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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 αυτοελέγχου. 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 παραγράφων, ώστε να γίνει περισσότερο περιεκτικό
και εύληπτο.

Γράμμα από τη σύνταξη
Η ιδέα του αφιερώματος στην κολπική μαρμαρυγή ήταν του κ. Κ. Μάλλιου. Έγινε ασμένως δεκτή από την Επιτροπή Σύνταξης, αλλά και από τους προταθέντες συγγραφείς. Σχεδόν όλοι αποκρίθηκαν τάχιστα, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί
αριθμός άρθρων τα οποία είναι αδύνατον να περιληφθούν σε ένα τεύχος. Για το λόγο αυτό θα υπάρξει και δεύτερο μέρος.

Η κολπική μαρμαρυγή είναι συνήθης κατάσταση, η οποία εμφανίζεται όλο και πιο συχνά με την πάροδο της ηλικίας.
Παρότι έχουν υπάρξει σημαντικές πρόοδοι στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας της, της διάγνωσης και της αντιμετώπισής της, εξακολουθούν να υπάρχουν αδιευκρίνιστα ζητήματα.

Τα ανωτέρω αποτελούν ικανή δικαιολογία ενός αφιερώματος σε ένα ιατρικό περιοδικό γενικής ύλης όπως τα Ιατρικά
Ανάλεκτα.
Ιωάννης Αποστολάκης

μαρμαρυγής
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H κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) είναι μία από τις συνηθέστερες ανωμαλίες του καρδιακού ρυθμού, με επίπτωση
της τάξης του 1%-2% στο γενικό πληθυσμό. Η αύξηση
της ηλικίας από τα 40 στα 80 έτη συνοδεύεται με αντίστοιχη επίπτωση της νόσου από το 0,5% στο 5%-15%.
O συνολικός κίνδυνος να εμφανίσει ΚΜ ένας άνθρωπος
που συμπλήρωσε το 40ό έτος μέχρι το τέλος της ζωής
του πλησιάζει το 25%.
Σε άτομα άνω των 65 ετών, η ΚΜ εμφανίζεται σε ποσοστό 9,1% των πασχόντων από κλινική καρδιαγγειακή νόσο, στο 4,6% αυτών με υποκλινική καρδιαγγειακή νόσο
και στο 1,6% των ατόμων χωρίς καρδιαγγειακή νόσο. Η
επίπτωση της αρρυθμίας στους ενηλίκους διπλασιάζεται
σε κάθε δεκαετία της ζωής και ανέρχεται σε 2-3 νέες
περιπτώσεις/1.000 άτομα ανά έτος στην ηλικιακή ομάδα των 55-64 ετών και σε 35 νέες περιπτώσεις/1.000
άτομα ανά έτος στην ηλικιακή ομάδα των 85-94 ετών.

Γενικά χαρακτηριστικά
Η ΚΜ χαρακτηρίζεται από ινιδιακές εκπολώσεις που
παράγονται στον αριστερό κόλπο και που προκαλούν
αποδιοργάνωση της κολπικής λειτουργίας με αποτέλεσμα να χάνεται η κολπική συστολή. Η ηλεκτρική αυτή
δραστηριότητα εμφανίζεται στο ηλεκτροκαρδιογράφημα
ως λεπτές, ανώμαλες διακυμάνσεις της βασικής γραμμής,
με κυμαινόμενο δυναμικό και μορφολογία (μαρμαρυγικά
κυμάτα f). H συχνότητα κυμαίνεται από 350-600/λεπτό
στο επίπεδο των κόλπων, ενώ η κοιλιακή ανταπόκριση
είναι ιδιαίτερα άρρυθμη και ασθενείς χωρίς φαρμακευτική αγωγή εμφανίζουν συχνότητα 100-160/λεπτό. Η συχνότητα μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με την παρουσία
παραπληρωματικού δεματίου.
Από μελέτη ιστοτεμαχιδίων προκύπτει ότι η ΚΜ επιφέρει δομικές αλλοιώσεις, τόσο σε επίπεδο μυοκαρδιακού κυττάρου (με ανάπτυξη υπερτροφίας, νέκρωσης,
απόπτωσης, εναπόθεσης σιδήρου και γλυκογόνου), όσο
και στον εξωκυττάριο διάμεσο ιστό (με φλεγμονώδεις
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μεταβολές, ίνωση και εναπόθεση αμύλου). Σε αυτό συνεπικουρούν και μικροαγγειακές μεταβολές και όλα αυτά
οδηγούν σε δομική αναδιαμόρφωση των κόλπων με μορφολογία ενδομυοκαρδιακής ίνωσης.

Οι κλινικές συνέπειες της κολπικής μαρμαρυγής
Η ΚΜ αυξάνει τον κίνδυνο αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων (ΑΕΕ) και συνδέεται με αυξημένα ποσοστά
θανάτου, καρδιακής ανεπάρκειας, νοσηλειών, κακής
ποιότητας ζωής, μειωμένης ικανότητας άσκησης και δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας.
Θάνατος: Τα ποσοστά διπλασιάζονται στην ΚΜ, ανεξάρτητα από την παρουσία άλλων γνωστών προγνωστικών δεικτών θνησιμότητας.
Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο: Η ΚΜ αυξάνει τον
κίνδυνο των ΑΕΕ (ισχαιμικής κυρίως αλλά και αιμορραγικής φύσης). Ένα στα πέντε ΑΕΕ αποδίδεται στην κολπική
μαρμαρυγή και είναι συχνά θανατηφόρα. Οι ασθενείς,
ακόμα και αν επιβιώσουν, εμφανίζουν υπολειμματική
νευρολογική συνδρομή με συνέπειες στη διάρκεια και
στην ποιότητα της ζωής τους. Σε ασθενείς με ΑΕΕ η 24ωρη ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή αποκαλύπτει την
παρουσία ΚΜ σε 1 στα 20 άτομα. Η παροξυσμική ΚΜ
παρουσιάζει τον ίδιο κίνδυνο εμφάνισης ΑΕΕ με την εμμένουσα ή με τη μόνιμη ΚΜ.
Νοσηλείες: Το ένα τρίτο των εισαγωγών ασθενών στα
νοσοκομεία για αρρυθμιολογικά αίτια οφείλεται στην
παρουσία ΚΜ.
Νοητική δυσλειτουργία: Υπάρχει μικρός αριθμός
μελετών που αναδεικνύει ότι ακόμα και η νοητική δυσλειτουργία στο πλαίσιο άνοιας, μπορεί να αποδοθεί σε
ασυμπτωματικά εμβολικά επεισόδια, απότοκα της ΚΜ.
Ποιότητα ζωής και ικανότητα άσκησης: Τα δύο αυτά
στοιχεία επηρεάζονται σε ασθενείς με ΚΜ. Οι ασθενείς με
αυτήν τη μορφή αρρυθμίας εμφανίζουν σαφώς χειρότερη
ποιότητα ζωής συγκριτικά με τον υγιή πληθυσμό αλλά και
με ασθενείς με στεφανιαία νόσο σε φλεβοκομβικό ρυθμό.
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n Δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας: Η λειτουργία

της αριστερής κοιλίας επιδεινώνεται με την παρουσία της
ΚΜ, λόγω της αύξησης της τελοδιαστολικής ταχύτητας
πλήρωσης, της έκπτωσης της φυσιολογικής συστολής του
αριστερού κόλπου και της αυξημένης κοιλιακής συχνότητας. Έτσι εξηγείται, άλλωστε, γιατί ο έλεγχος της συχνότητας και η αποκατάσταση του ρυθμού σε φλεβοκομβικό
μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργία της αριστερής κοιλίας σε ασθενείς με ΚΜ.

Τροποποιήσιμοι και μη παράγοντες
που συνδέονται με την κολπική μαρμαρυγή
Η ΚΜ συνδέεται με μεγάλο αριθμό φυσιολογικών και παθολογικών παραμέτρων, πολλές από τις οποίες δύναται
να προκαλέσει.
Μη τροποποιήσιμοι παράγοντες
Ηλικία: Η αύξηση της ηλικίας οδηγεί και σε ανάλογη
αύξηση του κινδύνου εμφάνισης της ΚΜ.
Φύλο: Το φύλο φαίνεται ότι αποτελεί προδιαθεσικό
παράγοντα, αφού παρατηρείται μεγαλύτερη επίπτωση
της αρρυθμίας στους άνδρες συγκριτικά με τις γυναίκες.
Η ΚΜ συνοδεύεται από αυξημένη θνητότητα και ο σχετικός κίνδυνος θανάτου είναι 1,5 για τους άνδρες και 1,9
για τις γυναίκες.
Γενετικοί παράγοντες: Μεγάλος αριθμός απλών τυχαιοποιημένων μελετών αναδεικνύει σύνδεση ανάμεσα
στη φαινοτυπική έκφραση της ΚΜ και σε γονίδια που
καθορίζουν σημαντικές ηλεκτροφυσιολογικές δομές των
μυοκαρδιακών κυττάρων, όπως αυτές των διαυλοπαθειών
καλίου και νατρίου. Γονιδιακά έχει βρεθεί συσχέτιση με
τις γενετικά αρρυθμιογόνους νόσους, όπως το σύνδρομο
του μακρού και βραχέος QT, το σύνδρομο Βrugada και το
σύνδρομο της υπερτροφικής μυοκαρδιοπάθειας.
Τροποποιήσιμοι παράγοντες
Αρτηριακή Υπέρταση: Αποτελεί παράγοντα κινδύνου
εμφάνισης της ΚΜ και ταυτόχρονα αυξάνει τις επιπλοκές
της αρρυθμίας (ΑΕΕ, ισχαιμικά, αιμορραγικά και θρομβοεμβολικά επεισόδια). Ο παθοφυσιολογικός μηχανισμός
πρόκλησης φαίνεται ότι βασίζεται κυρίως στις υψηλές
πιέσεις, που οδηγούν με μηχανικό και με νευροορμονικό
μηχανισμό στη διάταση του αριστερού κόλπου και των
σύστοιχων πνευμονικών φλεβών.
Συμπτωματική καρδιακή ανεπάρκεια: Κατηγορίας ΙΙ-ΙV
(ΝΥΗΑ) εμφανίζεται στο 30% των ασθενών με ΚΜ. Αντίστοιχα το 30%-40% των ασθενών με καρδιακή ανεπάρ-
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κεια μπορεί να παρουσιάσει ΚΜ ακόμα και με τη μορφή
ενός κλινικού επεισοδίου.
Ταχυμυοκαρδιοπάθεια: Η ύπαρξή της είναι πιθανή
όταν εμφανισθεί καρδιακή κάμψη ταυτόχρονα με την
εμφάνιση ταχείας ΚΜ σε υγιή καρδιά. Επιβεβαιώνεται
με την εξομάλυνση ή έστω με τη βελτίωση της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας, όταν επιτευχθεί ικανοποιητική
κοιλιακή ανταπόκριση και ιδιαίτερα όταν αποκατασταθεί
ο φλεβοκομβικός ρυθμός.
Βαλβιδοπάθεια: Υπάρχει στο 30% των ασθενών με
ΚΜ. Όταν διαταθεί ο αριστερός κόλπος η ΚΜ αποτελεί
πρόωρη εκδήλωση της στενώσεως της μιτροειδούς με
ή χωρίς ανεπάρκεια. Καθυστερημένη εκδήλωση της σοβαρής αορτικής στένωσης είναι ένδειξη χειρουργικής
αντιμετώπισης.
Μυοκαρδιοπάθεια: Η οντότητα αυτή, καθώς και οι
ηλεκτρικά αρρυθμιογόνες πρωτογενείς καρδιακές νόσοι
είναι υψηλός κίνδυνος εμφάνισης ΚΜ, ειδικά σε νέους
ηλικιακά ασθενείς. Σχετικά σπάνιες μορφές μυοκαρδιοπάθειας βρέθηκαν στο 10% των ασθενών με ΚΜ. Σε ομάδες
ασθενών με πρώτη εκδήλωση την ΚΜ, η διαγνωστική προσπέλαση ανέδειξε νόσους όπως π.χ. το σύνδρομο Brugada.
Συγγενείς καρδιοπάθειες: Έχει παρατηρηθεί ότι το
10%-15% των ασθενών με μεσοκολπικά ελλείμματα εμφανίζει επεισόδια ΚΜ. Οι πάσχοντες από μονήρη κοιλία,
από μετάθεση μεγάλων αγγείων καθώς και όσοι έχουν
υποβληθεί σε διορθωτικές επέμβασεις (ιδιαίτερα σε επεμβάσεις Mustard και Fontan) έχουν επίσης αυξημένο
κίνδυνο εμφάνισης ΚΜ.
Στεφανιαία νόσος: Ασθενείς με στεφανιαία νόσο εμφανίζουν ΚΜ σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%. Ο ακριβής αιτιοπαθογενετικός μηχανισμός δεν είναι ακριβώς
γνωστός, και υπάρχει διάσταση απόψεων κατά πόσον η
κολπική ισχαιμία οδηγεί σε επιβάρυνση της στεφανιαίας
νόσου και αν αυτή επηρεάζει τη στεφανιαία αιμάτωση.
Θυρεοειδική δυσλειτουργία: Η υπερλειτουργία του
θυρεοειδούς αδένα συνδέεται στενά με την εμφάνιση
ΚΜ, ενώ έχει βρεθεί από τυχαιοποιημένες μελέτες ότι η
αρρυθμία μπορεί να εκδηλωθεί και σε υποκλινικές μορφές δυσλειτουργίας του θυρεοειδούς αδένα.
Παχυσαρκία: Ευρίσκεται στο 25% των ασθενών με ΚΜ.
Ο μέσος δείκτης μάζας σώματος ευρέθηκε σε τιμές της
τάξης των 27,5 kg/m2 σε πληθυσμό ασθενών με ΚΜ.
Σακχαρώδης διαβήτης: Το 20% των ασθενών με ΚΜ
εμφανίζει σακχαρώδη διαβήτη και η συγκεκριμένη νόσος
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αποτελεί μία από τις εκδηλώσεις της συστηματικής αυτής
νόσου.
Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια: Ανευρίσκεται
στο 10%-15% των ασθενών με ΚΜ. Ωστόσο, θεωρείται
περισσότερο παράγοντας καρδιαγγειακού κινδύνου παρά
προδιαθεσικός παράγοντας της ΚΜ.
Υπνική άπνοια: Σε συνδυασμό με την αρτηριακή υπέρταση, το σακχαρώδη διαβήτη και τις δομικές καρδιακές
νόσους αποτελεί παθοφυσιολογικό μηχανισμό πρόκλησης της ΚΜ, μέσω των αλλαγών στο μέγεθος και στις
πιέσεις πλήρωσης των κόλπων.
Νεφρική ανεπάρκεια: Εμφανίζεται στο 10%-15%
των ασθενών με ΚΜ και δυνητικά μπορεί να αυξήσει τις
καρδιαγγειακές επιπλοκές της ΚΜ, αν και τα υπάρχοντα
επιδημιολογικά δεδομένα είναι ελάχιστα.
Φλεγμονή: Πρόσφατες μελέτες έχουν συνδέσει τις δύο
παθολογικές οντότητες μεταξύ τους και, μάλιστα, έχουν
συμπεριλάβει και τη θρομβοεμβολική νόσο που απορρέει
από την ΚΜ. Είναι ακόμα χαρακτηριστικό ότι καταστάσεις
που χαρακτηρίζονται από φλεγμονή, όπως η μυοκαρδίτιδα, η περικαρδίτιδα και η μετεγχειρητική περίοδος
καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων συχνά συνοδεύονται
από την εμφάνιση ΚΜ. Αυτή η σύνδεση φαίνεται να υποστηρίζεται από την ταυτόχρονη αύξηση της CRP σαν
έκφραση των φλεγμονωδών καταστάσεων. Εξηγεί, επίσης,
την αύξηση της επίπτωσης της αρρυθμίας μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης μετεγχειρητικής ημέρας, όπου η CRP

