφαλικού επεισοδίου (AEE) σε άτομα με κολπική μαρ-

μαρυγή μειώνεται κατά 64% με κουμαρινικά αντιπηκτικά 

σε σύγκριση με placebo (και ο κίνδυνος αγγειακού θα-

νάτου κατά 24%), κατά 19% με ασπιρίνη σε σύγκριση με 

placebo και κατά 32% με κουμαρινικά αντιπηκτικά σε 

σύγκριση με ασπιρίνη.

Μία από τις ενδιαφέρουσες μελέτες σύγκρισης κουμα-

ρινικών και ασπιρίνης σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή 

ήταν η μελέτη BAFTA. Στη μελέτη αυτή περιλήφθηκαν 

973 ασθενείς άνω των 75 ετών με κολπική μαρμαρυγή, 

οι οποίοι λόγω της ηλικίας τους είχαν συγχρόνως αυξη-

μένο κίνδυνο τόσο για εμβολή όσο και για αιμορραγία 

και οι οποίοι τυχαιοποιήθηκαν σε αγωγή με ουαρφαρίνη 

ή ασπιρίνη. Η συχνότητα εμφάνισης εμβολικών επεισο-

δίων ήταν 1,8% με την ουαρφαρίνη έναντι 3,8% με την 

ασπιρίνη (p=0,0027), δηλαδή παρατηρήθηκε στατιστικά 

σημαντική μείωση του κινδύνου κατά 48%. Οι μείζονες 

αιμορραγίες δεν διέφεραν στις δύο ομάδες (1,4% έναντι 

1,6%).

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η περαιτέρω ανάλυση υπο-

ομάδων ανά ηλικία. Στην υποομάδα των πολύ ηλικιωμέ-

νων ασθενών (άνω των 85 ετών) η συχνότητα εμφάνισης 

εμβολών ήταν 2,8% έναντι 5,6% και αιμορραγιών 2,9% 

έναντι 3,7%, στις ομάδες ουαρφαρίνης και ασπιρίνης α-

ντίστοιχα, δηλαδή στους πραγματικά υπερήλικες η ασπι-

ρίνη όχι μόνο δεν προστατεύει από θρομβοεμβολή, αλλά 

και δεν έχει μικρότερο αιμορραγικό κίνδυνο.

Παρά τα ευρήματα όλων των σχετικών μελετών που 

αναδεικνύουν την ανωτερότητα της κουμαρινικής αγω-

γής υπάρχει πάντα απροθυμία στην εφαρμογή της. Ο 

κύριος λόγος είναι η απρόβλεπτη δραστικότητα, το στενό 

θεραπευτικό όριο, η ανάγκη για συχνές μετρήσεις του 

INR με επακόλουθες συνεχείς αυξομειώσεις της δόσεως, 

οι αλληλεπιδράσεις με φάρμακα και τροφές, η βραδεία 

έναρξη της δράσης και η βραδεία αποκατάσταση της πη-

κτικότητος μετά τη διακοπή. 

Σε καταγραφικές μελέτες από διάφορες χώρες με δι-

αφορετικά συστήματα υγείας το ποσοστό ασθενών με 

κολπική μαρμαρυγή που λαμβάνει κουμαρινικά είναι 

περίπου 55%-65%. Επίσης η ποιότητα της αντιπηκτικής 

αγωγής είναι μάλλον κακή καθώς μόνο το 44% των ασθε-

νών διατηρεί INR εντός των επιθυμητών ορίων (2,0-3,0) 

στην καθημερινή πρακτική με το ποσοστό αυτό να είναι 

καλύτερο μεν, αλλά και πάλι σχετικά μικρό (64%) για 

ασθενείς σε κλινικές μελέτες όπου η παρακολούθηση 

είναι συχνή και ενδελεχής.

Με βάση τα παραπάνω, η κλινική έρευνα για αντικα-

τάσταση των κουμαρινικών στράφηκε σε δύο κατευθύν-

σεις: Η πρώτη κατεύθυνση είναι προς την ενισχυμένη 

αντιαιμοπεταλιακή αγωγή με συνδυασμό ασπιρίνης και 

κλοπιδογρέλης. Ο συνδυασμός επιτυγχάνει ισχυρότερη 

αναστολή της δραστικότητος των αιμοπεταλίων και ήδη 

έχει αποδείξει καλύτερη αποτελεσματικότητα με αποδε-

κτή αύξηση αιμορραγιών σε ασθενείς με οξέα στεφανιαία 

σύνδρομα. Η δεύτερη κατεύθυνση αφορά τις προόδους 

της φαρμακολογίας στην ανάπτυξη νέων από του στόμα-

τος αντιπηκτικών.

Διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή    
στην κολπική μαρμαρυγή
H μελέτη ACTIVE-W περιέλαβε 6.706 ασθενείς με κολπι-

κή μαρμαρυγή και τουλάχιστον έναν παράγοντα κινδύνου 

και τους τυχαιοποίησε σε ουαρφαρίνη με στόχο INR 2,0-

3,0 (σύμφωνα με τις συστάσεις) ή συνδυασμό ασπιρίνης 

(75-100 mg/ημέρα) και κλοπιδογρέλης (75 mg/ημέρα). 

Αντιπηκτική αγωγή σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή
Aθανάσιος Πιπιλής
Kαρδιολόγος, Διευθυντής Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ
a.pipilis@hygeia.gr
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H μελέτη διακόπηκε πρόωρα διότι η ουαρφαρίνη υ-

περτερούσε σαφέστατα στην πρόληψη των AEE (1,2% 

έναντι 2,4% με την αντιαιμοπεταλιακή αγωγή ανά έτος, 

p=0,001). Στη μελέτη αυτή έγινε μια υποανάλυση ανά-

λογα με την καλή ή κακή ρύθμιση του INR. Σε ασθενείς 

που πετύχαιναν INR εντός στόχων σε ποσοστό κάτω του 

65% του χρόνου (κακή ρύθμιση) οι δύο θεραπείες δεν 

είχαν διαφορά στην αποτελεσματικότητα. Αντίθετα, σε 

ασθενείς που πετύχαιναν INR εντός στόχων σε ποσοστό 

άνω του 65% του χρόνου (καλή ρύθμιση) η διαφορά υπέρ 

της ουαρφαρίνης ήταν μεγάλη. 

Το άλλο ενδιαφέρον αποτέλεσμα της μελέτης ήταν 

η εμφάνιση αιμορραγιών. Μείζονες αιμορραγίες εμ-

φανίστηκαν σε 2,2% των ασθενών με ουαρφαρίνη και 

2,4% των ασθενών με τον συνδυασμό ασπιρίνης και 

κλοπιδογρέλης (p=NS). Oι ελάσσονες αιμορραγίες επί-

σης ήταν περισσότερες με τα αντιαιμοπεταλιακά (13,6% 

έναντι 11,5%, p=0,009). Το συμπέρασμα της μελέτης 

ACTIVE-W είναι ότι σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή 

υψηλού κινδύνου για εμφάνιση θρομβοεμβολής η αγωγή 

με κουμαρινικά είναι απαραίτητη με προσπάθεια καλής 

ρύθμισης του INR. H διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή εί-

ναι κατώτερη θεραπεία καθώς υπολείπεται στην πρόληψη 

χωρίς να είναι ασφαλέστερη στην εμφάνιση αιμορραγιών.

Σε μια δεύτερη μελέτη (ACTIVE-A) 7.554 ασθενείς α-

κατάλληλοι για αγωγή με κουμαρινικά τυχαιοποιήθηκαν 

σε ασπιρίνη ή σε συνδυασμό ασπιρίνης και κλοπιδογρέ-

λης. Ο συνδυασμός σε σύγκριση με μόνη την ασπιρίνη 

μείωσε μεν τα ισχαιμικά ΑΕΕ (2,4% έναντι 3,3% ανά έτος, 

p<0.001), όμως αύξησε τις μείζονες αιμορραγίες (2,0% 

έναντι 1,3%, p<0,001). Με βάση το συνολικό πρόγραμ-

μα μελετών ACTIVE η χρησιμότητα της διπλής αντιαιμο-

πεταλιακής αγωγής φαίνεται περιορισμένη.

Κλείνοντας το θέμα των αντιαιμοπεταλιακών φαρμάκων 

να σημειωθεί ότι έχει δοκιμαστεί στη μελέτη NASPEAF 

και ο συνδυασμός χαμηλότερης έντασης κουμαρινικής α-

γωγής (INR 1,4-2,4) με triflusal 600 mg έναντι κανονικής 

κουμαρινικής αγωγής (INR 2,0-3,0) με καλά αποτελέσμα-

τα του συνδυασμού ιδίως στους άνω των 75 ετών ασθε-

νείς, αλλά το μικρό μέγεθος της μελέτης δεν επιτρέπει 

την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Νεότερα αντιπηκτικά φάρμακα
Τα νεότερα αντιπηκτικά φάρμακα με εκλεκτική δρά-

ση στη θρομβίνη (dabigatran) ή στον παράγοντα Χα 

(rivaroxaban, apixaban) έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό 

τη μη αναγκαία εργαστηριακή παρακολούθηση. Σε με-

γάλες κλινικές δοκιμές μάλιστα έχουν αποδειχθεί ισο-

δύναμα ή και ανώτερα της κουμαρινικής αγωγής στην 

πρόληψη ΑΕΕ και ισοδύναμα ή και ασφαλέστερα όσον 

αφορά στις αιμορραγίες. Αναλυτικά, παρουσιάζονται σε 

επόμενο άρθρο.

Οι τρέχουσες κατευθυντήριες συστάσεις
Για τη λήψη κλινικών αποφάσεων όσον αφορά στο εί-

δος και στην ένταση της αντιθρομβωτικής αγωγής, είναι 

απαραίτητη η εκτίμηση του κινδύνου για ΑΕΕ και του 

κινδύνου για αιμορραγία. Ο κίνδυνος για ισχαιμικό ΑΕΕ 

ή άλλη συστηματική εμβολή εξαρτάται από συγκεκρι-

μένους παράγοντες που θεωρούνται μείζονες (ιστορικό 

ΑΕΕ μόνιμου ή παροδικού, ηλικία >75 ετών) ή κλινικά 

σχετιζόμενοι, αλλά όχι μείζονες (καρδιακή ανεπάρκεια, 

μέτρια ή σημαντική συστολική δυσλειτουργία αρ. κοι-

λίας με κλάσμα εξώθησης <40%, αρτηριακή υπέρταση, 

σακχαρώδης διαβήτης, θήλυ φύλο, ηλικία 65-74 ετών, 

αγγειακή νόσος).

Ένα ευκολομνημόνευτο συστήματα υπολογισμού κιν-

δύνου είναι το CHA2DS2VASc score (πίνακας 1). Το score 

Πίνακας 1 CHA2DS2VASc score

Ακρωνύμιο Παράγοντας κινδύνου Βαθμολογία

C congestive heart failure - καρδιακή ανεπάρκεια 1

 H Hypertension - υπέρταση 1

A Age - Ηλικία >75 ετών 2

D Diabetes - Διαβήτης 1

S Stroke - AEE (παροδικό ή μόνιμο) 2

V Vascular disease - Αγγειακή νόσος 1

A Age - Ηλικία 65-74 ετών 1

Sc Sex category female - Θήλυ φύλο 1
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κυμαίνεται από 0 έως 9 και ο κίνδυνος για εμβολή αυ-

ξάνει προοδευτικά και είναι από αμελητέος έως >15% 

ανά έτος.

Τα άτομα με score 0 είναι πολύ χαμηλού κινδύνου και 

δεν χρειάζονται αντιθρομβωτική αγωγή. Τα άτομα με 

score από 2 και πάνω χρειάζονται προστασία με κουμα-

ρινικά. Για τα άτομα με score 1 δεν υπάρχει ομοφωνία 

και θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ίσως με ασπιρίνη.