n

n

n

n

είναι στο μέγιστο της συγκεντρώσεώς της. Η CRP στην
οξεία φάση συνδέεται γενικότερα με τις φλεγμονώδεις
καταστάσεις και από διάφορες μελέτες διαπιστώθηκε ότι
η αύξησή της συμπίπτει με την εκδήλωση της ΚΜ. O ακριβής μηχανισμός αύξησης της πρωτεΐνης CRP στην ΚΜ
δεν είναι ακόμα γνωστός, αλλά μπορεί να αντανακλά την
ενεργή συμμετοχή της στην τοπική φλεγμονή στο κολπικό μυοκάρδιο. Η άποψη αυτή φαίνεται να ενισχύεται και
από άλλους μεσολαβητές της φλεγμονώδους διαδικασίας,
όπως οι ιντερλευκίνες, κυρίως μέσω της IL-6, οι οποίες
διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στη φλεγμονή, μέσω της
προφλεγμονώδους δράσης τους, και αυξάνονται σε άτομα με ΚΜ συγκριτικά με τα άτομα ελέγχου. Η σύνδεση,
λοιπόν, υπάρχει, αλλά πρέπει να αποσαφηνιστεί πλήρως
εάν η ΚΜ είναι το αίτιο, το αιτιατό, ή ακόμα μέρος ενός
Çφαύλου κύκλουÈ μιας γενικευμένης φλεγμονής και ενός
σαφώς δυσλειτουργικού ενδοθηλίου.

Συμπεράσματα
Η KM αποτελεί νοσολογική οντότητα και απασχολεί τον
κλινικό ιατρό στην καθ᾽ ημέραν πράξη. Είναι το βασικό
αίτιο σειράς νοσηροτήτων με επίφοβη κατάληξη τη θρομβοεμβολή, ενώ συνδέεται και με μεγάλο αριθμό παθολογικών εκδηλώσεων. Η ανασκόπηση και η διερεύνηση
αυτών, τόσο σε κλινικό όσο και σε βιοχημικό επίπεδο,
μπορεί να δώσει νέα ώθηση στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της νόσου.

Abstract
Michaelides M, Dr Ioannou N. The atrial fibrillation as a common medical problem. Iatrika Analekta
2012; 3:560-563
Atrial fibrillation (AF) is the most common sustained cardiac arrhythmia, occurring in 1%-2% of the general
population. The prevalence of AF increases with age and is also associated with increased rates of death, stroke and
other thrombo-embolic events. The atrial fibrillation is also connected to heart failure, hospitalizations, degraded
quality of life, reduced exercise capacity, and left ventricular (LV) dysfunction. There is also a variety of cardiovascular
and other comorbidities that could have an additive effect on the start and the conservation of the AF. Recent studies
try to find a connection between the atrial fibrillation and the inflammation in order to explain the linkage between
this arrhythmia and the other comorbidities.
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Η κολπική μαρμαρυγή είναι μια μορφή υπερκοιλιακής
ταχυκαρδίας, η οποία χαρακτηρίζεται από ασύγχρονη
κολπική δραστηριότητα με ταυτόχρονη επιδείνωση της
μηχανικής δραστηριότητας των κόλπων.
Αποτελεί μία από τις συχνότερες αρρυθμίες που απασχολούν το γενικό πληθυσμό και συναντάται ελαφρώς
συχνότερα στους άνδρες από ό,τι στις γυναίκες. Η συχνότητά της κυμαίνεται από 1%-2%, ενώ εμφανίζει θετική
συσχέτιση με την ηλικία, με αποτέλεσμα στα άτομα άνω
των 80 ετών να ανέρχεται σε ποσοστό 10%-15%. Πάνω
από 6 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πάσχουν από τη συγκεκριμένη αρρυθμία και η επίπτωσή της υπολογίζεται ότι θα
διπλασιαστεί τα επόμενα 50 χρόνια, καθώς η μέση ηλικία
του πληθυσμού της Ευρώπης συνεχώς αυξάνεται.
Η κολπική μαρμαρυγή ουσιαστικά χαρακτηρίζεται από
ασυστολία των κόλπων, κατά την οποία η φυσιολογική
κολπική διέγερση καταργείται και υποκαθίσταται από
μικρά ακανόνιστα επάρματα, τα μαρμαρυγικά κύματα. Ο
χαώδης ρυθμός της και τα χαρακτηριστικά μαρμαρυγικά
κύματα πιστεύεται ότι προέρχονται από πολλαπλά μικροΠίνακας 1

κυκλώματα επανεισόδου του ερεθίσματος, εντοπισμένα
κυρίως στον αριστερό κόλπο, τα οποία εκπολώνονται σε
εξαιρετικά υψηλές συχνότητες.
Η κολπική μαρμαρυγή μπορεί να είναι πρωτοδιαγνωσθείσα, παροξυσμική, εμμένουσα ή χρόνια. Τα αίτιά της
ταξινομούνται σε δύο βασικές κατηγορίες, στα καρδιακά
ή μη, με τα πρώτα να συναντώνται σε μεγαλύτερη συχνότερα (πίνακας 1).
Στο περίπου 15%-20% των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή δεν ανιχνεύεται η υποκείμενη αιτία, ενώ σε ορισμένες
περιπτώσεις δύναται να σχετίζεται με γενετική προδιάθεση.
Οι κλινικές εκδηλώσεις της κολπικής μαρμαρυγής εξαρτώνται από την κοιλιακή συχνότητα, από τη γενικότερη
καρδιακή λειτουργία, καθώς και από τις συνυπάρχουσες
παθολογικές καταστάσεις. Η πλειονότητα των ασθενών
αναφέρει αίσθημα παλμών, προσυγκοπτικά επεισόδια,
ζάλη, καταβολή και δύσπνοια. Λίγοι ασθενείς είναι ασυμπτωματικοί και η διάγνωση της κολπικής μαρμαρυγής
είναι τυχαίο εύρημα. Αιμοδυναμικές συνέπειες της κολπικής μαρμαρυγής είναι η απώλεια της κολπικής συστολής

Συνηθέστερα αίτια κολπικής μαρμαρυγής.
ΚΑΡΔΙΑΚΑ ΑΙΤΙΑ

ΜΗ ΚΑΡΔΙΑΚΑ ΑΙΤΙΑ

Στεφανιαία νόσος.

Υπερθυρεοειδισμός.

Καρδιακή ανεπάρκεια.

Υποξία - υπερκαπνία.

Υπέρταση.

Υπερβολική λήψη αλκοολούχων ποτών - κατανάλωση
καφεΐνης.

Μυοκαρδίτιδες.

Λοιμώξεις πνευμόνων.

Μυοκαρδιοπάθειες: υπερτροφική, διατατική, περιοριστικού
τύπου.

Παρασυμπαθητικοτονία.

Βαλβιδοπάθειες.

Σακχαρώδης διαβήτης.

Μεσοκολπική επικοινωνία.

Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, υπνική άπνοια.