Στον πίνακα 2 συνοψίζεται η προτεινόμενη αντιθρομ-

βωτική αγωγή. Η αγωγή με κουμαρινικά συνιστάται με πα-

ρακολούθηση του ΙΝR και διατήρησή του μεταξύ 2,0 και 

3,0. Σε ασθενείς πολύ χαμηλού κινδύνου (CHA2DS2VASc 

score 0) προτιμάται η μη χορήγηση αγωγής διότι η ευερ-

γετική δράση της ασπιρίνης είναι αμφίβολη σε άτομα με 

κολπική μαρμαρυγή χωρίς κανένα παράγοντα κινδύνου 

και ο αιμορραγικός κίνδυνος δεν είναι ποτέ αμελητέος.

Τα νεότερα αντιπηκτικά φάρμακα αποτελούν εναλλα-

κτική επιλογή αντί των κουμαρινικών και προφανώς θα 

αναφέρονται αναλυτικά στην επόμενη αναθεώρηση των 

κατευθυντηρίων συστάσεων της Ευρωπαϊκής Καρδιολο-

γικής Εταιρείας.

Ο κίνδυνος αιμορραγίας με τα αντιπηκτικά κουμαρι-

νικά σχετίζεται με διάφορους παράγοντες κινδύνου, οι 

οποίοι όμως είναι συγχρόνως και παράγοντες κινδύνου 

για εμβολή. Έχει προταθεί η βαθμονόμηση του κινδύνου 

με το σύστημα HAS-BLED (πίνακας 3).

Ο υπολογισμός του αιμορραγικού κινδύνου έχει πρα-

κτική σημασία για την ένταση της αντιπηκτικής αγωγής 

με κουμαρινικά, την έναρξη της θεραπείας με μικρές 

αρχικές δόσεις και συχνό εργαστηριακό έλεγχο καθώς 

και για τις επιλογές σε περίπτωση επεμβατικής αντιμετώ-

πισης στεφανιαίας νόσου με ενδοστεφανιαίες προθέσεις. 

Στην περίπτωση τοποθέτησης stent σε ασθενή με κολπι-

κή μαρμαρυγή υψηλού κινδύνου θα είναι απαραίτητη η 

τριπλή αγωγή (κουμαρινικά και διπλή αντιαιμοπεταλιακή 

αγωγή) για διάστημα από ένα μήνα σε απλό stent έως 12 

μήνες σε φαρμακοεκλύον stent. Ο αιμορραγικός κίνδυνος 

θα αποτελέσει μια παράμετρο επιλογής του είδους του 

stent. 

Συμπέρασμα
Οι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που έχουν τουλά-

χιστον έναν παράγοντα κινδύνου για εμφάνιση AEE θα 

πρέπει να λαμβάνουν μακροχρόνια αντιπηκτική αγωγή 

με κουμαρινικά στοχεύοντας σε INR 2,0-3,0. Τα αντιαι-

μοπεταλιακά φάρμακα υστερούν ως θεραπεία πρόληψης. 

Τα νεότερα αντιπηκτικά αποτελούν εναλλακτική θερα-

πεία τουλάχιστον ισάξια με τα κουμαρινικά.

Πίνακας 2 Αντιθρομβωτική αγωγή σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή

Παράγοντες κινδύνου CHA2DS2VASc score Προτεινόμενη αγωγή

Ένας μείζων ή >2 κλινικά σχετικοί >2 Κουμαρινικά

 Ένας κλινικά σχετικός 1
Κουμαρινικά ή ασπιρίνη 75-325 mg/ημέρα. 

Προτιμητέα: κουμαρινικά παρά ασπιρίνη

Κανένας 0
Ασπιρίνη 75-325 mg/ημέρα ή καμιά αγωγή. 

Προτιμητέα: καμιά αγωγή παρά ασπιρίνη

Πίνακας 3 HAS-BLED score για εκτίμηση αιμορραγικού κινδύνου

Ακρωνύμιο Παράγοντας κινδύνου Βαθμολογία

Η Hypertension - Υπέρταση 1

Α
Abnormal renal or liver function - Νεφρική ή 

ηπατική δυσλειτουργία
1 ή 2

 S Stroke - AEE 1

Β Bleeding - Αιμορραγία 1

L Labile INR - Κυμαινόμενο INR 1

E Elderly - Ηλικία >65 ετών 1

D Drugs or alcohol - Φάρμακα ή χρήση αλκοόλ 1 ή 2
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Abstract
Pipilis Α. Anticoagulation therapy in atrial fibrillation. Iatrika Analekta 2013; 1: 816-819

Patients with atrial fibrillation with at least one risk factor for embolism or stroke should receive long term anticoagulation 

with vitamin K antagonists aiming at an INR level of 2.0-3.0. Antiplatelet therapy offers inferior stroke protection without 

less bleeding risk. The new anticoagulants are an alternative option at least as effective as vitamin K antagonists.  
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Η ιατρική για περισσότερο από μισό αιώνα βασίζεται στους 

ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ, τα γνωστά κουμαρινικά, για 

την προστασία ασθενών από επικίνδυνη θρόμβωση. Πρό-

σφατα έχουν παραχθεί νεότερα αντιπηκτικά που είναι πι-

θανόν να κυριαρχήσουν τα προσεχή χρόνια.

Το πρώτο και επικρατέστερο κουμαρινικό, η δικουμαρόλη 

(warfarin), ανακαλύφθηκε το 1939 με περιπετειώδη τρόπο, 

αλλά έγινε φάρμακο το 1953. Έκτοτε τα κουμαρινικά αντι-

πηκτικά απέκτησαν εκτεταμένη εφαρμογή και παρήχθησαν 

πολλά παρόμοια μόρια που δρουν ως ανταγωνιστές βιτα-

μίνης Κ. Πολλά εκατομμύρια ασθενείς ευεργετήθηκαν από 

αυτά. Επέτρεψαν τη χρήση των τεχνικών καρδιακών βαλβί-

δων για τη διόρθωση βαλβιδοπαθειών, χρησιμοποιούνται 

στην πρόληψη και θεραπεία φλεβοθρομβώσεων και πνευ-

μονικών εμβολών, στην πρόληψη καρδιοεμβολών, ιδιαίτερα 

στη μεγάλη ομάδα ασθενών με κολπική μαρμαρυγή και 

στην οποία μειώνουν τον κίνδυνο εγκεφαλικών επεισοδίων 

κατά μέσο όρο 64%. 

Ωστόσο, τα φάρμακα αυτά έχουν σοβαρά μειονεκτήματα. 

Έχουν βραδεία έναρξη και παρατεταμένη δράση, και μη 

προβλέψιμη και ασταθή σχέση δόσης/αποτελεσματικότη-

τας, ώστε να απαιτούν συχνή παρακολούθηση του INR και 

προσαρμογή της δόσης. Έχουν επίσης στενό θεραπευτικό 

εύρος, ΙΝR κάτω από 2 δεν προφυλάσσει, ενώ με ΙΝR πάνω 

από 4 ο κίνδυνος αιμορραγίας αυξάνεται σημαντικά. Για 

τους λόγους αυτούς η θεραπεία δεν είναι πάντα επιτυχής 

και ανώδυνη. Έχει καταμετρηθεί ότι λιγότεροι από τους 

μισούς ασθενείς που έχουν ένδειξη αντιπηκτικής αγωγής 

λαμβάνουν θεραπεία, ενώ από αυτούς που παίρνουν αντι-

πηκτική αγωγή μόνο το περίπου 40% βρίσκεται σε θερα-

πευτικά όρια. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την Ελλάδα, όπως 

αποδείχθηκε με κλινικές μελέτες. H επιτυχία της αντιπη-

κτικής αγωγής κρίνεται από το ποσοστό του χρόνου κατά 

τον οποίο ο ασθενής βρίσκεται σε θεραπευτικά όρια και 

ο δείκτης αυτός αναφέρεται ως ΤΤR (Time to Range). Στη 

πρόσφατη μελέτη Active στα διάφορα ελληνικά κέντρα, η 

μέση διάρκεια σε θεραπευτικά όρια (INR 2-3) κυμάνθηκε 

από 15% έως 75%, με μέσο όρο περίπου 45% (προσωπική 

μαρτυρία). Κάτω από την πολύ αυστηρή παρακολούθηση 

της μελέτης RELY, οι  Έλληνες συμμετέχοντες επέτυχαν TTR 

56%. Στην καθημερινή πράξη η επιτυχία της αντιπηκτικής 

δεν είναι καθόλου εξασφαλισμένη.

Η ανάγκη για μια καλύτερη θεραπεία ήταν προφανής 

από καιρό και γίνονταν προσπάθειες για να βρεθεί. Εξαιτί-

ας της κυρίαρχης θέσης που κατέχουν στο φαινόμενο της 

πήξης ο παράγοντας Χa και η θρομβίνη, οι προσπάθειες 

της φαρμακευτικής έρευνας επικεντρώθηκαν σε αυτούς. 

Οι δύο νεότερες κατηγορίες αντιπηκτικών που έχουν ανα-

πτυχθεί είναι τα απευθείας δράσης αντιθρομβινικά και οι 

αντι-Xa παράγοντες. Τώρα έχουν εγκριθεί ή βρίσκονται στη 

διαδικασία έγκρισης το dabigatran, το rivaroxaban και το 

apixaban.

Το dabigatran (Pradaxa¨ - Boehringer Ingelheim) είναι 

προφάρμακο (dabigatran etexilate), χορηγείται από το στό-

μα και αρχικά εγκρίθηκε για την προφύλαξη από φλεβο-

θρόμβωση έπειτα από αρθροπλαστική. Εγκρίθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάρτιο του 2008, ενώ κυκλοφορεί 

και στην Ελλάδα με τις ίδιες ενδείξεις. Καθώς δεν απαιτεί-

ται παρακολούθηση του ΙΝR ούτε προσαρμογή της δόσης, 

πολλοί στην Ευρώπη το έχουν αποδεχθεί με πρωτοφανή 

ενθουσιασμό. Με την ολοκλήρωση και δημοσίευση της 

μελέτης RE-LY σύγκρισης του dabigatran με τη warfarin σε 

ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή, ήταν το πρώτο φάρμακο 

που εγκρίθηκε για να αντικαταστήσει τα κουμαρινικά στην 

κολπική μαρμαρυγή. 

Υπάρχουν πολλοί εκπρόσωποι από του στόματος αναστο-

λείς του παράγοντα Xa, αλλά σε εκτεταμένη κλινική μελέ-

τη έχει υποβληθεί το rivaroxaban (Johnson & Johnson και 

Bayer) και το apixaban (Bristol-Myers Squibb και Pfizer). Και 

τα δύο αυτά φάρμακα έχουν ταχεία απορρόφηση, υψηλή 

βιοδιαθεσιμότητα, χρόνο ημισείας ζωής 3 έως 7-11 ώρες 

και σταθερό αποτέλεσμα.

To rivaroxaban με το εμπορικό όνομα Xarelto¨ (Bayer) 

το Σεπτέμβριο του 2008 πήρε ευρωπαϊκή έγκριση για την 

πρόληψη θρομβοφλεβίτιδας σε ασθενείς που υποβάλλο-

νται σε αρθροπλαστική, ενώ μετά τη μελέτη Rocket-AF στην 

Νεότερα από το στόμα αντιπηκτικά. 
Πλησιάζει το τέλος των κουμαρινικών;
Νικόλαος Καρατζάς
Επίτιμος Διευθύντής Καρδιολογίας ΥΓΕΙΑ
nbk@otenet.gr

Νεότερα από το στόμα αντιπηκτικά. Πλησιάζει το τέλος των κουμαρινικών;

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 17 | Έτος 2013820



κολπική μαρμαρυγή πήρε έγκριση για αυτή την ένδειξη 

και αναμένεται η κυκλοφορία του, ενώ μετά τις μελέτες 

AVERROES και ARISTOTLE αναμένεται η έγκριση και η κυ-

κλοφορία του apixamab με το εμπορικό όνομα Eliquis¨ 

(Bristol-Myers Squibb και Pfizer). 

Η κολπική μαρμαρυγή είναι η σημαντικότερη ένδειξη α-

ντιπηκτικής αγωγής λόγω της μεγάλης συχνότητας της και 

της ανάγκης μακρόχρονης θεραπείας, για αυτό οι σχετικές 

μελέτες έχουν ιδιαίτερα βαρύνουσα σημασία και αξίζει να 

αναφερθούν ξεχωριστά. 

RE-LY
Στη μελέτη RE-LY πήραν μέρος 18.113 ασθενείς με μη 

βαλβιδικής αιτιολογίας μαρμαρυγή των κόλπων και μοιρά-

στηκαν σε τρεις ομάδες: Ομάδα δόσης 110 mg δύο φορές 

την ημέρα, ομάδα δόσης 150 mg επίσης δύο φορές την 

ημέρα και ομάδα warfarin -όχι τυφλή- με στόχο INR 2-3. Η 

μέση διάρκεια παρακολούθησης ήταν 2 χρόνια. Από το σύ-

νολο των ασθενών 31,9% είχαν δείκτη κινδύνου CHADS2 

0 ή 1, το 35,6% δείκτη 2 και το 32,5% δείκτη 3-6. Οι μισοί 

ασθενείς δεν είχαν πάρει προηγουμένως αντιπηκτικά, αλλά 

τα αποτελέσματα αυτών που είχαν πάρει με αυτούς που δεν 

είχαν ήταν όμοια. Ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης κάτω 

των 30 ml/min αποκλείστηκαν από τη μελέτη. 

Το πρωτεύον καταληκτικό κριτήριο, η ετήσια αναλο-

γία εγκεφαλικών και περιφερικών εμβόλων, στην ομάδα 

Warfarin ήταν 1,71%, ενώ στην ομάδα dabigatran 110 mg 

x 2, ήταν 1,54% (p=0,34) και στην ομάδα 150 mg x 2, 

ήταν 1,11% (p<0,001). Το dabigatran έδειξε επομένως στη 

δόση 150 mg x 2 υπεροχή έναντι της warfarin και στη 

δόση 110 mg x 2 ισοδυναμία.

Η ετήσια συχνότητα των μειζόνων αιμορραγιών ήταν με 

warfarin 3,57%, με dabigatran 110 mg x 2 ήταν 2,87% 

(p=0,003) και με dabigatran, 150 mg x 2 ήταν 3,32% 

(p=0,31). Ωστόσο, η συχνότητα εγκεφαλικών αιμορραγιών 

ήταν σημαντικά μικρότερη με dabigatran έναντι warfarin. Η 

δόση των 110 mg έδειξε την ίδια προστασία με τη warfarin, 

αλλά με λιγότερες αιμορραγίες. 

Στην ομάδα warfarin οι ασθενείς παρέμειναν σε θερα-

πευτικά όρια INR (TTR) 67% του χρόνου. Το ερώτημα αν 

με υψηλότερο ποσοστό TTR το αποτέλεσμα θα ήταν διαφο-

ρετικό, απαντήθηκε από ξεχωριστή ανάλυση ανά ομάδες 

κέντρων με διαφορετικά ΤΤR χωρίς να διαφοροποιηθούν 

τα αποτελέσματα. Επίσης η πλειονότητα των ασθενών ήταν 

χαμηλού κινδύνου με δείκτη CHADS2 ≤2. Ωστόσο στην 

υποομάδα ασθενών με προηγούμενο εγκεφαλικό, που εί-

χαν δείκτη CHADS2 άνω του 3, το dabigatran δεν έδειξε 

υπεροχή, αλλά παραμένει ισοδύναμο της warfarin, ενώ 

στην ομάδα αυτή δεν υπήρχε διαφορά στο κύριο καταλη-

κτικό κριτήριο ανάμεσα στις δύο δόσεις dabigatran. Από 

την αρχική ανάλυση φάνηκε μια μικρή αύξηση συχνότητας 

εμφραγμάτων μυοκαρδίου στην ομάδα dabigatran 150 mg 

x 2. Αρχικά θεωρήθηκε στατιστική παρενέργεια ή πιθανώς 

ιδιαίτερη προστατευτική δράση της warfarin. Σύμφωνα με 

μια μεταανάλυση, αν η σχέση είναι πραγματική, θα αφορά 

σε κίνδυνο 0,25% το χρόνο.

Μετά την κυκλοφορία του dabigatran άρχισαν να δη-

λώνονται θάνατοι από αιμορραγίες σε όλες της ηπείρους 

και εκδόθηκαν οδηγίες επαγρύπνησης σχεδόν παντού (και 

στην Ελλάδα), αλλά όχι περιορισμού στη χρήση του. Συ-

νιστώνται χαμηλότερες δόσεις σε ασθενείς με μειωμένη 

νεφρική λειτουργία, σε άτομα χαμηλού σωματικού βάρους 

και σε πολύ ηλικιωμένους. Η χρήση του φαρμάκου ωστόσο 

συνεχίζει να αυξάνεται σε όλο τον κόσμο

ROCKET-AF
Στη μελέτη αυτή πήραν μέρος ασθενείς με μη βαλβιδικής 

αιτιολογίας μαρμαρυγή των κόλπων και τουλάχιστον δύο 

παράγοντες κινδύνου για εγκεφαλικά. Από το σύνολο των 

ασθενών, 87% είχε δείκτη CHADS2 άνω του 3, ενώ δείκτη 

CHADS2 2 είχε το υπόλοιπο 13%.

Το κύριο καταληκτικό κριτήριο και στη μελέτη αυτή ή-

ταν η ετήσια συχνότητα εγκεφαλικών και περιφερικών 

εμβολών, η οποία παρατηρήθηκε στο 2,12% της ομάδας 

rivaroxaban και στο 2,42% της ομάδας warfarin (p=0,117) 

επιβεβαιώνοντας μη κατωτερότητα. Επειδή ένα ποσοστό 

ασθενών εγκατάλειψε τη θεραπεία στην οποία τυχαιοποιή-

θηκε, ανάλυση (προκαθορισμένα) μόνο των ασθενών που 

παρέμειναν στη θεραπεία της τυχαιοποίησης έδειξε υπε-

ροχή του rivaroxaban. Η συχνότητα των μειζόνων αιμορ-

ραγιών ήταν παρόμοια: 3,6% με rivaroxaban και 3,45% με 

warfarin (p=0,576). Ωστόσο η συχνότητα εγκεφαλικών αι-

μορραγιών ήταν σημαντικά χαμηλότερη με το rivaroxaban 

(0,49% έναντι 0,74%, p=0,019). H ομάδα ελέγχου με 

warfarin είχε ενδιάμεση τιμή παραμονής σε θεραπευτικά 

όρια (TTR) INR 57,8%.

AVERROES
Μελέτη σε ασθενείς με μη βαλβιδικής αιτιολογίας μαρ-

μαρυγή των κόλπων, που όμως για διάφορους λόγους δεν 

Νεότερα από το στόμα αντιπηκτικά. Πλησιάζει το τέλος των κουμαρινικών;
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μπορούσαν να πάρουν ή να μείνουν σε κουμαρινικά. Πή-

ραν μέρος 5.600 ασθενείς με τουλάχιστον έναν επιπλέ-

ον παράγοντα κινδύνου, από τους οποίους το 39,5% είχε 

δοκιμάσει προηγουμένως θεραπεία με warfarin. Από το 

σύνολο 72% είχε δείκτη CHADS2 ≤2 και 28% άνω του 3. 

Τυχαιοποιήθηκαν σε apixaban 5 mg δύο φορές την ημέρα 

ή σε ασπιρίνη. Η μελέτη διεκόπη όταν η επιτροπή παρακο-

λούθησης διαπίστωσε 50% μείωση του πρωταρχικού κρι-

τηρίου με apixaban έναντι της ασπιρίνης. Το κριτήριο αυτό 

παρουσίασε ετήσια συχνότητα 3,9% με ασπιρίνη έναντι 

1,7% με apixaban (p<0,001). Μείζονες αιμορραγίες ήταν 

1,2% με ασπιρίνη και 1,4% με apixaban (p=0,33). Επίσης 

η ασπιρίνη ήταν λιγότερο καλά ανεκτή από το apixaban. Το 

συμπέρασμα ήταν ότι η ασπιρίνη ως εναλλακτική θεραπεία 

σε άτομα που δεν ανέχονται τους ανταγωνιστές βιταμίνης 

Κ δεν είναι ασφαλέστερη ούτε καλύτερα ανεκτή από το 

apixaban.

ARISTOTLE
Μελέτη επίσης σε σύνολο 18.201 ασθενών με μη βαλβι-

δικής αιτιολογίας μαρμαρυγή των κόλπων. Τυχαιοποιήθη-

καν σε apixaban 5 mg δύο φορές την ημέρα ή warfarin 

με στόχο INR 2-3. Η ετήσια συχνότητα του πρωταρχικού 

κριτηρίου, η συχνότητα εγκεφαλικών και περιφερικών εμ-

βολών ήταν 1,27% με apixaban και 1,60% με warfarin 

(p<0,001 για ισοδυναμία και p=0,01 για ανωτερότητα). Η 

συχνότητα μειζόνων αιμορραγιών ήταν 2,13% με apixaban 

και 3,09% με warfarin (p<0,001). H ολική θνησιμότητα 

(προκαθορισμένη ανάλυση) ήταν 3,52% έναντι 3,94% α-

ντίστοιχα (p=0,047) και των αιμορραγικών εγκεφαλικών 

0,24% με apixaban έναντι 0,47% με warfarin (p<0,001). 

Το συμπέρασμα ήταν ότι το apixaban αποδείχθηκε ανώτερο 

της warfarin στην πρόληψη εγκεφαλικών και συστηματικών 

εμβολών, με λιγότερες αιμορραγίες και χαμηλότερη ολική 

θνησιμότητα.

Τα αποτελέσματα των μελετών των τριών νεότερων α-

ντιπηκτικών στη μαρμαρυγή των κόλπων φαίνονται συνο-

πτικά στους πίνακες 1 και 2, οι οποίοι όμως δεν πρέπει 

να δώσουν αφορμή για σύγκριση μεταξύ των φαρμάκων 

αυτών καθώς πρόκειται για ξεχωριστές μελέτες, σε ξεχω-

ριστούς πληθυσμούς, π.χ. από πλευράς βαρύτητας (δείκτη 

CHADS2), με ξεχωριστά ποσοστά προσήλωσης στην κα-

θορισμένη θεραπεία και επίτευξης στόχου ΙΝR, καθώς και 

στον τύπο του πρωτοκόλλου. Μόνο η μελέτη ROCKET-AF 

είχε πλήρως τυφλό σχεδιασμό με εικονική ρύθμιση INR.

Η πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση γίνεται σχετικά με το αν 

ορισμένες διαφορές μπορεί να οφείλονται στο σχήμα χορή-

γησης, εφάπαξ ή δύο φορές την ημέρα, λόγω των διαφορών 

που προκύπτουν στη σχέση μεταξύ κορυφής και πυθμένα 

της καμπύλης συγκέντρωσης του φαρμάκου στο πλάσμα. 