Καρδιοχειρουργικές - θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις.
Περικαρδίτιδα.
Τεχνητή βηματοδότηση.
Νόσος φλεβοκόμβου.
Κολπική ταχυκαρδία, κολπικός πτερυγισμός, σύνδρομο
Wolff-Parkinson-White (WPW).
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και της απώτερης συμμετοχής της στη διατήρηση της καρδιακής παροχής, και η ταχεία κοιλιακή συχνότητα με την
επακόλουθη ανεπαρκή πλήρωση των κοιλιών που οδηγεί
σε περαιτέρω ελάττωση της καρδιακής παροχής καθώς και
σε μείωση της στεφανιαίας αιμάτωσης.
Αναλυτικότερα τα καρδιακά αίτια της κολπικής μαρμαρυγής είναι:
1. Στεφανιαία νόσος: Περίπου το 1/5 των ατόμων με κολπική μαρμαρυγή πάσχει από στεφανιαία νόσο. Δεν έχει
πλήρως αποσαφηνισθεί ο μηχανισμός μέσω του οποίου η
μη επιπλεγμένη στεφανιαία νόσος (ισχαιμία του κόλπου)
προδιαθέτει σε κολπική μαρμαρυγή και με ποιον τρόπο
η κολπική μαρμαρυγή αλληλεπιδρά με τη στεφανιαία
αιμάτωση.
2. Καρδιακή ανεπάρκεια: Περίπου το 1/3 των ασθενών
με κολπική μαρμαρυγή εμφανίζει συμπτωματική καρδιακή ανεπάρκεια σταδίων II-IV κατά NYHA. Η καρδιακή
ανεπάρκεια μπορεί να αποτελεί αίτιο ή αποτέλεσμα της
αρρυθμίας και μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνισή της,
μέσω αύξησης της πίεσης και του όγκου του κόλπου και
δευτερογενώς μέσω βαλβιδικής δυσλειτουργίας ή χρόνιας
νευροχυμικής διέγερσης.
3. Υπέρταση: Η υπέρταση αποτελεί παράγοντα κινδύνου
για την εκδήλωση κολπικής μαρμαρυγής και για τις σχετιζόμενες με αυτήν επιπλοκές (αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και θρομβοεμβολικά επεισόδια). Σύμφωνα με τη
Manitoba Follow-up μελέτη η πιθανότητα εκδήλωσης κολπικής μαρμαρυγής αυξάνεται κατά 1,42 φορά σε άνδρες
με ιστορικό αρτηριακής υπέρτασης σε σχέση με άνδρες

χωρίς υπέρταση. Το αντίστοιχο ποσοστό επίπτωσης της
αρρυθμίας στη συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα ήταν
7,5%, εμφανίζοντας θετική συσχέτιση με την ηλικία. Η
επίπτωση ήταν μικρότερη από 0,5% στα άτομα κάτω των
50 ετών, φθάνοντας το 9,7% στους άνδρες άνω των 70
ετών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα υπερτασικά άτομα
η μάζα της αριστερής κοιλίας (υπερτροφία της αριστεράς
κοιλίας), η ηλικία και οι διαστάσεις του αριστερού κόλπου
είναι ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες για την εκδήλωση της κολπικής μαρμαρυγής.
4. Βαλβιδοπάθειες: Περίπου το 30% των ασθενών με
κολπική μαρμαρυγή πάσχει από βαλβιδοπάθεια. Οι ρευματικής αιτιολογίας βαλβιδοπάθειες έχουν μειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες λόγω της ευρείας χρήσης αντιβιοτικών
και συγκεκριμένα έναντι του υπεύθυνου για το ρευματικό
πυρετό β-αιμολυτικού στρεπτόκοκκου της ομάδας Α. Στα
αρχικά στάδια της στένωσης ή της ανεπάρκειας της μιτροειδούς βαλβίδας η διάταση του αριστερού κόλπου μπορεί
να οδηγήσει σε εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής. Αντίθετα,
η αρρυθμία αυτή συναντάται σε μεταγενέστερα στάδια
της αορτικής βαλβιδοπάθειας.
5. Μυοκαρδιοπάθειες: Οι μυοκαρδιοπάθειες συνδέονται
με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής,
ιδιαίτερα σε άτομα νεαρής ηλικίας. Μυοκαρδιοπάθεια
συναντάται κατά προσέγγιση στο 10% των ασθενών με
κολπική μαρμαρυγή.
6. Καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις: Στις επεμβάσεις αυτές η πιθανότητα εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής στη
μετεγχειρητική περίοδο ανέρχεται στο 30%.

Abstract
Eustathiou D. Cardiac causes of atrial fibrillation. Iatrika Analekta 2012; 3:564-566
The cardiac causes of atrial fibrillation are: coronary heart disease, heart failure, hypertension, valvular heart disease,
myocarditis and cardiac surgery
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Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) είναι η συνηθέστερη υπερκοιλιακή ταχυαρρυθμία και σχετίζεται με αυξημένο
κίνδυνο θανάτου (διπλάσιος κίνδυνος), αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ) (πενταπλάσιος κίνδυνος),
θρομβοεμβολικών επεισοδίων, καρδιακής ανεπάρκειας,
με μειωμένη ικανότητα για άσκηση, κακή ποιότητα ζωής
και με επιδείνωση της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας
(ΑΚ). Η επίπτωση της ΚΜ υπολογίζεται σε 1%-2% του
γενικού πληθυσμού, ποσοστό που αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,5 φορές στα επόμενα 50 χρόνια. Η επίπτωση
της νόσου αυξάνει προϊούσης της ηλικίας, εμφανίζεται
συχνότερα στους άντρες και στους πληθυσμούς της καυκάσιας φυλής. Παθολογικές οντότητες που σχετίζονται
με αυξημένη επίπτωση ΚΜ περιγράφονται στον πίνακα 1.
Οι βαλβιδοπάθειες απαντούν στο 30% των ασθενών
με ΚΜ. Η ΚΜ αποτελεί πρώιμη εκδήλωση σε ασθενείς με
βαλβιδοπάθεια μιτροειδικής βαλβίδας (ΜΒ) και όψιμη εκδήλωση σε ασθενείς αορτικής βαλβίδας. Η ρευματικής αιτιολογίας ΚΜ (βαλβιδική ΚΜ) ήταν συχνή στο παρελθόν,
ενώ σήμερα αποτελεί σπάνια οντότητα στις χώρες του
δυτικού κόσμου. Ως βαλβιδική χαρακτηρίζεται, επίσης, η
ΚΜ που συνοδεύεται από στένωση της ΜΒ ή από προσθετική βαλβίδα. Οι ασθενείς με βαλβιδική ΚΜ συνιστούν
ομάδα υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου (17πλάσιος
κίνδυνος ΑΕΕ). Αν και η αντιμετώπιση της ΚΜ βελτιώνεται με την είσοδο νεότερων αντιθρομβωτικών φαρμάκων
Πίνακας 1

(μελέτη RE-LY), τεχνικών κατάλυσης και με την καλύτερη
κατανόηση της παθοφυσιολογίας της στους ασθενείς με
συνοδό βαλβιδοπάθεια, η κλινική αξιολόγηση, η διαγνωστική προσπέλαση και η αντιμετώπισή της βασίζεται στις
γενικές συστάσεις των κατευθυντήριων οδηγιών. Ωστόσο, η θεραπευτική προσέγγιση στους παραπάνω ασθενείς
παρουσιάζει ορισμένες ιδιαιτερότητες.

Βαλβιδοπάθεια αορτικής βαλβίδας
και κολπική μαρμαρυγή
Η ΚΜ απαντά στο 5% των ασθενών με στένωση αορτικής
βαλβίδας (ΑΣ). Οι παράγοντες που σχετίζονται με την
ΚΜ στους ασθενείς με ΑΣ είναι: η καρδιακή ανεπάρκεια
(λόγος επικινδυνότητας - Odds Ratio - OR 5,5), το χαμηλό
κλάσμα εξώθησης της αριστερής κοιλίας (OR 5,1), η γήρανση (OR 4,5 σε ηλικία >70 έτη), ο χαμηλός ή ο υψηλός
δείκτης μάζας σώματος (OR 3,9 και 1,7 αντίστοιχα), η
μέγιστη διαβαλβιδική κλίση πίεσης (OR 3,7), η τελοσυστολική και η τελοδιαστολική πάχυνση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος (OR 2,9 και 1,5 αντίστοιχα) και η
ανεπάρκεια της μιτροειδούς βαλβίδας (OR 1,9).
Αντίστοιχα, στους ασθενείς με ανεπάρκεια της αορτικής βαλβίδας (AR) οι παράγοντες που σχετίζονται με την
ΚΜ είναι: η καρδιακή ανεπάρκεια (OR 4,5), το χαμηλό
κλάσμα εξώθησης της ΑΚ (OR 3,7), οι διαστάσεις του αριστερού κόλπου (OR 4,1), η γήρανση (OR 1,8), η τελοσυ-

Καρδιαγγειακές (ΚΑΑ) και μη ΚΑΑ καταστάσεις που σχετίζονται με αυξημένη επίπτωση ΚΜ.
ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αρτηριακή υπέρταση.

Γήρανση.

Συμπτωματική καρδιακή ανεπάρκεια.

Θυρεοειδοπάθεια.

Ταχυκαρδιομυοπάθεια.

Παχυσαρκία.

Βαλβιδοπάθεια.

Σακχαρώδης διαβήτης.

Καρδιομυοπάθεια.

Νεφρική ανεπάρκεια.

Συγγενείς ανωμαλίες της καρδιάς.

Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια.
Σύνδρομο υπνικής άπνοιας.
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στολική διάμετρος της ΑΚ (OR 1,7) και η τελοδιαστολικκή
πάχυνση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος (OR 1,7).
Η ΚΜ αποτελεί όψιμη εκδήλωση σε ασθενείς με βαλβιδοπάθεια αορτικής βαλβίδας, λόγω της αύξησης της
τελοδιαστολικής πίεσης της ΑΚ και δευτερογενώς επηρεάζεται η λειτουργία του αριστερού κόλπου. Σε σοβαρή
ΑΣ το κολπικό λάκτισμα είναι σημαντικό για τη διαστολική πλήρωση της ΑΚ, με αποτέλεσμα η παρουσία ΚΜ να
μειώνει τον όγκο παλμού, οδηγώντας συχνά σε κλινική
αποδιοργάνωση και σε συμπτωματολογία καρδιακής ανεπάρκειας. Επιπρόσθετα, στους ασθενείς με σοβαρή
ΑΣ και ΚΜ η ρύθμιση της καρδιακής συχνότητας είναι
ιδιαίτερα σημαντική για την ικανοποιητική διαστολική
πλήρωση και αιμάτωση της ΑΚ. Η ταχυκαρδία στους ασθενείς με ΑΣ και ΚΜ προκαλεί υπενδοκάρδια ισχαιμία,
απουσία στεφανιαίας νόσου, επάγοντας διαστολική και
συστολική δυσλειτουργία της ΑΚ. Στους ασθενείς με
πάθηση της αορτικής βαλβίδας ο θρομβοεμβολικός κίνδυνος δεν είναι ιδιαίτερα αυξημένος. Ωστόσο, όταν στη
βαλβιδοπάθεια της αορτικής βαλβίδας συνυπάρχει ΚΜ
η πρόγνωση επιδεινώνεται αντίστοιχα της συνύπαρξης
χαμηλού κλάσματος εξώθησης της ΑΚ. Έτσι, συνιστάται
θεραπεία με ανταγωνιστές βιταμίνης-Κ (VKA), με στόχο
INR 2-3. Τα νεότερα αντιθρομβωτικά δεν ενδείκνυνται σε
ασθενείς με ΑΣ και ΚΜ.
Οι ασθενείς με συμπτωματική σοβαρή ΑΣ που πρόκειται
να υποβληθούν σε χειρουργική αντικατάσταση αορτικής
βαλβίδας (AVR) έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης επεισοδίου ΚΜ. Η AVR μέσω μικρής θωρακοτομής δε σχετίζεται με μικρότερο κίνδυνο μετεγχειρητικής ΚΜ. Η διαδερμική αντιμετώπιση της ΑΣ (TAVI) σχετίζεται με μικρότερο
κίνδυνο περιεπεμβατικής ΚΜ συγκριτικά με τη χειρουργική AVR. Οι παράγοντες που σχετίζονται με την εκδήλωση
νέου επεισοδίου ΚΜ μετά την TAVI είναι η διάταση του
αριστερού κόλπου και η διακορυφαία προσπέλαση. Το τελευταίο αντικατοπτρίζει το ρόλο που έχει ο τραυματισμός
του μυοκαρδίου στο μηχανισμό επαγωγής ΚΜ.