Υποστηρίχθηκε ότι η υπεροχή ασφάλειας του apixaban 

έναντι του warfarin μπορεί να αποδοθεί στη δύο φορές 

Πίνακας 1 Κύρια αποτελέσματα μελετών σύγκρισης νέων αντιπηκτικών με warfarin

Μελέτη RE-LY Dabigatran 150 mg x 2 Warfarin Μείωση %

Εγκεφαλικά ή περιφ. εμβολές 1,11 1,71 34 p<0,001

Μείζονες αιμορραγίες 3,32 3,57 8 p = 0,31

Μελέτη RE-LY Dabigatran 110 mg x 2 Warfarin Μείωση %

Εγκεφαλικά ή περιφ. εμβολές 1,54 1,71 9 p<0,001

Μείζονες αιμορραγίες 2,87 3,57 20 p = 0,003

Μελέτη ROCKET-AF Rivaroxaban Warfarin Μείωση %

Εγκεφαλικά ή περιφ. εμβολές 2,12 2,42 12 p = 0,117

Μείζονες αιμορραγίες 3,6 3,45 -p = 0,576

Μελέτη ARISTOTLE Apixaban Warfarin Μείωση %

Εγκεφαλικά ή περιφ. εμβολές 1,27 1,8 21 p<0,001

Μείζονες αιμορραγίες 2,13 3,09 31 p<0,001

Ολική θνησιμότητα 3,52 3,99 11 p=0,047

Πίνακας 2
Συνοπτικά αποτελέσματα των τριών νεότερων αντιπηκτικών στη μαρμαρυγή 

των κόλπων σε σχέση με τη warfarin

Dabigatran Rivaroxaban Apixaban

(Pradaxa) (Xalerto) (Eliquis)

Εγκεφαλικά ή περιφ. εμβολές -34% -12%* -21%

Συνολική θνησιμότητα -12%* -8%* -11%

Αιμορραγίες -7%* 4%* -31%

*Μη στατιστικά σημαντικές μεταβολές

Νεότερα από το στόμα αντιπηκτικά. Πλησιάζει το τέλος των κουμαρινικών;
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την ημέρα χορήγηση και άρα στη μικρότερη διαφορά κο-

ρυφής-πυθμένα στη συγκέντρωση. Από την άλλη πλευρά, 

η επιλογή εφάπαξ χορήγησης του rivaroxaban έχει το πλε-

ονέκτημα της καλύτερης προσήλωσης στη θεραπεία, ιδίως 

μακροχρόνια, όπως στη μαρμαρυγή των κόλπων.

Εξάλλου καταβάλλονται προσπάθειες να βρεθεί μέθο-

δος κλινικά εφαρμόσιμη για τον έλεγχο του αντιπηκτικού 

αποτελέσματος. Προς το παρόν η μόνη εφικτή μέθοδος 

είναι ο προσδιορισμός της στάθμης του φαρμάκου στο 

πλάσμα, που γίνεται μόνο σε ελάχιστα κέντρα. Επίσης 

πολλές προσπάθειες γίνονται για την παραγωγή κατάλ-

ληλων αντίδοτων-ανταγωνιστών, αλλά είναι ακόμα πολύ 

πρώιμες. Το μόνο προς το παρόν διαθέσιμο μέσο είναι η 

χορήγηση prothrombin complex concentrate (PCC, Beriplex 

ή Octaplex). 

Συμπεράσματα
Τα κουμαρινικά φάρμακα, οι αντιβιταμίνες Κ, επί 60 συνε-

χή χρόνια χρησιμοποιούνται ευρύτατα στην ιατρική. Λίγα 

φάρμακα έχουν δείξει αυτήν την αντοχή στο χρόνο. Έχουν 

μειονεκτήματα και είναι δυσχερή στη χρήση, αλλά διαθέ-

τουν το μεγάλο κεφάλαιο της μακράς πείρας.

Τα τρία νεότερα αντιπηκτικά που έχουν μελετηθεί, το 

dabigatran, το rivaroxaban και το apixaban, φαίνεται να 

αποτελούν ελκυστικές εναλλακτικές θεραπείες με τις εξής 

επιφυλάξεις: Η πείρα από τη χρήση τους περιορίζεται κυ-

ρίως στις ελεγχόμενες κλινικές μελέτες και όχι από την 

ελεύθερη, γενική χρήση, η οποία μερικές φορές επιφυ-

λάσσει εκπλήξεις. Δεν υπάρχει εργαστηριακή πρακτική 

μέθοδος ελέγχου της αντιπηκτικής δράσης τους και δεν υ-

πάρχει ειδικό αντίδοτο για την περίπτωση υπερδοσολογίας. 

Επίσης, πολύ σημαντικός περιοριστικός παράγοντας είναι 

το κόστος της θεραπείας, που είναι προς το παρόν πολύ 

μεγάλο. Ωστόσο, παρά τα μειονεκτήματα αυτά, φαίνεται 

πως σε βάθος χρόνου τα κουμαρινικά θα αντικατασταθούν.

Προς το παρόν, η σύσταση είναι πως σε ασθενείς με κα-

λή ρύθμιση της αντιπηκτικής θεραπείας με κουμαρινικά, 

δεν πρέπει η θεραπεία αυτή να αντικαθίσταται. Τα νεότερα 

φάρμακα έχουν ένδειξη εκεί που η ρύθμιση του INR δεν 

είναι επιτυχής ή η παρακολούθηση δεν είναι εφικτή. Εξάλ-

λου, και οι ασθενείς σε θεραπεία με τα νέα φάρμακα πρέπει 

επίσης να βρίσκονται υπό τακτική παρακολούθηση. 

Abstract
Karatzas N. Novel oral anticoagulants. Is the end of cumarins coming? Iatrika Analekta 2013; 1: 
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Oral anti-vit K anticoagulants are used for decades. Then major disandvantage is the difficulty of achieving therapistic 

INR most of the time. Novel oral anticoagulants (dabigatran), theoribin inhibitors and factor Xa inhibitors (rivaroxaban, 

apixaban) are emerging alternatives for prophylaxis and treatment of a trial fibrilation thromboembolism.
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Η κολπική μαρμαρυγή είναι η συχνότερη αρρυθμία που 

ταλαιπωρεί τον πληθυσμό και η συχνότητα εμφανίσεως αυ-

ξάνεται με την πάροδο της ηλικίας, όπως συμβαίνει και με 

την εμφύτευση τεχνητών βηματοδοτών.

Τα επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής αποτελούν και το 

συχνότερο παράπονο των ασθενών μετά την εμφύτευση 

διεστιακού βηματοδότη, εάν προϋπήρχαν και συνεχίζονται, 

γιατί πολλοί νομίζουν ότι ο βηματοδότης εξομαλύνει γενικά 

την καρδιακή συχνότητα και δεν αντιμετωπίζει κυρίως τα 

βραδυαρρυθμικά επεισόδια. Η ύπαρξη καρδιακού βημα-

τοδότη που επιτρέπει πολλούς προγραμματισμούς, έχει 

ωθήσει την έρευνα στα πεδία της πρόληψης, αλλά και της 

θεραπείας της κολπικής μαρμαρυγής. Επειδή η κολπική 

μαρμαρυγή είναι μια νόσος που προκαλείται από πολλά 

αίτια, δεν αναμένεται η θεραπεία της με το βηματοδότη, α-

πλώς καταβάλλεται προσπάθεια να μειωθούν τα επεισόδια 

κολπικής μαρμαρυγής, καθώς και η εγκατάσταση της μόνι-

μης. Σε μελέτες που έχουν γίνει διαπιστώθηκε ότι σε ασθε-

νείς με φλεβοκομβικό ρυθμό η εμφύτευση διεστιακού βη-

ματοδότη (αποκαλείται και Çφυσιολογική βηματοδότησηÈ) 

υπερτερεί ως προς την επίπτωση νέων επεισοδίων κολπικής 

μαρμαρυγής σε σχέση με την κοιλιακή (VVI) βηματοδότηση. 

Αλλά και ο σωστά ρυθμιζόμενος διεστιακός βηματοδότης (ή 

ελαχιστοποίηση της κοιλιακής βηματοδότησης σε ασθενείς 

με νόσο φλεβοκόμβου) ομοίως συνοδεύεται από λιγότερα 

επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής.

Οι κυριότερες μελέτες που έχουν γίνει σ᾽ αυτόν τον το-

μέα είναι:

1. Η μελέτη CTOPP. Σε αυτήν περιελήφθησαν 2.568 α-

σθενείς. Τυχαιοποιημένα χωρίστηκαν σε VVI η φυσιολογική 

(AAI η DDD) βηματοδότηση. Η ετήσια συχνότητα παρο-

ξυντικής ή χρονίας κολπικής μαρμαρυγής ήταν σημαντικά 

μικρότερη στη φυσιολογική βηματοδότηση (5,3% έναντι 

6,6%).

2. Η μελέτη MOST. Σε αυτήν περιλήφθηκαν 2.010 ασθε-

νείς με σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου και τυχαιοποι-

ημένα εμφυτεύθηκε κοιλιακός (WIR) ή διεστιακός (DDDR) 

βηματοδότης. Έπειτα από παρακολούθηση 6 ετών, στους 

ασθενείς με φυσιολογική βηματοδότηση παρατηρήθηκε 

σημαντικά μικρότερη επίπτωση πρωτοεμφανιζόμενης κολ-

πικής μαρμαρυγής ή χρονίας κολπικής μαρμαρυγής (21,4% 

έναντι 27,1%).

3. Η μελέτη SAVE PACe. Σε αυτήν 1.065 ασθενείς με 

σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου, καλή κολποκοιλιακή 

αγωγή και φυσιολογικό εύρος QRS συμπλεγμάτων χωρί-

στηκαν τυχαιοποιημένα έπειτα από εμφύτευση διεστιακού 

βηματοδότη σε αυτούς με την καθιερωμένη έως τότε ρύθ-

μιση της κολποκοιλιακής καθυστέρησης (κατά την οποία 

βηματοδοτούνταν η κοιλία) και σε αυτούς με ελάχιστη κοι-

λιακή βηματοδότηση (ρύθμιση με μακρά κολποκοιλιακή 

καθυστέρηση).

Στη μελέτη στόχος ήταν ο χρόνος έως τη χρονία κολπική 

μαρμαρυγή. Σε παρακολούθηση κατά 1,7 έτη, η ομάδα με 

τη λιγότερη κοιλιακή βηματοδότηση (9% έναντι 99% της 

άλλης ομάδας) έδειξε ελαττωμένη σημαντικά συχνότητα 

χρονίας κολπικής μαρμαρυγής (7,9% έναντι 12,7%).

Σημειωτέον ότι υπάρχουν πολλοί βηματοδότες με ειδικά 

προγράμματα για ελαχιστοποίηση της κοιλιακής βηματο-

δότησης σε ασθενείς με νόσο φλεβοκόμβου και καλή κολ-

ποκοιλιακή αγωγή.

Ειδικές κολπικές βηματοδοτήσεις
Με τη σκέψη μήπως η θέση της κολπικής βηματοδότησης 

επηρεάζει την κολπική μαρμαρυγή έγιναν προσπάθειες 

για ειδικές κολπικές βηματοδοτήσεις. Τελικός σκοπός ήταν 

η δημιουργία στενού (μικρής διάρκειας) βηματοδοτικού 

κολπικού επάρματος. Το ευρύ κολπικό έπαρμα σημαίνει 

καθυστέρηση της αγωγής του ερεθίσματος στους κόλπους, 

διασπορά των ανερέθιστων περιόδων και αυξημένες πιθα-

νότητες δημιουργίας κολπικής επανεισόδου. 

Έχουν προταθεί διάφορες τεχνικές για την επίτευξη στε-

νού κολπικού επάρματος. Αυτές είναι:

1. Αμφικολπική βηματοδότηση από: α) ένα ηλεκτρόδιο στο 

δεξιό ωτίο και ένα στον στεφανιαίο κόλπο (στην είσοδο ή 

στο άνω τμήμα), β) ένα ηλεκτρόδιο στον δεξιό άνω κόλπο 

και ένα στο μεσοκολπικό διάφραγμα κοντά στην είσοδο του 

Κολπική μαρμαρυγή και βηματοδότηση

Γεώργιος Ζερβόπουλος
Καρδιολόγος, συνεργάτης του Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας Βηματοδότησης ΥΓΕΙΑ
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στεφανιαίου κόλπου.

2. Με ένα ηλεκτρόδιο βηματοδότηση από ενιαίες ειδικές 

θέσεις του δεξιού κόλπου, όπως κοντά στο δεμάτιο του 

Bachman ή κοντά στην είσοδο του στεφανιαίου κόλπου. Τα 

αποτελέσματα αυτών των εμφυτεύσεων είναι εντυπωσιακά 

ως προς το εύρος βηματοδοτούμενου κολπικού επάρματος, 

αλλά σε μια σειρά μελετών δεν έδειξαν σημαντικά οφέλη 

ως προς την επίπτωση της κολπικής μαρμαρυγής.

Σημειωτέον ότι οι μελέτες αυτές έχουν μικρό σχετικά 

αριθμό ασθενών και μια μεταανάλυση έδειξε σημαντική 

ελάττωση των επεισοδίων κολπικής μαρμαρυγής.

Ειδικοί αλγόριθμοι για την πρόληψη   
της κολπικής μαρμαρυγής
Από χρόνια πολλοί καρδιολόγοι, στην προσπάθεια να μει-

ώσουν τα επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής, ανέβαζαν την 

μικρότερη συχνότητα του βηματοδότη από τις 60 σφύ-

ξεις/min που συνήθως προγραμματίζεται, σε 70 ή και σε 

80, και το αποτέλεσμα ήταν εν μέρει ικανοποιητικό.

Σε συνέχεια αυτού έχουν δημιουργηθεί διάφοροι αλγό-

ριθμοι προλήψεως κολπικής μαρμαρυγής στους βηματοδο-

τούμενους ασθενείς, από τους οποίους ο κυριότερος είναι 

η προγραμματιζόμενη σε καθορισμένες σφύξεις υπερκέ-

ρασης της αυτόχθονης φλεβοκομβικής συχνότητας, σε μια 

προσπάθεια να ελαττωθούν οι έκτακτες κολπικές συστολές, 

η αναπληρωματική παύλα μετά από αυτές, καθώς και η 

αλλαγή του τρόπου της κολπικής εκπολώσεως.

Η ενεργοποίηση αυτών των αλγόριθμων έχει δείξει επί-

σης ότι μειώνει το φορτίο της κολπικής μαρμαρυγής. 

Ανάταξη κολπικής μαρμαρυγής
Όταν αποτυγχάνουν οι φαρμακευτικές προσπάθειες, έχει 

προταθεί να γίνεται η ανάταξη της κολπικής μαρμαρυγής 

μέσω εμφυτευμένης συσκευής. Έχουν δημιουργηθεί ειδι-

κοί κολπικοί απινιδωτές ή και οι κλασικοί απινιδωτές με 

δυνατότητα απινιδώσεως σε κολπική μαρμαρυγή. Οι ειδι-

κοί κολπικοί απινιδωτές έχουν καταργηθεί, ενώ οι κλασικοί 

απινιδωτές, όταν έχουν εμφυτευθεί για κοιλιακές ταχυαρ-

ρυθμίες και συμβεί κολπική μαρμαρυγή, χρησιμοποιούνται 

ενίοτε για την ανάταξή της.

Κατευθυντήριες οδηγίες
Μια επιτροπή της American Heart Association σε συνεργα-

σία με τη Heart Rhythm Society, το 2005 έδωσε τις ακό-

λουθες κατευθύνσεις:

n Ασθενείς με ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής, όχι όμως 

χρονίας, που χρήζουν βηματοδοτήσεως για βραδυκαρδία 

πρέπει να θεραπεύονται με φυσιολογική βηματοδότηση 

(διεστιακά ή κολπικά) επειδή αυτή η προσέγγιση ελαττώ-

νει τη συχνότητα της παροξυντικής και χρονίας κολπικής 

μαρμαρυγής.

n Όταν εμφυτεύεται βηματοδότης και η κολποκοιλιακή 

αγωγή είναι φυσιολογική, η συσκευή πρέπει να προγραμ-

ματίζεται με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η κοιλιακή 

βηματοδότηση. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε αυ-

ξάνοντας την κολποκοιλιακή καθυστέρηση είτε προγραμ-

ματίζοντας τη συσκευή σε DDI βηματοδότηση είτε χρησι-

μοποιώντας ειδικό αλγόριθμο. 

n Σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και βραδυκαρδική 

ένδειξη, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία από τις μελέτες 

για να στηρίζουν εναλλακτικές θέσεις εμφυτεύσεως ενός 

καλωδίου στο δεξιό κόλπο, πολυεστιακή δεξιά κολπική 

βηματοδότηση, αμφικολπική βηματοδότηση και βημα-

τοδοτική υπερκέραση συχνότητας ή αντιταχυκαρδιακή 

βηματοδότηση.

n Η μόνιμη βηματοδότηση δεν συνιστάται για την πρό-

ληψη κολπικής μαρμαρυγής εν απουσία άλλης ενδείξεως 

μόνιμης βηματοδότησης.

Abstract
Zervopoulos G. Prevention of atrial fibrillation by pacemakers. Iatrika Analekta 2013; 1: 824-826

In patients with paroxysmal atrial fibrillation and pacemakers which were implanted for bradyarrhythmias, attempts to 

prevent atrial fibrillation episodes have been made. When sinus rhythm exists physiological pacing with a dual chamber 

pacemaker is indicated. In patients with sick sinus syndrome but normal atrioventricular conduction programming to 

ensure minimization of ventricular pacing has been shown to significantly reduce episodes of atrial fibrillation and its 

establishment. Attempts to pace the atrium at special sites and pacing programs to prevent atrial fibrillation have still 

uncertain efficacy.
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Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) συνιστά τη συχνότερη καρδια-

κή αρρυθμία με κλινική σημασία. Οι βασικοί στόχοι της 

θεραπευτικής αντιμετώπισης της ΚΜ είναι:

1. Η μείωση της θνητότητας και νοσηρότητας μέσω της 

πρόληψης των: α) θρομβοεμβολικών επεισοδίων, β) εκσε-

σημασμένης ή και παρατεταμένης ταχυαρρυθμίας, γ) εκσε-

σημασμένης, συμπτωματικής βραδυαρρυθμίας - παύσεων.

2. Η καταστολή των συμπτωμάτων της ΚΜ για όσους ασθε-

νείς επηρεάζεται η καθημερινή δραστηριότητά τους.

Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, εκτός 

από την αντιπηκτική αγωγή για την πρόληψη θρομβοεμβο-

λικών επεισοδίων, χρησιμοποιούνται:

n στη μόνιμη κολπική μαρμαρυγή φάρμακα ελέγχου της 

καρδιακής συχνότητας (Çrate controlÈ) και, επί αποτυχίας 

ρύθμισης, κατάλυση (ablation) του κολποκοιλιακού κόμβου 

και τοποθέτηση μόνιμου τεχνητού βηματοδότη, και

n στην παροξυσμική και επιμένουσα ΚΜ, φαρμακευτική 

αγωγή διατήρησης του φλεβοκομβικού ρυθμού (Çrhythm 

controlÈ) και, επί συχνών συμπτωματικών υποτροπών μη 

ανταποκρινόμενων σε αυτήν, κατάλυση (ablation) των αρ-

ρυθμιογόνων εστιών στον αριστερό και στο δεξιό κόλπο, με 

σκοπό την καταστροφή των εστιών πυροδότησης της ΚΜ 

ή και την τροποποίηση του κολπικού υποστρώματος που 

ευθύνεται για τη διατήρηση της ΚΜ. Στην επεμβατική θε-

ραπεία πρόληψης των υποτροπών της ΚΜ περιλαμβάνεται 

και η μόνιμη κολπική βηματοδότηση σε υψηλότερη συχνό-

τητα, σε ασθενείς με σύνδρομο νοσούντος φλεβοκόμβου, 

η οποία περιγράφεται σε προηγούμενο άρθρο.

Ενδείξεις κατάλυσης
Α) Μόνιμη ΚΜ

1. Αποτυχία ελέγχου καρδιακής συχνότητας με φαρμακευ-

τική αγωγή.

2. Παρενέργειες φαρμακευτικής αγωγής.

3. Ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση με χαμηλό κλάσμα εξώ-

θησης (ÇταχυμυοκαρδιοπάθειαÈ).

4. Καρδιακή ανεπάρκεια με εφαρμογή αμφικοιλιακής 

βηματοδότησης.

Β) Παροξυσμική - επιμένουσα ΚΜ

1. Συμπτωματικοί ασθενείς ανθεκτικοί ή με δυσανεξία σε 

τουλάχιστον ένα αντιαρρυθμικό φάρμακο κατηγορίας Ι ή ΙΙΙ.

2. Συμπτωματικοί ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και 

χαμηλό κλάσμα εξώθησης

Τεχνικές κατάλυσης
Α) Μόνιμη ΚΜ

Η κατάλυση του κολποκοιλιακού κόμβου για έλεγχο 

της ταχείας κοιλιακής ανταπόκρισης επί ΚΜ χρησιμο-

ποιώντας έναν καθετήρα που χορηγεί υψίσυχνο ρεύμα 

(radiofrequency ablation - RFA), αποσκοπεί στην πρόκληση 

πλήρους κολποκοιλιακού αποκλεισμού ή στην τροποποίη-

ση της αγωγής του κολποκοιλιακού κόμβου με παράλληλη 

τοποθέτηση μόνιμου τεχνητού βηματοδότη με ένα κοιλιακό 

ηλεκτρόδιο (τύπου VVIR). Στην πρώτη περίπτωση ο ασθενής 

γίνεται απολύτως βηματοδοτοεξαρτώμενος και η καρδιακή 

συχνότητα καθορίζεται αποκλειστικά από το βηματοδότη, 

ενώ στην περίπτωση της τροποποίησης παραμένει (ελαττω-

μένη) κολποκοιλιακή αγωγή, αλλά το αποτέλεσμα δεν είναι 

πάντοτε σταθερό και προβλέψιμο και γι᾽ αυτό αποφεύγεται. 

Η τεχνική είναι σχετικά απλή, με πρακτικά 100% αποτελε-

σματικότητα. Τα τελευταία χρόνια προτείνεται η τοποθέτη-

ση αμφικοιλιακού βηματοδότη (αντί για VVIR), ιδιαίτερα για 

ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και κλάσμα εξώθησης 

<40%. 

Β) Παροξυσμική - επιμένουσα ΚΜ

Η διαπίστωση από τον Haissaugerre ότι συνήθως η παροξυ-

σμική ΚΜ ξεκινά από εκφορτίσεις εστιών στις πνευμονικές 

φλέβες, οδήγησε στην ανάπτυξη διαφόρων μεθόδων κα-

τάλυσης με καθετήρα που εστιάζουν στην απομόνωση των 

πνευμονικών φλεβών, δηλαδή στη διακοπή της ηλεκτρικής 

σύνδεσης μεταξύ των πνευμονικών φλεβών και του μυο-

καρδίου του αριστερού κόλπου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 

τα ηλεκτρικά ερεθίσματα που παράγονται στις πνευμονικές 

φλέβες, να μην μπορούν να διεισδύσουν στο κολπικό μυ-

οκάρδιο και να το διεγείρουν και έτσι δεν προκαλείται ΚΜ. 