Βαλβιδοπάθεια μιτροειδούς βαλβίδας
και κολπική μαρμαρυγή
Στους ασθενείς με πάθηση της μιτροειδούς βαλβίδας (ΜΒ)
ο κίνδυνος εμφάνισης ΚΜ υπολογίζεται σε 5% ετησίως.
Επίσης, η ΚΜ απαντά περίπου στο 50% των ασθενών που
πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική αντιμετώπιση
ΜΒ. Οι παθήσεις της ΜΒ χαρακτηρίζονται από υπερφόρ-
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τωση όγκου, από αύξηση της πίεσης και από διάταση του
αριστερού κόλπου. Οι μεταβολές στην έκφραση των ιοντικών διαύλων και το ανατομικό υπόστρωμα ευνοούν
την έναρξη και τη διατήρηση της ΚΜ σε ασθενείς με βαλβιδοπάθεια ΜΒ. Οι ασθενείς με ΚΜ και με πάθηση της
ΜΒ χαρακτηρίζονται από ποσοστό μεγαλύτερης ίνωσης
σε σχέση με ασθενείς με μονήρη - ιδιοπαθή (lone) ΚΜ
και με ασθενείς ομάδας ελέγχου, ερμηνεύοντας τη μικρή
αποτελεσματικότητα της αντιαρρυθμικής αγωγής. Η ΚΜ
αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους προδιαθεσικούς
παράγοντες κακής μετεγχειρητικής πρόγνωσης, μετά από
χειρουργική αντιμετώπιση της ΜΒ.
Στους ασθενείς με πάθηση της ΜΒ και με ΚΜ η καρδιακή συχνότητα πρέπει να ελέγχεται βάσει των γενικών
κατευθυντήριων οδηγιών και η αντιπηκτική αγωγή βάσει
των ακόλουθων συστάσεων:
Σε ασθενείς με στένωση μιτροειδούς βαλβίδας (ΜΣ) και
με ΚΜ συνιστάται θεραπεία με ανταγωνιστές της βιταμίνης
Κ (VKA), με στόχο το INR να κυμαίνεται μεταξύ 2 και 31.
Σε ασθενείς με ανεπάρκεια μιτροειδικής βαλβίδας και
με ΚΜ συνιστάται VKA θεραπεία με στόχο το INR να κυμαίνεται μεταξύ 2 και 31.
Σε ασθενείς με ρευματική πάθηση της ΜΒ και με ΚΜ,
που έχουν ιστορικό συστηματικών εμβολικών επεισοδίων
ή θρόμβου στον αριστερό κόλπο, συνιστάται θεραπεία με
VKA (στόχος INR μεταξύ 2-3)1.
Σε ασθενείς με ρευματική πάθηση της ΜΒ, με ΚΜ και
με ιστορικό συστηματικών εμβολικών επεισοδίων ή θρόμβου στον αριστερό κόλπο υπό αγωγή με VKA σε θεραπευτικά επίπεδα, συνιστάται προσθήκη χαμηλής δόσης
ASA (75-100 mg/d) κατόπιν εκτίμησης του αιμορραγικού
κινδύνου2. Εναλλακτικά μπορεί να προσαρμοστεί η θεραπεία της VKA σε υψηλότερα επίπεδα (INR 2,5-3,5)2.
Σε ασθενείς με πρόπτωση της ΜΒ και με ΚΜ συνιστάται
VKA θεραπεία με στόχο το INR να κυμαίνεται μεταξύ 2
και 32.
Σε ασθενείς με ασβέστωση μιτροειδούς δακτυλίου και
με ΚΜ συνιστάται VKA θεραπεία με στόχο το INR να κυμαίνεται μεταξύ 2 και 31.
Τα νεότερα αντιθρομβωτικά δεν ενδείκνυνται σε ασθενείς με πάθηση της ΜΒ και με ΚΜ.
Επιπρόσθετα:
Ασυμπτωματικοί ασθενείς με μέτρια ή με σοβαρή ΜΣ
και με ευνοϊκή ανατομία βαλβίδας που παρουσιάζουν νέο
επεισόδιο ΚΜ απουσία θρόμβου αριστερού κόλπου, έ-
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χουν ένδειξη για διαδερμική βαλβιδοπλαστική2.
Ασυμπτωματικοί ασθενείς με σοβαρή MR διατηρημένη
λειτουργία της ΑΚ και με νέο επεισόδιο ΚΜ πρέπει να αντιμετωπίζονται πρώιμα χειρουργικά, ιδιαίτερα όταν είναι
δυνατή η επιδιόρθωση της ΜΒ2.
Ασυμπτωματικοί ασθενείς με ΚΜ και με ευνοϊκά ανατομικά χαρακτηριστικά ΜΒ (echo σκορ >8), με υψηλό θρομβοεμβολικό κίνδυνο ή με κίνδυνο αιμοδυναμικής αστάθειας
λόγω της ΚΜ, έχουν ένδειξη2 για διαδερμική βαλβιδοτομή
όταν η επιφάνεια της βαλβίδας είναι ≤1,5 cm2.
Σε σοβαρή πάθηση της ΜΒ, η διατήρηση του φλεβοκομβικού ρυθμού μετά από καρδιοανάταξη είναι δυσχερής,
εκτός αν η βαλβιδοπάθεια αντιμετωπιστεί χειρουργικά. Σε
ασθενείς με ΚΜ, η χειρουργική αντιμετώπιση της ΜΒ συμβάλλει στην αποκατάσταση του φλεβοκομβικού ρυθμού
μόνο στο 8,5% των ασθενών. Εαν η ΚΜ είναι προσφάτου
ενάρξεως και ο αριστερός κόλπος μέχρι μέτρια διατεταμένος, ανάταξη πρέπει να γίνει αμέσως μετά την παρέμβαση. Ο φλεβοκομβικός ρυθμός μπορεί να διατηρηθεί
με αντιαρρυθμικά φάρμακα τάξης IC ή III. Οι ασθενείς
με πάθηση της ΜΒ και με ΚΜ διάρκειας μεγαλύτερης του
έτους έχουν μικρή πιθανότητα να διατηρήσουν τον φλεβοκομβικό ρυθμό μετά τη χειρουργική αντιμετώπιση της
βαλβιδοπάθειας. Η τεχνική maze (εκτομή ωτίων κόλπου
και απομόνωση πνευμονικών φλεβών), χωρίς να αυξάνει
τη χειρουργική θνησιμότητα, τερματίζει την ΚΜ και μειώνει τον κίνδυνο θρομβοεμβολικών επεισοδίων και την
ανάγκη για μακροχρόνια αγωγή με VKA μετά την επιδιόρθωση της ΜΒ ή την αντικατάστασή της από βιοπροσθετική. Οι ασθενείς επωφελούνται από τη συνδυασμένη
χειρουργική αντιμετώπιση της ΜΒ και της ΚΜ, με μικρότερο ποσοστό υποτροπής της ΚΜ σε σχέση με την ομάδα
ελέγχου. Πρόσφατα, διαπιστώθηκε ότι η τροποποιημένη
τεχνική maze, χρησιμοποιώντας κρυοκατάλυση, είναι ασφαλής και αποτελεσματική στη θεραπεία της χρόνιας
ΚΜ που σχετίζεται με ρευματικής αιτιολογίας πάθηση της
ΜΒ. Η ανάταξη της ΚΜ δεν ενδείκνυται πριν από τη διόρθωση της σοβαρής ΜΣ, καθώς οι ασθενείς συνήθως δε
διατηρούν το φλεβοκομβικό ρυθμό. Ο τερματισμός της
ΚΜ περιορίζει τον κίνδυνο θρομβοεμβολικών επιπλοκών
και την ανάγκη μακροχρόνιας αντιπηκτικής αγωγής μετά
την επιδιόρθωση της ΜΒ.

n

n

Προσθετικές βαλβίδες και κολπική μαρμαρυγή
Πολυκεντρικές τυχαιοποιημένες μελέτες έχουν καταδεί-

ξει ότι σε ασθενείς με ΚΜ η χορήγηση θεραπευτικών επιπέδων VKA (INR 2-3) παρέχουν τη μέγιστη προστασία.
Η αντιστοίχιση των παραπάνω δεδομένων σε ασθενείς με
ΚΜ και με μηχανική προσθετική βαλβίδα είναι δύσκολη,
καθώς οι μελέτες αυτές δεν περιλαμβάνουν ασθενείς με
βαλβιδική ΚΜ. Επιπρόσθετα, οι μελέτες αξιολόγησης της
αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς με μηχανική προσθετική βαλβίδα εξαιρούν τους ασθενείς με ΚΜ. Δεν υπάρχουν
μελέτες που να συμπεριλαμβάνουν ασθενείς με ΚΜ και
με μηχανική προσθετική βαλβίδα. Απουσία μελετών, οι
κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν την αυξημένη προσοχή της αντιπηκτικής αγωγής στους ασθενείς αυτούς και
θέτουν τα ακόλουθα όρια:
Σε ασθενείς με μηχανική προσθετική βαλβίδα και με
ΚΜ συνιστάται θεραπεία με VKA (στόχος INR 2,5-3,5)1.
Σε ασθενείς με βιοπροσθετική βαλβίδα και με ΚΜ συνιστάται θεραπεία με VKA (στόχος INR 2-3)1.
Οι κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούν ως θεραπευτικό
στόχο τις μέσες τιμές INR, αποφεύγοντας τις ακραίες τιμές. Ο κίνδυνος μείζονος αιμορραγίας αυξάνει σημαντικά
σε τιμές INR μεγαλύτερες από 4,5 και εκθετικά σε τιμές
INR πάνω από 6. Η αναστροφή του INR ακολουθεί τις
γενικές συστάσεις, ωστόσο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής
η χορήγηση βιταμίνης-Κ σε ασθενείς με προσθετική βαλβίδα. Στους ασθενείς αυτούς, η απότομη πτώση του ΙΝR
αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο θρόμβωσης της βαλβίδας.
Σε αντίστοιχες περιπτώσεις πρέπει να γίνεται εισαγωγή σε
νοσοκομείο, διακοπή της αντιπηκτικής αγωγής και προοδευτική πτώση του INR. Η πτώση του INR επιτυγχάνεται
βραδύτερα σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια ή ηλικίας >80 ετών.

n
n

Μετεγχειρητική κολπική μαρμαρυγή και
χειρουργική αντιμετώπιση βαλβιδοπαθειών
Η μετεγχειρητική ΚΜ είναι καλοήθης κλινική οντότητα,
ωστόσο μπορεί να οδηγήσει σε αιμοδυναμική επιβάρυνση, σε θρομβοεμβολικά φαινόμενα και σε stress, παρατείνοντας τη διάρκεια (κατά μέσο όρο 4,9 ημέρες) και το
κόστος (κατά μέσο όρο 10,055 δολάρια) νοσηλείας. Η
ΚΜ εκδηλώνεται στο 40%-50% των ασθενών στην πρώιμη (μεταξύ 1ης-5ης) μετεγχειρητική περίοδο μετά τη
χειρουργική αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών και στο
60% των ασθενών που υποβάλλονται σε ταυτόχρονη χειρουργική αντικατάσταση βαλβίδων και CABG.
Η διατήρηση του φλεβοκομβικού ρυθμού μετά τη χει-
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ρουργική αντιμετώπιση των βαλβιδοπαθειών βελτιώνει
την επιβίωση, λόγω πρόληψης της ταχυμυοκαρδιοπάθειας
και των ΑΕΕ. Μετεγχειρητικά, προδιαθεσικοί παράγοντες
ανάπτυξης της ΚΜ είναι: η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, η ηλικία, η αρτηριακή υπέρταση, η απόσυρση
των βήτα αναστολέων, η μετεγχειρητική απελευθέρωση
κατεχολαμινών, η μετεγχειρητική φλεγμονή και η διάταση του αριστερού κόλπου (όγκος αριστερού κόλπου ≥75
mL/m). Ο μηχανισμός της μετεγχειρητικής ΚΜ δεν είναι
επακριβώς γνωστός. Επίσης, είναι δύσκολο να ερμηνευθεί
γιατί ορισμένοι ασθενείς εκδηλώνουν ΚΜ, ενώ άλλοι με
το ίδιο υπόστρωμα όχι. Πιθανόν, η αυξημένη τοιχωματική
τάση και η ταχυκαρδία να πυροδοτούν τον αποπτωτικό