Για την κατάλυση χρησιμοποιείται συνήθως υψίσυχνο ρεύ-

μα (RFA), αλλά τελευταία εφαρμόζονται και άλλες μορφές 

ενέργειας, όπως η κρυοκατάλυση (cryoballoon ablation) 

και οι υπέρηχοι υψηλής εστίασης (high-focus ultrasound). 

Στην παροξυσμική ΚΜ συχνά αρκεί η τμηματική κατάλυ-
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ση στο στόμιο της πνευμονικής φλέβας (segmental ostial 

ablation), έπειτα από χαρτογράφηση με έναν κυκλοτερή 

καθετήρα (ÇlassoÈ), ο οποίος τοποθετείται διαδοχικά στα 

στόμια των τεσσάρων πνευμονικών φλεβών.

Αντίθετα, στις περιπτώσεις επιμένουσας ή μακροχρόνι-

ας επιμένουσας ΚΜ, όπου οι εστίες που εκφορτίζουν είναι 

περισσότερες, προτιμάται η κυκλοτερής κατάλυση στον 

αριστερό κόλπο των στομίων και των τεσσάρων πνευμονι-

κών φλεβών (circumferential left atrial ablation) (εικόνα 1). 

Με αυτήν τη μέθοδο χορηγούνται εκτεταμένες εφαρμογές 

υψίσυχνου ρεύματος, ώστε να επιτευχθεί πλήρης ηλεκτρι-

κή απομόνωση των πνευμονικών φλεβών από το κολπικό 

μυοκάρδιο και να μειωθεί η πιθανότητα υποτροπής της ΚΜ. 

Συχνά επιλέγεται η επιπλέον δημιουργία γραμμοειδών βλα-

βών στον αριστερό κόλπο, με επικρατέστερες την κατάλυση 

της οροφής του αριστερού κόλπου (γραμμή που συνδέει τα 

στόμια των δύο άνω πνευμονικών φλεβών) και την κατάλυ-

ση του μιτροειδικού ισθμού (γραμμή που συνδέει το στόμιο 

της αριστερής κάτω πνευμονικής φλέβας με το μιτροειδικό 

δακτύλιο).

Σε ορισμένα κέντρα η κυκλοτερής κατάλυση συνδυά-

ζεται με κατάλυση των γαγγλίων του αυτονόμου νευρικού 

συστήματος στο οπίσθιο τοίχωμα του αριστερού κόλπου, 

που βασίζεται στη διαπίστωση ότι η ΚΜ μπορεί να προκλη-

θεί, αλλά και να συντηρηθεί από τη διέγερση του παρα-

συμπαθητικού συστήματος. Τέλος, μια διαφορετική προ-

σέγγιση είναι η κατάλυση σύμπλοκων κατακερματισμένων 

κολπικών ηλεκτρογραμμάτων (Complex Fractionated Atrial 

Electrograms - CAFEs) που καταγράφονται σε περιοχές 

βραδείας αγωγής εντός του αριστερού κόλπου, συνήθως 

στο μεσοκολπικό διάφραγμα, στην οροφή του αριστερού 

κόλπου και στο μιτροειδικό δακτύλιο.

Η απομόνωση των πνευμονικών φλεβών αποτελεί μία 

από τις πιο σύνθετες καρδιολογικές επεμβάσεις και απαιτεί, 

πέραν της εξειδικευμένης γνώσης και πείρας, τη χρήση ιδι-

αίτερων τεχνικών ανατομικής απεικόνισης και διερεύνησης 

των ηλεκτρικών στόχων κατάλυσης. Για το σκοπό αυτό χρη-

σιμοποιούνται ειδικά καταγραφικά συστήματα τρισδιάστα-

της απεικόνισης (συστήματα ηλεκτροανατομικής χαρτογρά-

φησης CARTO, NavX) (εικόνα 2), τα οποία χρησιμοποιώντας 

μαγνητικό ή ηλεκτρικό πεδίο δημιουργούν στην οθόνη του 

υπολογιστή ένα τρισδιάστατο μοντέλο του αριστερού κόλ-

που και των πνευμονικών φλεβών, ενώ παράλληλα δίνουν 

τη δυνατότητα παρακολούθησης των κινήσεων του καθετή-

ρα κατάλυσης μέσα σε αυτόν.

Τα συστήματα αυτά είναι δυνατόν να συνδυαστούν με 

άλλες απεικονιστικές τεχνικές όπως η αξονική και η μα-

γνητική τομογραφία καρδιάς, έτσι ώστε στο τρισδιάστατο 

μοντέλο να ενσωματώνεται η λεπτομερής ανατομική εικό-

να, γεγονός που διευκολύνει τους χειρισμούς του καθετήρα 

κατάλυσης και μειώνει τη διάρκεια της επέμβασης και το 

χρόνο ακτινοβολίας. Επιπλέον η χρήση του διοισοφάγει-

ου και του ενδοκαρδιακού υπερηχογραφήματος κατά τη 

διάρκεια της επέμβασης, μπορεί να καθοδηγήσει με με-

γαλύτερη ακρίβεια τον καθετήρα κατάλυσης στα σημεία 

ενδιαφέροντος, αλλά και να βοηθήσει στην πρόληψη και 

στην έγκαιρη διάγνωση πιθανών επιπλοκών.

Αποτελέσματα της κατάλυσης
Ως επιτυχία της κατάλυσης θεωρείται η απουσία υποτροπής 

ΚΜ ή άλλης κολπικής ταχυαρρυθμίας σε ασθενείς που δεν 

λαμβάνουν αντιαρρυθμικά φάρμακα. Οι αρρυθμίες που 

εμφανίζονται κατά το πρώτο τρίμηνο μετά την επέμβαση 

(Çπρώιμες υποτροπέςÈ) δεν υπολογίζονται, καθώς μπορεί 

να είναι προσωρινό φαινόμενο που αποδίδεται σε άσηπτη 

περικαρδίτιδα ή προαρρυθμική δράση της κατάλυσης και 

Εικ. 1.  Σχηματική απεικόνιση κυκλοτερούς κατάλυσης στον αριστερό κόλπο. Α) Κυκλικές γραμμές γύρω από τα στόμια των αριστερών και 
των δεξιών πνευμονικών φλεβών. Β) Επιπλέον γραμμές στην οροφή του αριστερού κόλπου και το μιτροειδικό ισθμό.

Α Β
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προσωρινή ανάκτηση αγωγής από τις πνευμονικές φλέβες. 

Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται η χρήση αντιαρρυθμι-

κών φαρμάκων επί τρίμηνο πριν αποφασιστεί επαναληπτική 

κατάλυση.

Έτσι, στη μεν παροξυσμική ΚΜ η διατήρηση του φλεβο-

κομβικού ρυθμού επιτυγχάνεται σε ποσοστό περίπου 70% 

μετά την πρώτη επέμβαση. Ένα ποσοστό περί το 20% των 

ασθενών υποβάλλεται σε δεύτερη και σπανίως σε τρίτη 

επέμβαση, που ανεβάζουν το ποσοστό επιτυχίας μέχρι 

και 90% σε ορισμένα κέντρα. Αντίθετα, στην επιμένουσα, 

και ιδιαίτερα στη μακροχρόνια επιμένουσα ΚΜ, τα αποτε-

λέσματα είναι χειρότερα, καθώς μακροχρόνια διατήρηση 

φλεβοκομβικού ρυθμού επιτυγχάνεται σε ποσοστό μέχρι 

50%.

Άλλοι παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα υπο-

τροπής της ΚΜ είναι η μεγάλη ηλικία, η παρουσία άλλης 

καρδιαγγειακής νόσου (αρτηριακή υπέρταση, βαλβιδοπά-

θεια κ.λπ.), η διάταση του αριστερού κόλπου και η διενέρ-

γεια της επέμβασης σε κέντρα με μικρό όγκο περιστατικών. 

Όμως, ακόμα κι αν υποτροπιάσει η ΚΜ, το συνολικό αρρυθ-

μικό φορτίο συνήθως μειώνεται και η αρρυθμία γίνεται κα-

λύτερα ανεκτή. Όμως, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός 

ότι σε σύγκριση με τα αντιαρρυθμικά φάρμακα, η κατάλυση 

με υψίσυχνο ρεύμα είναι πιο αποτελεσματική και ασφαλέ-

στερη στην προσπάθεια για μακροχρόνια διατήρηση του 

φλεβοκομβικού ρυθμού, βελτιώνει την ποιότητα ζωής και 

πιθανότατα το προσδόκιμο επιβίωσης των ασθενών. 

Επιπλοκές της κατάλυσης
Αξιόλογες επιπλοκές εμφανίζονται σε ποσοστό 5%-6% των 

επεμβάσεων κατάλυσης της ΚΜ. Η συχνότητα και ο τύπος 

των επιπλοκών εξαρτώνται από την τεχνική κατάλυσης, τα 

κλινικά χαρακτηριστικά του ασθενούς και την πείρα του 

κέντρου και των χειριστών που διενεργούν την επέμβαση. 

Όπως είναι αναμενόμενο, τα τελευταία χρόνια οι επιπλοκές 

μειώνονται παράλληλα με τη βελτίωση των τεχνικών και 

τη συσσώρευση της πείρας, καθώς και με την τεχνολογική 

εξέλιξη των απεικονιστικών τεχνικών και των καθετήρων 

κατάλυσης. Το ποσοστό θανάτου λόγω της επέμβασης είναι 

0,1% και οφείλεται συνήθως σε καρδιακό επιπωματισμό, 

αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και κολποοισοφαγικό συ-

ρίγγιο. Ο καρδιακός επιπωματισμός λόγω διάτρησης παρα-

τηρείται σε ποσοστό περί το 1%, αγγειακό εγκεφαλικό ε-

πεισόδιο σε ποσοστό 0,4%-2%, κολποοισοφαγικό συρίγγιο 

(λόγω θερμικού τραυματισμού του οισοφάγου) σε ποσοστό 

0,3%-0,5%. Μικρότερης σημασίας επιπλοκές είναι η στέ-

νωση πνευμονικής φλέβας (όταν η κατάλυση πραγματοποι-

είται στο εσωτερικό της φλέβας), ο σπασμός και σπανίως 

η απόφραξη στεφανιαίας αρτηρίας, η βλάβη του φρενικού 

νεύρου και σπανίως η γαστρική υποκινητικότητα λόγω βλά-

βης πνευμονογαστρικού. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η δη-

μιουργία νέων κυκλωμάτων επανεισόδου κυρίως μετά από 

κυκλοτερή κατάλυση, με συνέπεια την εμφάνιση επίμονου 

άτυπου αριστερού κολπικού πτερυγισμού, που απαιτεί νέα 

επέμβαση κατάλυσης.

Παρακολούθηση και αγωγή μετά την κατάλυση
Λόγω του μεγάλου ποσοστού ασυμπτωματικών υποτροπών, 

για την παρακολούθηση των ασθενών συνιστώνται τα Holter 

ρυθμού πολυήμερης διάρκειας ή καταγραφείς συμβάντων. 

Επίσης προτείνεται η χρήση εμφυτεύσιμων Holter. Όπως 

προαναφέρθηκε, λόγω των πρώιμων υποτροπών συνιστάται 

η χρήση αντιαρρυθμικών φαρμάκων και αντιπηκτικών για 

ένα τρίμηνο μετά την επέμβαση. Όσον αφορά στη χρήση 

των αντιπηκτικών μετά το τρίμηνο, συνιστάται η χορήγησή 

τους με βάση το CHADS2 score του ασθενούς, δεδομένης 

της προαναφερθείσας πιθανότητας υποτροπής της ΚΜ.