κυτταρικό θάνατο στο κολπικό μυοκάρδιο, επάγοντας κυκλώματα επανεισόδου μεταξύ υγειούς και παθολογικού
κολπικού ιστού.
Στις κατευθυντήριες οδηγίες πρώτης γραμμής, τα φάρμακα πρόληψης της ΚΜ μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση που συνιστώνται είναι οι β-αναστολείς. Επίσης,
η χορήγηση αμιοδαρώνης μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο
εμφάνισης ΚΜ. Σε πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε υποτροπή της ΚΜ στο 12,8% των ασθενών στην ομάδα της
αμιοδαρώνης συγκριτικά με 33,3% στην ομάδα των ασθενών ελέγχου. Η αμιοδαρώνη χαρακτηρίζεται από περιορισμένη προαρρυθμιογόνο δράση και από αμελητέα αρνητική ινότροπο δράση, καθιστώντας τη σχετικά ασφαλή.
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Patients with valvular heart disease (VHD) constitute a significant population for the cardiology services in developed
and developing countries. Almost one-quarter of these patients have atrial fibrillation. This review analyzes the
current management strategies for atrial fibrillation in VHD patients.
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Η κολπική μαρμαρυγή είναι ένας ανώμαλος ρυθμός της
καρδιάς που αφορά τα ανώτερα τμήματά της (κόλποι) και
χαρακτηρίζεται από μη συντονισμένες ηλεκτρικές εκπολώσεις, οι οποίες έχουν ως συνέπεια μη αποτελεσματικές
μυοκαρδιακές συστολές.
Η κολπική μαρμαρυγή αποτελεί τη συνηθέστερη μορφή καρδιακής αρρυθμίας και συσχετίζεται με αυξημένα
ποσοστά αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων και θνησιμότητας. Σύμφωνα με την Αμερικανική Εταιρεία Καρδιολογίας, στις ΗΠΑ 2,2 εκατομμύρια ασθενείς πάσχουν από
τη συγκεκριμένη μορφή καρδιακής αρρυθμίας.
Οι κλασικοί παράγοντες κινδύνου για την ανάπτυξη
κολπικής μαρμαρυγής χωρίζονται σε καρδιακούς και
σε μη καρδιακούς και είναι οι εξής: υπέρταση, βαλβιδοπάθειες (κυρίως παθήσεις της μιτροειδούς βαλβίδας),
ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια, σακχαρώδης διαβήτης και
παθήσεις του θυρεοειδούς.
Οι περισσότεροι ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή είναι
άνω των 60 ετών. Ωστόσο, ένα ποσοστό των ασθενών
είναι κάτω των 60 ετών και δεν παρουσιάζει παθολογικά
ευρήματα στην κλινική εξέταση, ενώ έχει καλή λειτουργία θυρεοειδούς, φυσιολογικό υπερηχοκαρδιογράφημα
και αρνητική δοκιμασία κοπώσεως. Οι ασθενείς αυτοί
θεωρείται ότι πάσχουν από Çμονήρη - ιδιοπαθή κολπική
μαρμαρυγήÈ (lone atrial fibrillation - όρος που καθιερώθηκε το 1951 από τους Ewans και Swann), δηλαδή από
μια μορφή κολπικής μαρμαρυγής που δε συνδυάζεται
με νοσήματα του καρδιαγγειακού και του αναπνευστικού συστήματος, με δυσλειτουργία του θυρεοειδούς, με
υπέρταση, με διαβήτη ούτε και με πρόσφατες χειρουργικές επεμβάσεις στη θωρακική ή στην κοιλιακή χώρα.

Παθοφυσιολογία
Οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί της μονήρους κολπικής
μαρμαρυγής θεωρείται ότι διαφέρουν από τους μηχανισμούς πρόκλησης της συνήθους κολπικής μαρμαρυγής,
αφού εξ ορισμού η μονήρης - ιδιοπαθής μορφή αυτής
της αρρυθμίας δε σχετίζεται με δομικές αλλαγές στα τοιχώματα των κόλπων.
Η συνήθης κολπική μαρμαρυγή χαρακτηρίζεται από

διεργασίες ηλεκτρικής και συσταλτικής αναδιαμόρφωσης
(κατάσταση η οποία μπορεί να αντιστραφεί με έγκαιρη
αντιμετώπιση), καθώς και από διεργασίες δομικής αναδιαμόρφωσης (κατάσταση η οποία δεν είναι αναστρέψιμη).
Αντίθετα, η μονήρης κολπική μαρμαρυγή θεωρείται
ότι σχετίζεται με ηλεκτροφυσιολογικές διαταραχές, με
έκτοπες εστιακές εκπολώσεις από τις πνευμονικές φλέβες και από το πρόσθιο τοίχωμα του αριστερού κόλπου.
Σημειώνεται, ωστόσο, ότι έχουν αναφερθεί περιπτώσεις
ίνωσης του κολπικού τοιχώματος, καθώς και μείωσης της
μυϊκής μάζας, και σε ασθενείς με μονήρη κολπική μαρμαρυγή, σε συνδυασμό με διαταραχές του μυοκαρδίου
των κόλπων, κατάσταση η οποία ενδεχομένως σχετίζεται
με διαταραχές της μικροκυκλοφορίας στη συγκεκριμένη
περιοχή.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η παθοφυσιολογία της
μονήρους κολπικής μαρμαρυγής δεν είναι ακόμα πλήρως
τεκμηριωμένη.

Διάγνωση
Η διάγνωση της μονήρους - ιδιοπαθούς κολπικής μαρμαρυγής τίθεται κυρίως μέσω μιας διαδικασίας αποκλεισμού των παραγόντων που σχετίζονται με τη συνήθη
κολπική μαρμαρυγή. Υπάρχουν, ωστόσο παθολογικές,
καταστάσεις οι οποίες φαίνεται να σχετίζονται με την
παθοφυσιολογία της μονήρους κολπικής μαρμαρυγής,
όπως:
παχυσαρκία,
χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια,
άπνοια ύπνου,
κατάχρηση ουσιών και αλκοόλ,
υπερβολική άσκηση,
μεγάλη διαφορά συστολικής/διαστολικής αρτηριακής
πίεσης,
γενετικές ανωμαλίες,
καταστάσεις φλεγμονής,
καρκίνος.
Πιο αναλυτικά:
Παχυσαρκία
Η παχυσαρκία είναι μια νόσος, κυρίως του δυτικού κό-
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σμου, που σχετίζεται με αυξημένη επίπτωση κολπικής
μαρμαρυγής. Κάθε μοναδιαία αύξηση του Δείκτη Μάζας
Σώματος (BMI) θεωρείται ότι αυξάνει τις πιθανότητες έναρξης επεισοδίων κολπικής μαρμαρυγής κατά 3%-8%.
Είναι δε σημαντικό να τονιστεί πως αυτός ο συσχετισμός
είναι ανεξάρτητος από άλλους παράγοντες κινδύνου που
αφορούν τις καρδιαγγειακές παθήσεις, όπως τα επίπεδα
λιπιδίων, η υπέρταση και ο διαβήτης. Ο σχετικός κίνδυνος (Hazard Ratio - HR) εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής
σε υπέρβαρους ασθενείς (BMI = 25-30 kg/m2) σε σχέση
με άτομα με φυσιολογικό Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI =
18,5-25 kg/m2) είναι 1,75 για τους άνδρες και 1,39 για
τις γυναίκες. Σε περιπτώσεις παχύσαρκων ασθενών με
BMI >30 kg/m2 ο σχετικός κίνδυνος ανέρχεται στο 2,35
για τους άνδρες και στο 1,99 για τις γυναίκες.
Αν και ο ακριβής μηχανισμός, μέσω του οποίου η παχυσαρκία σχετίζεται με τη μονήρη - ιδιοπαθή κολπική
μαρμαρυγή, είναι άγνωστος, η επικρατούσα υπόθεση
συσχετίζει το αυξημένο μέγεθος του αριστερού κόλπου
στους παχύσαρκους ασθενείς με την πιθανότητα εμφάνισης μονήρους κολπικής μαρμαρυγής. Σημειώνεται πως
ο Δείκτης Μάζας Σώματος σχετίζεται με την αύξηση των
διαστάσεων των κόλπων, πιθανώς λόγω διαστολικής δυσλειτουργίας που προκύπτει εξαιτίας της πάχυνσης του
μυοκαρδίου, του αυξημένου όγκου πλάσματος, καθώς
και της αυξημένης ενεργοποίησης νευροορμονικών
ερεθισμάτων.
Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
Στην περίπτωση της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) η υποξία, οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές,
καθώς και οι αιμοδυναμικές διαταραχές που αφορούν
τους πνεύμονες σχετίζονται με την εμφάνιση κολπικής
μαρμαρυγής. Σε μια μεγάλη μελέτη, οι ασθενείς που έπασχαν από ΧΑΠ παρουσίαζαν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής κατά 4,41%, ενώ παράλληλα
παρουσίαζαν αυξημένη θνησιμότητα εξαιτίας αγγειακού
εγκεφαλικού επεισοδίου, κατάσταση η οποία θα μπορούσε να συσχετισθεί με την κολπική μαρμαρυγή.
Σημειώνεται ακόμα πως η χρήση φαρμακευτικών ουσιών που χορηγούνται για το αναπνευστικό σύστημα
σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης κολπικής
μαρμαρυγής. Αναφέρεται επιγραμματικά πως η χρήση
β2 αγωνιστών προκαλεί μείωση των επιπέδων καλίου
και έτσι συνδέεται με ένα σχετικό κίνδυνο της τάξης του
2,54 για την εμφάνιση καρδιαγγειακών διαταραχών, συ-
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μπεριλαμβανομένης και της κολπικής μαρμαρυγής. Σε
μια άλλη μελέτη σχετικά με την επίδραση της χορήγησης
φαρμακευτικής αγωγής για νοσήματα του αναπνευστικού στις καρδιακές αρρυθμίες, η οποία δημοσιεύθηκε το
2005, αναφέρεται ότι ο κίνδυνος εμφάνισης αρρυθμίας
στην περίπτωση χορήγησης εισπνεόμενων κορτικοειδών
είναι μικρός. Αντίθετα, στην περίπτωση των από του στόματος (per os) χορηγούμενων κορτικοειδών η συσχέτιση
με την εμφάνιση αρρυθμίας είναι σημαντική.
Άπνοια ύπνου
Η αποφρακτική άπνοια ύπνου χαρακτηρίζεται από περιοδικά επεισόδια μείωσης ή και αναστολής της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου λόγω στένωσης των
ανωτέρων αεραγωγών. Αυτό έχει ως συνέπεια υποξαιμία,
υπερκαπνία, ενεργοποίηση του συμπαθητικού νευρικού
συστήματος, καθώς και μεταβολές στην πίεση του αίματος. Η αυξημένη ενδοθωρακική πίεση που παρατηρείται στην άπνοια ύπνου κατά την εισπνοή μπορεί να
καταλήξει σε κολπική διάταση. Επιπλέον, η υποξαιμία
μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονική αγγειοσύσπαση και επομένως σε αυξημένες πιέσεις στην πνευμονική αρτηρία.
Αναφέρεται, επίσης, ότι η αποφρακτική άπνοια ύπνου
σχετίζεται με διαστολική δυσλειτουργία. Όλοι αυτοί οι
παράγοντες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυξημένη
επίπτωση κολπικής μαρμαρυγής.
Ωστόσο, ένας παροξυσμός κολπικής μαρμαρυγής είναι
σε θέση από μόνος του να προκαλέσει κεντρική άπνοια
ύπνου, πιθανώς μέσω μιας οξείας μείωσης της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας, κατάσταση που έχει ως αποτέλεσμα αυξημένες πνευμονικές πιέσεις και επακόλουθη
ενεργοποίηση των πνευμονικών βαγοτονικών υποδοχέων.
Κατάχρηση αλκοόλ και άλλων ουσιών
Η κατανάλωση ουσιών όπως το αλκοόλ, η καφεΐνη και
η νικοτίνη έχουν συσχετισθεί με την εμφάνιση επεισοδίων μονήρους κολπικής μαρμαρυγής. Σχετικά με το αλκοόλ, ήδη από το 1987 έχει περιγραφεί πως ασθενείς
με πρωτοεμφανιζόμενο επεισόδιο μονήρους κολπικής
μαρμαρυγής είχαν καταναλώσει αυξημένες ποσότητες
οινοπνευματωδών ποτών την εβδομάδα πριν από την εμφάνιση της αρρυθμίας σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.
Επιπλέον, σύμφωνα με τη μελέτη Framingham, υπάρχει
μια χαλαρή συσχέτιση μεταξύ της ήπιας, μακροχρόνιας
κατανάλωσης αλκοόλ και της εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής. Όταν, όμως, η κατανάλωση αλκοόλ ξεπερνούσε
τα 36 gr/μέρα (περισσότερα από 3 ποτά/μέρα) ο κίν-
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δυνος εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής αυξανόταν κατά
34%. Η σχέση της κατανάλωσης οινοπνευματωδών με την
εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής επιβεβαιώνεται και από
μια μεγάλη προοπτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε
στη Δανία με τη συμμετοχή 48.000 ατόμων. Σε αυτήν τη
μελέτη βρέθηκε πως η αύξηση της κατανάλωσης αλκοόλ
σχετίζεται με αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής, ωστόσο το εύρημα αυτό αφορά κυρίως
τους άνδρες και όχι τις γυναίκες. Σύμφωνα, πάντως, με
μια άλλη προοπτική μελέτη (Cardiovascular Heart study)
η χρόνια μέτρια κατανάλωση αλκοόλ δε σχετίζεται με
αυξημένη ή μειωμένη επίπτωση στην εμφάνιση κολπικής
μαρμαρυγής, ενώ, ακόμα και όταν η κολπική μαρμαρυγή
είχε εμφανισθεί σε ηλικιωμένους ασθενείς, η κατανάλωση οινοπνευματωδών δε σχετιζόταν με αυξημένη θνησιμότητα του συγκεκριμένου πληθυσμού.
Η καφεΐνη είναι ουσία η οποία πιστεύεται ότι σχετίζεται με την κολπική μαρμαρυγή, ωστόσο αυτή η συσχέτιση
δεν έχει αποδειχθεί. Είναι, μάλιστα, ενδιαφέρον πως σε
μια μελέτη με πειραματικά μοντέλα ζώων, η ενδοφλέβια
χορήγηση καφεΐνης σε σκύλους είχε ως αποτέλεσμα τη
μείωση της προδιάθεσης για κολπική μαρμαρυγή. Επιπλέον, σε μια μεγάλη πληθυσμιακή μελέτη στη Δανία δε
βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ της αυξημένης πρόσληψης
καφεΐνης και της εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής.
Ένας ακόμα παράγοντας που σχετίζεται με την κολπική μαρμαρυγή είναι το κάπνισμα, κυρίως μέσω της πρόκλησης καρδιαγγειακών παθήσεων. Υπάρχουν ενδείξεις,
ωστόσο, πως η νικοτίνη επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία
των κοιλιών, δημιουργώντας ένα υπόστρωμα για την εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής. Χορήγηση νικοτίνης ex
vivo σε καρδιές αρουραίων προκαλεί αλλαγές στη συστολή και στην αγωγιμότητα των κόλπων. Αυτές οι αλλαγές
συσχετίστηκαν και με την ηλικία των αρουραίων, ωστόσο,
σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη, καρδιές από νεότερους αρουραίους είναι περισσότερο επιρρεπείς στην
εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής ύστερα από χορήγηση
νικοτίνης.
Αθλητισμός και άσκηση
Αν και είναι αποδεκτό πως η συστηματική άσκηση μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων,
η υπερβολική άσκηση σχετίζεται με τον επιπολασμό της
κολπικής μαρμαρυγής. Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε το
2002 από τους Mont και συν., σε σύνολο 1.160 ασθενών, 70 ασθενείς ήταν <65 ετών και έπασχαν από μονή-