Συμπέρασμα
Η ΚΜ είναι πολυπαραγοντική νόσος με ποικίλες κλινικές 

εκφράσεις. Για την καλύτερη αντιμετώπισή της απαιτείται 

άριστη γνώση του ιστορικού και της κλινικής εικόνας του 

ασθενούς, που θα δώσει τη δυνατότητα της ορθότερης επι-

λογής μιας ή περισσότερων θεραπευτικών μεθόδων. 

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η κατάλυση της ΚΜ 

με υψίσυχνο ρεύμα αποτελεί μια αξιόλογη εναλλακτική 

μέθοδο για την πρόληψη των υποτροπών σε συμπτωματι-

κούς ασθενείς, με καθόλου ή μικρή διάταση του αριστερού 

κόλπου, εφόσον έχει αποτύχει τουλάχιστον ένα αντιαρρυθ-

μικό φάρμακο (ACC/AHA/ESC Guidelines, 2006). Επίσης 

η κατάλυση του κολποκοιλιακού κόμβου με ταυτόχρονη 

Εικ. 2. Ηλεκτροανατομική χαρτογράφηση αριστερού κόλπου με τη 
μέθοδο Carto, κατά τη διάρκεια κατάλυσης κολπικής μαρμαρυγής.

Επεμβατική θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής
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Abstract
Apostolopoulos Th. Invasive therapy of atrial fibrillation. Iatrika Analekta 2013; 1: 827-830.

Atrial fibrillation is a disease of multifactorial origin with a protean clinical picture. Based on recent data, radiofrequensy 

catheter ablation (RFA) may offer a sustainable cure for many patients, when medical treatment has failed.
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τοποθέτηση μόνιμου βηματοδότη είναι μια αποτελεσματική 

θεραπεία σε χρόνια ΚΜ με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση 

που δεν αντιμετωπίζεται με συνδυασμό αντιαρρυθμικών 

φαρμάκων.
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Η έννοια της ποιότητας της ζωής (ΠΖ) καθιερώθηκε το 

1948 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος 

όρισε την υγεία όχι μόνο ως απουσία νόσου και αναπη-

ρίας, αλλά κα ως την παρουσία σωματικής, πνευματικής 

και κοινωνικής ευεξίας. Έκτοτε ο όρος χρησιμεύει για 

την έκφραση της γενικής ευεξίας ατόμων και κοινωνιών. 

Χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς, όπως η ανάπτυξη, η 

πολιτική, η υγεία.

Ο ορισμός της ΠΖ είναι συγκεχυμένος και εξίσου συ-

γκεχυμένες είναι και οι μετρήσεις που την αφορούν. Έ-

χουν χρησιμοποιηθεί περισσότεροι από χίλιοι διάφοροι 

και διαφορετικοί δείκτες, ÇαντικειμενικοίÈ και υποκειμε-

νικοί, σ᾽ ένα ευρύ φάσμα τομέων και κλιμάκων.

Στον τομέα της υγείας, η ΠΖ αναφέρεται συνήθως ως 

σχετιζόμενη με την υγεία ΠΖ. Συχνά εκτιμάται με όρους 

αρνητικής επίδρασης μιας καταστάσεως στα άτομα ή με 

όρους θετικής επίδρασης μιας παρεμβάσεως.

Έχει αναπτυχθεί πληθώρα ερωτηματολογίων, δεικτών 

και κλιμάκων τα οποία προσαρμόζονται στην κατάσταση 

που διερευνούν ή στο σκοπό που εξυπηρετούν. Από τις 

απαντήσεις οι οποίες προέρχονται από τους ερωτόμενους 

και όπως είναι φυσικό έχουν υποκειμενικό χαρακτήρα 

καταβάλλεται προσπάθεια, μέσω στατιστικών και άλλων 

εξεργασιών, να εξαχθούν συμπεράσματα και προτάσεις. 

Η μεθοδολογία που ακολουθείται, η ποικιλία των δεικτών, 

η υποκειμενικότητα των απαντήσεων, η διαφορετικότη-

τα των ερευνούμενων πληθυσμών και άλλοι παράγοντες, 

οδηγούν σχεδόν πάντα σε αλληλοαναιρούμενα συμπερά-

σματα και σε αδυναμία εφαρμογής των προτάσεων.

Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) θεωρείται ότι είναι η πιο 

συχνή αρρυθμιολογική κατάσταση, η συχνότητα εμφά-

νισης της οποίας αυξάνεται με την πάροδο της ηλικίας. 

Οφείλεται σε διάφορες παθήσεις και εμφανίζεται με δι-

άφορους τρόπους. Σύμφωνα με τη συναινετική συμφωνία 

του Αμερικάνικου Κολλεγίου Καρδιολογίας, της Αμερικά-

νικης Ένωσης Καρδιάς και της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρ-

διολογίας, η ΚΜ διακρίνεται στην πρωτοδιαγιγνωσκόμε-

νη, στην παροξυσμική, στην επιμένουσα και στη μόνιμη.

Η έως τώρα πείρα έχει δείξει ότι η όποια θεραπευτική 

παρέμβαση, εκτός της αντιπηκτικής αγωγής, δεν αλλάζει 

τη μακροχρόνια νοσηρότητα και θνητότητα της κολπικής 

μαρμαρυγής. Για το λόγο αυτό θεωρείται από πολλούς 

ότι ο καθοριστικός παράγων για την επιλογή της θερα-

πευτικής στρατηγικής είναι η προσδοκώμενη από την 

παρέμβαση επίδραση στην ΠΖ.

Για την εκτίμηση της ΠΖ των πασχόντων από ΚΜ έχουν 

αναπτυχθεί περίπου 40 σχετικά ερωτηματολόγια, αρκετά 

από τα οποία έχουν ελεγχθεί για την εγκυρότητα και 

την αξιοπιστία τους και έχουν παρουσιαστεί σε δημοσι-

εύσεις. Στα πλέον καθιερωμένα και χρησιμοποιούμενα 

περιλαμβάνονται το Medical Outcomes Study Short Form 

Health Survey (SF-36) και το Short Form-12 (SF-12) που 

προέρχεται από το SF-36 και έχουν αναπτυχθεί από το 

πανεπιστήμιο του Οντάριο. Το SF-36 αποτελείται από 

36 ερωτήματα τα οποία εκτιμούν 8 θέματα υγείας: τη 

γενική αίσθηση υγείας, τη φυσική λειτουργικότητα, την 

κοινωνική λειτουργικότητα, τον περιορισμό από το σωμα-

τικό πρόβλημα, το σωματικό πόνο, την πνευματική υγεία, 

τον περιορισμό από τα συναισθηματικά προβλήματα και 

τη ζωτικότητα, καθώς και περιληπτική βαθμολόγηση της 

φυσικής και πνευματικής συνιστώσας.

Το Euro QOL είναι περιγραφικό σύστημα που καλύπτει 

5 διαστάσεις της κατάστασης της υγείας: κινητικότητα, 

αυτάρκεια φροντίδας, συνήθεις δραστηριότητες, άλγος/

δυσφορία και άγχος/κατάθλιψη.

Ειδικά για τους ασθενείς με ΚΜ, το πιο αξιολογημέ-

νο και χρησιμοποιούμενο είναι το Arrhythmia Symptom 

Checklist: Frequency and Severity, κατά το οποίο οι ε-

ρωτώμενοι καλούνται να βαθμολογήσουν με 0-4 τη συ-

χνότητα και με 1-3 τη βαρύτητα 16 συμπτωμάτων που 

σχετίζονται με την ΚΜ.

Επί του θέματος υπάρχει σημαντικός αριθμός δημο-

σιευμένων μελετών, ανασκοπήσεις και μία συστηματική 

ανασκόπηση. Όλες σημειώνουν ότι η ΚΜ επηρεάζει την 

ΠΖ των πασχόντων. Φαίνεται ότι οι γυναίκες υποφέρουν 

περισσότερο, ότι η ηλικία επιδεινώνει περισσότερο την 
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επίδραση στη φυσική κατάσταση, οι νεότεροι ασθενείς 

έχουν μεγαλύτερη βελτίωση στην ΠΖ με τις παρεμβάσεις 

ελέγχου του ρυθμού και ότι η επίδραση αφορά και στους 

συντρόφους.

Η συζήτηση στη βιβλιογραφία περιστρέφεται γύρω 

από το ποια θεραπευτική παρέμβαση βελτιώνει ή βελτι-

ώνει περισσότερο την ΠΖ. Κατά κύριο λόγο τα θεραπευ-

τικά ερωτήματα σε μια νέα περίπτωση ΚΜ είναι η έναρξη 

αντιπηκτικής αγωγής για την πρόληψη των εμβολικών 

επεισοδίων, το όφελος της οποίας δεν αμφισβητείται, 

και ο έλεγχος του ρυθμού ή της συχνότητας των καρ-

διακών παλμών. Ο έλεγχος του ρυθμού επιτυγχάνεται 

αρχικώς με φάρμακα ή, επί αποτυχίας, με καρδιοανάτα-

ξη και διατηρείται ή αποκαθίσταται με τα αντιαρρυθμικά 

φάρμακα, την κατάλυση και χειρουργικώς. Ο έλεγχος της 

συχνότητας επιτυγχάνεται με τη χρήση φαρμάκων που 

επηρεάζουν την αγωγιμότητα ή με κατάλυση του κολ-

ποκοιλιακού κόμβου και τοποθέτηση βηματοδότη. Έχει 

αποδειχθεί από τις μελέτες ότι και οι δύο στρατηγικές 

σχετίζονται με ίδιες αναλογίες θνητότητας και σοβαρής 

νοσηρότητας. Το ίδιο φαίνεται ότι συμβαίνει και με την 

ΠΖ. Βέβαια, υπάρχουν μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι μια 

θεραπευτική παρέμβαση υπερτερεί από άλλη ως προς 

την επίδρασή της στην ΠΖ. Όμως, η συντριπτική πλειο-

νότητα αυτών των μελετών πάσχει από μεθοδολογικές 

και άλλες αδυναμίες, ώστε τα συμπεράσματά τους να 

μην είναι δυνατόν να γενικευθούν. Οι πιο σημαντικές 

από τις τυχαιοποιημένες μελέτες αποτελούν υποσύνο-

λα μεγαλύτερων μελετών που έχουν σχεδιαστεί για να 

απαντήσουν και σε άλλα ερωτήματα και έχουν άλλα κα-

ταληκτικά σημεία.

n Στη συστηματική ανασκόπηση των Thrall και συν. 

(2006) οι συγγραφείς συμπεραίνουν ότι η επίδραση της 

ΚΜ στην ΠΖ αναμένεται να διευκρινιστεί πλήρως με συ-

στηματικό τρόπο, ότι οι ασθενείς με ΚΜ έχουν σημαντικά 

φτωχότερη ΠΖ σε σύγκριση με τους υγιείς, τον γενικό 

πληθυσμό και άλλους ασθενείς με στεφανιαία νόσο και 

ότι οι μελέτες που εξέτασαν μόνο τις στρατηγικές ελέγ-

χου του ρυθμού ή της συχνότητας έδειξαν βελτίωση της 

ΠΖ. Αναλύουν τις μέχρι τότε τέσσερις μεγάλες τυχαιο-

ποιημένες μελέτες, από τις οποίες οι τρεις (STAF, PIAF, 

RACE) έδειξαν ότι οι ασθενείς στους οποίους ελέγχθηκε 

η συχνότητα επέδειξαν μεγαλύτερη βελτίωση της ΠΖ απ᾽ 

ό,τι σ᾽ εκείνους που ελέγχθηκε ο ρυθμός.

n Η μελέτη AFFIRM (Jenkins LS και συν., 2005) έδει-

ξε όμοια βελτίωση της ΠΖ και για τις δύο στρατηγικές 

αντιμετώπισης. Έκτοτε έχουν δημοσιευθεί και άλλες τυ-

χαιοποιημένες μελέτες που εξετάζουν την επίδραση της 

θεραπευτικής στρατηγικής στην ΠΖ των πασχόντων.

n Στη μελέτη CONVERT (Ahmed S και συν. 2009) φά-

νηκε ότι σε ασθενείς με επιμένουσα ΚΜ η θεραπεία των 

επεισοδίων με αμιωδαρόνη δεν σχετιζόταν με καλύτερη 

ΠΖ σε σχέση με τη συνεχή θεραπεία αμιωδαρόνης. Ο 

επιτυχής έλεγχος του ρυθμού επηρέασε θετικά την ΠΖ, 

αλλά μόνον στην ομάδα της κατ᾽ επεισόδια θεραπείας.

n Στη μελέτη MOST (Fleischmann και συν. 2009) η 

ΚΜ έπειτα από εμφύτευση βηματοδότη σε υπερήλικες 

με νόσο φλεβοκόμβου δεν ήταν μείζων παράγων της ΠΖ. 