ρη - ιδιοπαθή κολπική μαρμαρυγή. Από αυτούς τους 70
ασθενείς (όλοι άρρενες), 32 γυμνάζονταν συστηματικά
το λιγότερο 3 ώρες την ημέρα τα τελευταία 2 χρόνια.
Στο 57% των ασθενών που αθλούνταν οι παροξυσμοί της
κολπικής μαρμαρυγής σημειώνονταν σε ÇβαγοτονικέςÈ
καταστάσεις (ηρεμία μετά την άσκηση ή κατά τη διάρκεια γεύματος), σε σύγκριση με μόλις 18% των ασθενών
που δεν αθλούνταν. Σε μια case control μελέτη, η ίδια
επιστημονική ομάδα ανέφερε ότι η άσκηση σχετίζεται με
τριπλάσια αύξηση του επιπολασμού της μονήρους κολπικής μαρμαρυγής και με πενταπλάσια αύξηση του επιπολασμού ÇβαγοτονικήςÈ μονήρους κολπικής μαρμαρυγής,
σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου.
Σύμφωνα με άλλη μελέτη, των Heidbuchel και συν., η
οποία δημοσιεύθηκε το 2006, από σύνολο 137 ασθενών
που υπεβλήθησαν σε επέμβαση κατάλυσης του ισθμού
του δεξιού κόλπου λόγω κολπικού πτερυγισμού, το 23%
συμμετείχε τακτικά σε αθλήματα που απαιτούσαν αντοχή.
Επιπλέον, η συνέχιση της άσκησης μετά την επέμβαση
αύξανε τον κίνδυνο εμφάνισης επεισοδίων κολπικής
μαρμαρυγής.
Η άθληση προκαλεί μεγέθυνση των καρδιακών κοιλοτήτων, με αύξηση της μάζας της αριστερής κοιλίας, καθώς και αύξηση της διαμέτρου του αριστερού κόλπου
που λειτουργεί ως μηχανισμός προσαρμογής. Θα μπορούσε να υποτεθεί ότι αυτές οι προσαρμοστικές αλλαγές
σχετίζονται με την ανάπτυξη ίνωσης ή ηλεκτροφυσιολογικής αναδιαμόρφωσης στους κόλπους. Ένας άλλος
παράγοντας που θα μπορούσε να προκαλέσει κολπική
μαρμαρυγή στους αθλητές είναι ο αυξημένος βαγοτονικός τόνος, ο οποίος καταλήγει σε βραδυκαρδία και σε
μειωμένη ανερέθιστη περίοδο. Επιπλέον, η υποογκαιμία
που παρατηρείται κατά τη διάρκεια της άσκησης, λόγω
της απώλειας υγρών, προκαλεί διαταραχές στις πιέσεις,
οδηγώντας σε αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης κολπικής
μαρμαρυγής.
Αυξημένο εύρος πίεσης			
Εκτός από τη συστολική υπέρταση, που τεκμηριωμένα
σχετίζεται με την εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής, υπάρχουν και άλλες διαταραχές της αρτηριακής πίεσης οι οποίες θα μπορούσαν να προδιαθέσουν στην εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής. Στη μελέτη Framingham αξιολογήθηκε
η σχέση του εύρους πίεσης με τη συχνότητα εμφάνισης
κολπικής μαρμαρυγής σε 5.331 άτομα. Στην εικοσαετή
μελέτη παρακολούθησης, 698 άτομα παρουσίασαν κολ-
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πική μαρμαρυγή και το εύρος πίεσης συσχετίστηκε με
αυξημένη επίπτωση της συγκεκριμένης αρρυθμίας. Αν και
η αυξημένη συστολική πίεση σχετίζεται με την ανάπτυξη
κολπικής μαρμαρυγής, αυτή η συσχέτιση ήταν ακόμα πιο
ισχυρή όταν η διαστολική πίεση συμπεριλαμβανόταν στο
στατιστικό μοντέλο. Συγκεκριμένα, μια δεδομένη συστολική πίεση σχετιζόταν με αυξημένη επίπτωση κολπικής
μαρμαρυγής όταν η διαστολική πίεση ήταν χαμηλότερη.
Είναι, ωστόσο, εντυπωσιακό το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη μελέτη η μέση αρτηριακή πίεση δε σχετιζόταν με τη
συχνότητα εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής.
Γενετική προδιάθεση για κολπική μαρμαρυγή
Η συμμετοχή κληρονομικών παραγόντων στην πρόκληση κολπικής μαρμαρυγής αναφέρθηκε για πρώτη φορά
πριν από 70 χρόνια, όταν ο Wolff και οι συνεργάτες του
εντόπισαν μια οικογένεια της οποίας μέλη έπασχαν από
μονήρη κολπική μαρμαρυγή. Σε αυτήν την περίπτωση
η αρρυθμία ακολουθούσε ένα αυτοσωμικό επικρατές
πρότυπο κληρονομικότητας. Έκτοτε, η οικογενής συσχέτιση αυτού του τύπου αρρυθμίας περιγράφηκε σε διάφορες μελέτες και ένας αριθμός γενετικών μεταλλάξεων
παρατηρήθηκε σε διάφορες περιπτώσεις. Σύμφωνα με
στοιχεία από τη μελέτη Framingham, οι συμπληρωματικές πιθανότητες εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής ήταν
αυξημένες σε απογόνους ασθενών που έπασχαν από
κολπική μαρμαρυγή, όταν το δείγμα αφορούσε ασθενείς
<75 ετών και χωρίς ιστορικό καρδιαγγειακών νοσημάτων.
Επιπλέον, η κληρονομική φύση της μονήρους κολπικής μαρμαρυγής αναφέρεται σε δύο πρόσφατες πληθυσμιακές μελέτες. Σε αυτές σημειώνεται πως η παρουσία
κολπικής μαρμαρυγής σε συγγενείς πρώτου βαθμού
σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κολπικής
μαρμαρυγής. Στην πραγματικότητα, ο σχετικός κίνδυνος
εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής υπολογίζεται στο 85%
των ατόμων των οποίων τουλάχιστον ο ένας γονέας είχε
ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής. Αν και οικογενείς μορφές κολπικής μαρμαρυγής έχουν αναφερθεί ήδη από το
1943, ο πρώτος γονιδιακός τόπος που σχετίζεται με μια
μορφή μονογονιδιακής κολπικής μαρμαρυγής αναγνωρίσθηκε μόλις το 1997, στο χρωμόσωμα 10q22-2441. Το
2003 ένας νέος γονιδιακός τόπος αναγνωρίσθηκε στο
μακρύ σκέλος του χρωμοσώματος 642, ενώ, στη συνέχεια, νέοι γονιδιακοί τόποι αναγνωρίσθηκαν στα γονίδια
20q12-13,5p13, 10p11-q21 και 5p15. Τα γονίδια των
οποίων οι μεταλλάξεις σχετίζονται με την εμφάνιση κολ-
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πικής μαρμαρυγής αφορούν την κωδικοποίηση ιόντων
καλίου (KCNQ1,59 KCNE2,60 KCNJ2,61 KCNA562), καθώς και ιόντων Νατρίου (SCN5A, 63). Επιπλέον, μεταλλάξεις στο γονίδιο GJA5 που σχετίζεται με την κονεξίνη 40,
καθώς και στο γονίδιο ABC9 που αφορά στο Κ (ΑΤP) θεωρείται ότι προκαλούν μονογονιδιακές μορφές κολπικής
μαρμαρυγής. Αυτές οι μεταλλάξεις θεωρείται ότι έχουν
ως αποτέλεσμα μεταβολές στην ηλεκτροφυσιολογία των
κόλπων, επηρεάζοντας είτε το δυναμικό ενέργειας, είτε
την αγωγιμότητα των κόλπων, δημιουργώντας ένα ηλεκτροφυσιολογικό υπόστρωμα για αρρυθμία.
Καταστάσεις φλεγμονής
Οι κόλποι των ασθενών με μονήρη κολπική μαρμαρυγή
παρουσιάζουν συχνά ιστοπαθολογικά σημεία φλεγμονής.
Σύμφωνα με τους Frustaci και συν., οι βιοψίες κόλπων
ασθενών με μονήρη κολπική μαρμαρυγή παρουσίαζαν
σημεία μυοκαρδίτιδας στο 66% των περιπτώσεων. Πολλές μελέτες συσχετίζουν τα επίπεδα δεικτών φλεγμονής
(CRP, ILs) με την επίπτωση της κολπικής μαρμαρυγής. Η
CRP συγκεκριμένα, η οποία παράγεται στο ήπαρ ως απάντηση στα αυξημένα ποσοστά των παραγόντων IL1, IL6
και TNF-A, σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης
κολπικής μαρμαρυγής σε υγιή άτομα. Είναι ενδιαφέρον,
δε, το ότι τα επίπεδα της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης είναι
αυξημένα, όχι μόνο σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή
σε σχέση με άτομα με φλεβοκομβικό ρυθμό αλλά και σε
ασθενείς με εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή σε σχέση
με ασθενείς με επεισόδια παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής. Τονίζεται ακόμα ότι η πιθανότητα επιτυχούς
καρδιακής μετατροπής (χημικής ή ηλεκτρικής) σχετίζεται
αντιστρόφως με τα επίπεδα της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης.
Επιπλέον, αναφέρεται πως, σύμφωνα με τον Bruins και
συν., υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δεικτών φλεγμονής
στην κυκλοφορία και στην εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής μετά από χειρουργική επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης. Σύμφωνα με τη μελέτη της ομάδας
αυτής, μετά την επέμβαση παρατηρείται ενεργοποίηση
του συστήματος συμπληρώματος, η οποία αντιστοιχεί
χρονικά στην εμφάνιση της μετεγχειρητικής κολπικής
μαρμαρυγής.
Η απάντηση στο ερώτημα σχετικά με το αν η φλεγμονή
αποτελεί παράγοντα πρόκλησης κολπικής μαρμαρυγής ή
αν πρόκειται απλώς για ένα επιφαινόμενο που προκύπτει
από την κολπική μαρμαρυγή, δεν είναι ακόμα σαφής.
Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις σύμφωνα με τις οποίες η
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φλεγμονή είναι πιθανόν αποτέλεσμα και όχι αιτία της
κολπικής μαρμαρυγής. Αναφέρεται για παράδειγμα πως,
σύμφωνα με μελέτη των Marcus και συν., παρατηρείται
μείωση των επιπέδων της CRP και της IL6 σε ασθενείς
που υπεβλήθησαν σε επέμβαση κατάλυσης λόγω κολπικού πτερυγισμού.Παρ᾽ όλα αυτά, η φλεγμονή μπορεί
να μη σχετίζεται με την κολπική μαρμαρυγή, αλλά με
υπολανθάνουσες καρδιοαγγειακές παθήσεις.
Καρκίνος
Σύμφωνα με μια εργασία των Guzzetti και συν., που δημοσιεύθηκε το 2002 ,ασθενείς που έπασχαν από καρκίνο του εντέρου και εισήχθησαν σε χειρουργικό κέντρο
για αντιμετώπιση της νόσου, σχετίζονταν με τριπλάσια
επίπτωση στην εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής σε σχέση με ομάδα ελέγχου η οποία εισήχθη για χειρουργική
επέμβαση χωρίς, όμως, να πάσχει από κάποιο νεοπλασματικό νόσημα. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι η εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής σε ασθενείς που πάσχουν
από κακοήθεια ενδεχομένως σχετίζεται και με ίδια την
αντιμετώπιση της νόσου, είτε αυτή είναι χειρουργική είτε
συντηρητική. Πιο συγκεκριμένα, μετά από επεμβάσεις
πνευμονικής ή οισοφαγικής εκτομής σε περιπτώσεις καρκίνου καταγράφεται συχνότητα εμφάνισης κολπικής μαρμαρυγής της τάξης του 20%. Ωστόσο, και οι χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση μη ενδοθωρακικών
κακοηθειών συνδέονται με την εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής, αν και σε χαμηλότερο ποσοστό (όσον αφορά
τη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου του παχέως
εντέρου το ποσοστό αυτό αγγίζει το 4%). Επιπλέον, η
χορήγηση κυτταροστατικών φαρμάκων, όπως ιφοοσφαμίδη, γεμσιταβίνη, μελφαλάνη, σισπλατίνη, δοσεταξέλη,
φλουροουρακίλη και ετοποσίδη, καθώς και οι υψηλές
δόσεις κορτικοστεροειδών ενδεχομένως να σχετίζεται με
την εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής μη σχετιζόμενης με
καρδιοαγγειακά αίτια.
Σχετικά με τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που
ευθύνονται για την εμφάνιση κολπικής μαρμαρυγής σε
περιπτώσεις κακοήθειας, η επικρατέστερη υπόθεση συνδέει την εμφάνιση καρκίνου με καταστάσεις φλεγμονής
που ίσως να επηρεάζουν τον καρδιακό ρυθμό, όπως ήδη
αναφέρθηκε.
Πρόγνωση μονήρους - ιδιοπαθούς κολπικής μαρμαρυγής
Σύμφωνα με διάφορες μελέτες, η μονήρης - ιδιοπαθής
κολπική μαρμαρυγή δε σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο
εμφάνισης θρομβοεμβολικών επεισοδίων, καρδιακής