Υπήρχε, όμως, η τάση για καλύτερη καρδιαγγειακή λει-

τουργία στους ασθενείς χωρίς ΚΜ.

n Στη μελέτη MOVE (Kirchκαι συν. 2010) σε 3.354 α-

σθενείς από την καθημερινή πράξη φάνηκε ότι η συνολική 

ΠΖ των ασθενών ήταν περιορισμένη και ότι ο έλεγχος της 

συχνότητας δεν υπολειπόταν του ελέγχου του ρυθμού.

n Τέλος, στη μελέτη SAFE-T (Singh et al. 2005) φάνη-

κε βελτίωση της ΠΖ με την αντιαρρυθμιακή θεραπεία, η 

οποία όμως υπήρχε μόνο σε όσους παρέμειναν σε φλε-

βοκομβικό ρυθμό.

Abstract
Apostolakis I. Quality of life in atrial fibrillation. Iatrika Analekta 2013; 1: 831-833

Patients with atrial fibrillation have significantly poorer quality of life compared to healthy controls. Rate or rhythm-

control strategies demonstrate improved quality of life after intervention.
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Πρόκειται για άνδρα ηλικίας 75 χρόνων που έπασχε α-

πό αρτηριακή υπέρταση και ασυμπτωματική στεφανιαία 

νόσο. Το συνηθισμένο του ΗΚΓ/φημα (εικόνα   1) δείχνει 

φλεβοκομβικό ρυθμό, πρώτου βαθμού κολποκοιλιακό α-

ποκλεισμό (PR = 260-300 ms), ατελή αριστερό σκελικό 

αποκλεισμό (QRS = 100ns) με ευρήματα δηλωτικά υπερ-

τροφίας της αριστεράς κοιλίας και ισχαιμίας του πλαγιοο-

διαφραγματικού τοιχώματος του μυοκαρδίου. 

Λόγω τάσης προς λιποθυμία με αίσθημα παλμών υ-

ποβλήθηκε σε ΗΚΓ/φικό έλεγχο (εικόνα 2). Ποια είναι η 

διάγνωση; 

Απάντηση: Από τη μελέτη και τη γραφική απεικόνιση των 

ΗΚΓ/φικών παραμέτρων της απαγωγής Ι (εικόνα 3) διαπι-

στώνονται τα κατωτέρω ευρήματα:

1. Στο κολπικό επίπεδο φλεβοκομβικά κολπικά επάρματα 

P με διάρκεια κολπικών κύκλων 860 ms.

2. Η μεταβίβαση της κολπικής διέγερσης στις κοιλίες 

επιτελείται αρχικά υπό τη μορφή 3:2 και στη συνέχεια 

με προοδευτική αύξηση του χρόνου της κολποκοιλιακής 

αγωγής (διάστημα PR = 240, 320 ms), δηλαδή με κολπο-

κοιλιακό αποκλεισμό δευτέρου βαθμού τύπου περιοδικού 

ρυθμού Luciani - Wenckebach ή Μοbitz Ι.

3. Στο κοιλιακό επίπεδο υπάρχουν δυο διαφορετικής μορ-

φολογίας συμπλέγματα, τα R και R1. Tα πρώτα, εύρους 

100 ms και ίδιας μορφολογίας με τα συμπλέγματα της 

εικόνας 3 (απαγωγή D1), αντιστοιχούν στο βασικό ρυθμό 

του ασθενούς. Τα δεύτερα, της αυτής αξονικής διεύθυνσης 

με τα προηγούμενα, εμφανίζουν εικόνα πλήρους αποκλει-

σμού του αριστερού σκέλους του δεματίου του His (εύρος 

= 180 ms).

Η εμφάνιση των τελευταίων συμπλεγμάτων (R1) σε στα-

θερή απόσταση από το κολπικό έπαρμα Ρ (διάστημα ΡR1 

= 240 ms) αποκλείει την πιθανότητα αφενός να πρόκειται 

για κοιλιακές διαφυγές, αφετέρου η προ αυτών ύπαρξη 

των κολπικών επαρμάτων να είναι τυχαία σύμπτωση (τρεις 

διαδοχικές εμφανίσεις). Πρόκειται κατά συνέπεια για συ-

μπλέγματα που προέρχονται από κοιλιακή διέγερση, η 

οποία επιτελείται από κολπικό ερέθισμα που άγεται με 

πρώτου βαθμού κολποκοιλιακό αποκλεισμό (240 ms) διά 

μέσου του δεξιού σκέλους του δεματίου του His. Η εμ-

φάνισή τους δε υπό μορφή πλήρους αριστερού σκελικού 

αποκλεισμού, πάντα έπειτα από έκδηλη βραδυκαρδία 

(διάστημα RR1 = 1.640 ms) δύναται να χαρακτηριστεί 

ÇπαράδοξοςÈ, δεδομένου ότι το κοιλιακό σύμπλεγμα R 

που εμφανίζεται έπειτα από χρόνο 940 ms (διάστημα 

R1R, σχετική ταχυκαρδία) έχει μορφολογία ατελούς απο-

κλεισμού του αριστερού σκέλους. 

Το ÇπαράδοξονÈ του εν λόγω φαινομένου, λειτουργι-

κού εν προκειμένω, έγκειται στο ότι τα συμπλέγματα R1 

(τρία) εμφανίζονται υπό συνθήκες βραδυκαρδίας, η οποία 

είναι αποτέλεσμα τερματισμού της εκάστοτε σειράς του 

περιοδικού ρυθμού Luciani - Wenckebach. Λόγω της βρα-

δυκαρδίας (1.640 ms) το ενδοκοιλιακό σύστημα αγωγής 

όφειλε να βρίσκεται τουλάχιστον στις βασικές του συνθή-

κες αγωγιμότητας και κατά συνέπεια η μορφολογία των 

συμπλεγμάτων R1 θα έπρεπε να είναι εκείνη των αντίστοι-

χων R του βασικού ρυθμού (εικόνα 3, μορφολογία ατελούς 

αποκλεισμού του αριστερού σκέλους και όχι πλήρους). 

Αδιάψευστη απόδειξη του εν λόγω λειτουργικού φαι-

νομένου αποτελεί η παρουσία των συμπλεγμάτων R, τα 

οποία αντιστοιχούν στο βασικό ΗΚΓ/φημα του ασθενούς, 

εμφανίζονται πάντα έπειτα από χρονικό διάστημα 940 

ms από τα προηγούμενα (R1) και έπειτα από παράταση 

της κολποκοιλιακής αγωγής (320 ms). Λόγω της σχετικής 

ταχυκαρδίας (καρδιακός κύκλος 940 ms στη θέση των 

1.640 ms) στα συμπλέγματα R θα έπρεπε να υπάρχει ο 
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ίδιος βαθμός αλλοδρομίας και να έχουν τη μορφολογία 

των συμπλεγμάτων R1. 

Το να λαμβάνει χώρα το φαινόμενο της υπεραγωγιμό-

τητας θα πρέπει να αποκλειστεί, διότι τα συμπλέγματα 

R είναι όμοια με εκείνα του βασικού ΗΚΓ/φήματος του 

ασθενούς. Έτσι, η μορφολογική τους εμφάνιση οφείλεται 

στη σχετικά καθυστερημένη άφιξη του κολπικού ερεθί-

σματος στις κοιλίες (320 ms στη θέση των 240 ms), συ-

νεπεία της οποίας παρέχεται ο χρόνος στο ενδοκοιλιακό 

σύστημα αγωγής να επανέλθει στις βασικές του συνθήκες 

αγωγιμότητας. 

Διάγνωση: Βραδυκαρδιακός, ÇπαράδοξοςÈ, αποκλεισμός 

ή φάσης 4 του αριστερού σκέλους του δεματίου του His. 

Σχόλιο: Η αγωγή του υπερκοιλιακού ερεθίσματος διά των 

σκελών του δεματίου του His δύναται να είναι ελαττω-

ματική συνεπεία είτε οργανικής βλάβης, το πλέον σύ-

νηθες, είτε λειτουργικής διαταραχής του ενδοκοιλιακού 

συστήματος της αγωγής. Στη δεύτερη περίπτωση η εμ-

φάνιση του σκελικού αποκλεισμού συνδέεται στενά με 

τη διάρκεια του καρδιακού κύκλου που προηγείται και η 

οποία μπορεί να είναι μικρότερη (αποκλεισμός φάσης 3 

ή ταχυκαρδιακός) ή μεγαλύτερη (αποκλεισμός φάσης 4 ή 

βραδυκαρδιακός).

Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός της πρόκλησης του 

βραδικαρδιακού ή ÇπαράδοξουÈ σκελικού αποκλεισμού 

είναι αμφιλεγόμενος. Πιστεύεται ότι κατά τη διάρκεια της 

έκδηλης βραδυκαρδίας η αυτόματη διαστολική εκπόλωση 

του κυττάρου (φάση 4) δύναται να αχθεί σε ανώτερα επί-

πεδα του συνήθους φυσιολογικού ουδού αυτοματισμού, 

οπότε ένα ερέθισμα είναι δυνατόν να προκαλέσει διέγερ-

ση, της οποίας το δυναμικό ενεργείας είναι παθολογικό με 

αποτέλεσμα την ανώμαλη αγωγή του ερεθίσματος (απο-

κλεισμός φάσης 4).

Όμως, η ανώμαλη διαστολική εκπόλωση ίσως δεν είναι 

ο μόνος υπόλογος παράγοντας του εν λόγω φαινομένου, ι-

διαίτερα στις περιπτώσεις που η διεγερσιμότητα μειώνεται 

με τον χρόνο, χωρίς μεταβολή του διαστολικού κυτταρικού 

δυναμικού ενεργείας. Επιπλέον πειραματικά δεδομένα α-

ποδίδουν τη μείωση του εύρους του δυναμικού ενεργείας 

στη βραδεία ηλεκτρική του αποκατάσταση λόγω ιοντικών 

διαταραχών.

Το ανωτέρω λειτουργικό φαινόμενο δύναται να παρατη-

ρηθεί σε κάθε μορφή βραδυκαρδίας, ακόμη κι αν αυτή ο-

φείλεται σε παροδική επιμήκυνση του καρδιακού κύκλου 

λόγω μη μεταβίβασης του υπερκοιλιακού ερεθίσματος 

στις κοιλίες, όπως συμβαίνει επί τερματισμού κολποκοι-

λιακού αποκλεισμού τύπου περιοδικού ρυθμού Luciani-

Wenckenach ή Mobitz I (η περίπτωσή μας).

Abstract
Mallios CD. Quiz ECG: Paradox bundle branch block. Iatrika Analekta 2013; 1: 834-835

We present a case of paradox block or phase 4 block of the left branch bundle of His. We analyze the electrocardiogram.
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