ανεπάρκειας και γενικά θνησιμότητας. Σύμφωνα, ωστόσο, με άλλες αναφορές είναι δυνατόν να παρατηρηθεί
αυξημένη θνησιμότητα σε ασθενείς μέσης ηλικίας που
πάσχουν από την ιδιοπαθή μορφή της νόσου. Επιπλέον,
κατά τη διαδικασία της γήρανσης εμφανίζονται υποκείμενα καρδιοαγγειακά νοσήματα, τα οποία επηρεάζουν
σαφώς την πρόγνωση της άλλοτε μονήρους κολπικής
μαρμαρυγής.
Ένας παράγοντας που ενδεχομένως να επηρεάζει την
κλινική σημασία της μονήρους κολπικής μαρμαρυγής
είναι ο όγκος του αριστερού κόλπου, αφού αυξημένοι
όγκοι σχετίζονται με αυξημένη επίπτωση αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (αφορά όγκους αριστερού κόλπου >32 ml/m2).
Επιπλέον, η παροξυσμική μονήρης κολπική μαρμαρυγή φαίνεται να σχετίζεται με καλύτερη πρόγνωση από τη
χρόνια, όσον αφορά τα θρομβοεμβολικά φαινόμενα και
τη θνησιμότητα.

Αντιμετώπιση
Ο πραγματικός κίνδυνος αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς με αληθή μονήρη κολπική μαρμαρυγή
θεωρείται ότι είναι χαμηλός και δε συνιστάται κάποια
ιδιαίτερη θεραπεία.
Η προφυλακτική επίδραση της ασπιρίνης στην εμφάνιση αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου αμφισβητείται
σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διενεργήθηκε στην Ιαπωνία, στην οποία ημερήσιες δόσεις ασπιρίνης
150-200 mg είχαν χειρότερα αποτελέσματα σε σχέση με
τη μη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής. Ωστόσο, είναι
σημαντικό να τονιστεί η σημασία των τακτικών εξετάσεων παρακολούθησης, οι οποίες δείχνουν πρωτοεμφανιζόμενες υποκείμενες νόσους, που σχετίζονται με αυξημένη
επίπτωση θρομβοεμβολικών επεισοδίων.
Όσον αφορά τον έλεγχο του καρδιακού ρυθμού, πολύ
επιγραμματικά αναφέρεται ότι στην περίπτωση όπου οι
β-blockers δεν είναι αποτελεσματικοί θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί φλεκαινίδη, προπαφενόνη, σοταλόλη ή
δρονεδαρόνη. Η αμιωδαρόνη έχει αυξημένη αποτελεσματικότητα σε σχέση με άλλα αντιαρρυθμικά φάρμακα,
ωστόσο η χρήση της θα πρέπει να θεωρείται τελευταία
επιλογή λόγω των παρενεργειών που εμφανίζει μετά από
χρόνια χορήγηση. Επεμβάσεις κατάλυσης θα πρέπει να
πραγματοποιούνται στην περίπτωση αποτυχίας της συντηρητικής αγωγής.
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Abstract
Coletti LF. Lone atrial fibrillation. Iatrika Analekta 2012; 3:571-578
Atrial fibrillation is the most common cardiac arrhythmia and is associated with increased risk of stroke and
mortality. The typical form of atrial fibrillation can be caused by several cardiac and non cardiac risk factors. These
include hypertension, valvular disease (in particular, of the mitral valve), (ischaemic) cardiomyopathy,diabetes
mellitus, and thyroid disease. The majority of the patients suffering from atrial fibrillation is affected from at least
one of these conditions and is usually older than 60 years old.
However there is a proportion of patients suffering from this arrhythmia that are younger than 60 years old and
with no underlying pathological findings related to the classical atrial fibrillation. These patients are regarded
to suffer from a form of atrial fibrillation which is characterized as ÇloneÈ or ÇidiopathicÈ atrial fibrillation.
Although this type of arrhythmia is not related to the cardiac and non cardiac risk factors that could potentially
trigger the onset of the typical atrial fibrillation, it is related to other pathological conditions. The most prominent
factors that are thought to be related to the lone form of the disease are obesity, sleep apnea, chronic obstructive
pulmonary disease, alcohol and other substances, sports and exercise, increased pulse pressure, genetic factors,
inflammation and cancer. The prognosis of the lone form of the disease is better in comparison to the prognosis of
the typical form. Lone atrial fibrillation is thought not to be related to increased risk of thromboembolic incidents,
cardiac failure and mortality in general. However risk factors that develop through the process of aging and that
are also related to the typical form of the arrhythmia could negatively influence the prognosis of the lone atrial
fibrillation. Thus controls in this group of patients should be frequently performed.
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Για την ορθή κλινική εκτίμηση του ασθενή με κολπική
μαρμαρυγή (ΚΜ) είναι απαραίτητος ένας πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος που περιλαμβάνει: ιστορικό,
φυσική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών,
ακτινογραφία θώρακα, holter ρυθμού 24ώρου, διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς, αιματολογικές ,βιοχημικές εξετάσεις και δοκιμασία κόπωσης.
Για επιλεγμένους ασθενείς ενδέχεται να χρειασθούν:
διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδιάς, στεφανιογραφία, ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και μαγνητική τομογραφία καρδιάς. Στην ομάδα αυτή ανήκουν ασθενείς: με
εμβολικό επεισόδιο (του ΚΝΣ ή περιφερικό), με ισχυρή
υποψία συνύπαρξης στεφανιαίας νόσου ή άλλης δομικής καρδιακής ανωμαλίας, ή με ενδείξεις βλάβης στο
σύστημα αγωγής της καρδιάς. Η κλινική εμφάνιση της
ΚΜ χαρακτηρίζεται από μεγάλη ετερογένεια, η οποία συνίσταται από την πλήρη απουσία συμπτωμάτων (συνήθως
ιδιοπαθής) μέχρι τη συνύπαρξή της με απορρύθμιση σοβαρών καρδιακών παθήσεων. Τα κλινικά σημεία από τη
φυσική εξέταση μπορούν να εμφανίζονται περιστασιακά
ή να απουσιάζουν πλήρως. Τα συμπτώματα εξαρτώνται
από πολλούς παράγοντες και ιδιαίτερα από: το βαθμό
της κοιλιακής ανταπόκρισης, τη λειτουργική κατάσταση
του ασθενή, τη διάρκεια της κολπικής μαρμαρυγής, τη
συνυπάρχουσα ή όχι καρδιακή πάθηση και τις τυχόν συνοδεύουσες εξωκαρδιακές παθήσεις.
Πίνακας 1
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Τα σημεία ή και τα συμπτώματα καθορίζονται από την
υποκείμενη αιτία και είναι:
Το σύνηθες αίσθημα παλμών που προέρχεται από τον
ανώμαλο-ÇχαώδηÈ καρδιακό ρυθμό.
Η κόπωση, η σταδιακή μείωση της ικανότητας για
άσκηση, η δύσπνοια και η αδυναμία που οφείλονται στη
χαμηλή καρδιακή παροχή.
Η ζάλη ή η συγκοπή λόγω της υπότασης.
Η στηθάγχη από την ισχαιμία σε συνυπάρχουσα στεφανιαία νόσο.
Τα κεντρικά ή τα περιφερικά θρομβοεμβολικά επεισόδια οφείλονται σε θρόμβους που σχηματίζονται κυρίως
στους καρδιακούς κόλπους. Ο εμβολικός κίνδυνος δεν
είναι ο ίδιος σε όλους τους ασθενείς. Η διαβάθμιση της
πιθανότητας εμβολής είναι δυνατή κατόπιν προσδιορισμού της βαρύτητας των προδιαθεσικών παραγόντων
(πίνακας 1).
Η ετήσια επίπτωση εμβολικού επεισοδίου κυμαίνεται
από 0% (score=0) μέχρι 15,4% (score=9).
Η οξεία καρδιακή ανεπάρκεια (νυκτερινή παροξυσμική
δύσπνοια, ορθόπνοια, οξύ πνευμονικό οίδημα) μπορεί να
πυροδοτηθεί από έναν παροξυσμό κολπικής μαρμαρυγής και να είναι αποτέλεσμα συστολικής ή διαστολικής
δυσλειτουργίας.
Η συστολική δυσλειτουργία είναι η κύρια παθοφυσιολογική διαταραχή της ταχυμυοκαρδιοπάθειας, η οποία
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Καθορισμός κινδύνου θρομβοεμβολικού επεισοδίου

CHA2DS2-VASc

Παράγοντες κινδύνου

Βαθμοί

C

Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια - δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας.

1

H

Αρτηριακή υπέρταση.

1

A

Ηλικία ≥75.

2

D

Σακχαρώδης διαβήτης.

1

S

Εμβολικό επεισόδιο (ΑΕΕ, ΤΙΑ, περιφερικό).

2

V

Αγγειακή νόσος (στεφανιαία νόσος, περιφερική αγγειακή νόσος, αθηρωμάτωση της αορτής).

1

A

Ηλικία 65-74.

1

Sc

Γυναικείο φύλο.

1
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χαρακτηρίζεται από μέτρια έως σοβαρή έκπτωση της
συστολικής απόδοσης της αριστερής κοιλίας λόγω μείωσης της διαστολικής πλήρωσης, μπορεί, δε, να έχει αναστρέψιμο χαρακτήρα μετά την τιθάσευση της κολπικής
μαρμαρυγής.
Σε καταστάσεις με μειωμένη ενδοτικότητα της αριστερής κοιλίας (συγκεντρική υπερτροφία, υπερτροφική
αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια κ.λπ.), η εμφάνιση της
κολπικής μαρμαρυγής και άρα η απώλεια της κολπικής
συστολής-συνεισφοράς στη διαστολική πλήρωση μπορεί
να προκαλέσει οξεία καρδιακή ανεπάρκεια ÇδιαστολικήςÈ αιτιολογίας με διατηρημένη τη συστολική της απόδοση, λόγω απότομης αύξησης της πίεσης στον αριστερό
κόλπο και τελικά στα πνευμονικά τριχοειδή αγγεία.
Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Καρδιακού Ρυθμού (EHRA) έχει
ταξινομήσει την κολπική μαρμαρυγή ανάλογα με τα συμπτώματα σε τέσσερις κατηγορίες:
Κατηγορία I: Απουσία οποιουδήποτε συμπτώματος.
Κατηγορία II: Μετρίου βαθμού συμπτωματολογία που δεν επηρεάζει τη φυσιολογική καθημερινή
δραστηριότητα.
Κατηγορία III: Σοβαρού βαθμού συμπτωματολογία που
επηρεάζει τη φυσιολογική καθημερινή δραστηριότητα.
Κατηγορία IV: Συμπτωματολογία που δεν επιτρέπει
την καθημερινή δραστηριότητα.
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Ιστορικό και φυσική εξέταση
Μας βοηθούν να διαπιστώσουμε:
1. Κλινικές παθήσεις που συνδέονται με την εμφάνιση
της κολπικής μαρμαρυγής, όπως οι μυοκαρδιοπάθειες
(υπερτροφική, διατατική, ταχυμυοκαρδιοπάθεια), η βαλβιδική νόσος, η πνευμονική εμβολή, η καρδιακή ανεπάρκεια, η στεφανιαία νόσος, η περικαρδίτιδα, οι συγγενείς
παθήσεις της καρδιάς (π.χ. μεσοκολπική, μεσοκοιλιακή
επικοινωνία) και η αρτηριακή υπέρταση. Επίσης, με το
ΑΕΕ, το παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο ή την περιφερική
εμβολή, παθήσεις του πνευμονικού παρεγχύματος όταν
αυτές συνδυάζονται με δυσλειτουργία της δεξιάς κοιλίας
και με πνευμονική υπέρταση, και τέλος αναστρέψιμες
παθολογικές καταστάσεις που σχετίζονται με την κολπική
μαρμαρυγή (υποκαλιαιμία, υπερθυρεοειδισμός κ.λπ.).
2. Τον τύπο της κολπικής μαρμαρυγής (πρώτο επεισόδιο,
παροξυσμική, εμμένουσα, χρόνια), αν υπάρχουν τυχόν
πυροδοτικοί μηχανισμοί (σωματικό ή ψυχικό stress, χρήση αλκοόλ) και ειδικά συμπτώματα, ή αν αναφέρεται

προηγούμενη σχετική θεραπεία και η αποτελεσματικότητά της.
3. Αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό (ιδιοπαθής κολπική
μαρμαρυγή σε συγγενείς πρώτου βαθμού ή αρρυθμία
που σχετίζεται με άλλες συγγενείς καρδιακές παθήσεις,
όπως η υπερτροφική αποφρακτική μυοκαρδιοπάθεια).
Από τη φυσική εξέταση μπορούμε να διαπιστώσουμε
σημεία απορρύθμισης της καρδιακής λειτουργίας ή ενδείξεις των υποκείμενων παθήσεων.
Ευρήματα από την αντικειμενική εξέταση του κυκλοφορικού συστήματος: διαταραχές των καρδιακών τόνων
(π.χ. αυξομείωση της έντασης του πρώτου τόνου, εκτός
αν συνυπάρχει στένωση της μιτροειδούς βαλβίδας, μείωση της έντασης ή εξάλειψη του δεύτερου τόνου στη
σοβαρή στένωση της αορτικής βαλβίδας, βυθιότητα των
τόνων σε αναπνευστικές παθήσεις, ακουστός τρίτος τόνος
σε καρδιακή ανεπάρκεια και απουσία του τέταρτου τόνου
λόγω εξάλειψης της κολπικής συστολής. Η μέτρηση της
αρτηριακής πίεσης παρουσιάζεται δυσχερής λόγω διαφοράς των σφυγμικών κυμάτων.
Διαπίστωση καρδιακών φυσημάτων λόγω συνοδών
βαλβιδικών ανωμαλιών, ήχου περικαρδιακής τριβής επί
περικαρδίτιδας ή παράδοξου σφυγμού επί καρδιακού
επιπωματισμού. Διάταση των σφαγίτιδων φλεβών, μη
μουσικοί ρόγχοι ή εντοπισμένη εξάλειψη του αναπνευστικού ψιθυρίσματος από την ακρόαση των πνευμόνων,
ηπατομεγαλία, οιδήματα των κάτω άκρων και ασκιτικό
υγρό επί συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας.
Τέλος, στην αντικειμενική εξέταση των άλλων συστημάτων μπορούν να προκύψουν ευρήματα συνοδών
υποκείμενων παθήσεων, όπως διάχυτοι μουσικοί ρόγχοι,
εκπνευστικός συριγμός ή παράταση εκπνοής όταν σημειώνεται απορρύθμιση της αναπνευστικής λειτουργίας
ή υπερβολική εφίδρωση, έντονο αίσθημα παλμών και
εξόφθαλμος (στον υπερθυρεοειδισμό).
Στις τελευταίες κατευθυντήριες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας καθορίζονται οι 5 τύποι της
κολπικής μαρμαρυγής:
1. Πρωτοδιαγνωσθείσα (άγνωστης έναρξης, ανεξάρτητη από την παρουσία και από τη σοβαρότητα σχετικών
συμπτωμάτων).
2. Παροξυσμική (αυτόματη ανάταξη συνήθως σε 48
ώρες).
3. Εμμένουσα (διάρκειας >7 ημερών ή όταν απαιτείται
καρδιοανάταξη).
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4. Εμμένουσα μακράς διάρκειας (διάρκειας >1 χρόνο και
είναι αμφίβολη η επιλογή της ανάταξης).
5. Χρόνια (η παρουσία της αρρυθμίας είναι πλέον ÇαποδεκτήÈ και με την κατάλληλη αγωγή ο κίνδυνος θεωρείται χαμηλός).

Κλινική συσχέτιση της κατάταξης της ΚΜ

n

Το 45% των περιπτώσεων της υποτροπιάζουσας παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής δε συνοδεύεται από
οργανικό καρδιακό υπόστρωμα.
Στο 25% των επεισοδίων της υποτροπιάζουσας εμμένουσας αρρυθμίας απουσιάζει οποιαδήποτε καρδιακή
πάθηση.
Στη χρόνια κολπική μαρμαρυγή το αίσθημα παλμών
σταδιακά υποχωρεί και δύναται να παραμείνει εντελώς
ασυμπτωματική, ενώ η ανάταξη σε φλεβοκομβικό ρυθμό
καθίσταται πολύ δύσκολη.
Χρήσιμα στοιχεία για την ολοκληρωμένη κλινική προσέγγιση του ασθενή παίρνουμε από το συνοδό εργαστηριακό έλεγχο.
Το ΗΚΓ θέτει τη διάγνωση και παρέχει σημαντικές πληροφορίες για την ύπαρξη τυχόν ισχαιμίας, υπερτροφίας
της αριστερής κοιλίας, προδιέγερσης, σκελικών αποκλεισμών, ενώ βοηθά στη διαφορική διάγνωση από τις άλλες
υπερκοιλιακές αρρυθμίες. Η 24ωρη καταγραφή ΗΚΓ με
συσκευή Holter προσφέρει κυρίως στοιχεία για την ασυμπτωματική ή για την παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή,
καθώς και για την ανταπόκριση στη θεραπεία.

n
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Η ακτινογραφία θώρακα σε συνδυασμό με τα κλινικά
ευρήματα εκτιμά την κατάσταση του πνευμονικού παρεγχύματος και της πνευμονικής αγγείωσης, διαπιστώνει ενδείξεις συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας και τυχόν
αύξηση του μεγέθους των καρδιακών κοιλοτήτων.
Το διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς είναι χρήσιμο εργαλείο στην εκτίμηση της καρδιακής λειτουργίας
και στην ανίχνευση βαλβιδικής, περικαρδιακής παθολογίας ή της ύπαρξης θρόμβων στις καρδιακές κοιλότητες.
Για τη μελέτη του ωτίου του αριστερού κόλπου εξέταση εκλογής είναι το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα καρδιάς.
Στη δοκιμασία κόπωσης ανιχνεύονται επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής που εισάγονται στην προσπάθεια,
πρώιμες κολπικές συστολές που πυροδοτούν ριπή ΚΜ,
ενδείξεις ισχαιμίας μυοκαρδίου και εξωκαρδιακές αιτίες
δύσπνοιας.
Από τον εργαστηριακό έλεγχο σημαντικές παράμετροι
για τη διάγνωση και για τη θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής προκύπτουν από τον έλεγχο της θυρεοειδικής,
της νεφρικής, της ηπατικής λειτουργίας και των επιπέδων
των ηλεκτρολυτών στο πλάσμα.
Συμπερασματικά η κλινική εικόνα της κολπικής μαρμαρυγής χαρακτηρίζεται από μεγάλη ετερογένεια. Από
ασυμπτωματική έως συνδεδεμένη με οξεία απορρύθμιση
καρδιακών και εξωκαρδιακών παθήσεων. Για την ορθή
κλινική προσέγγιση χρειάζεται ένας πλήρης κλινικοεργαστηριακός έλεγχος.

Abstract
Kaliampakos S. Clinical evaluation of patients with atrial fibrillation (AF). Iatrika Analekta 2012;
3:579-581
The clinical presentation of atrial fibrillation is heterogeneous. AF may be symptomatic or asymptomatic. Symptoms
vary according to irregularity and rate of ventricular response, functional status, AF duration, patient factors and
comorbidities. The European Heart Rhythm Association introduced a classification of AF-related symptoms (EHRA
score).Also the European Society of Cardiology (ESC) guidelines of 2010 has included a classification of five types
of AF (first diagnosed, paroxysmal, persistent, long-standing persistent and permanent). The investigations to be
used for the diagnostic work-up include electrocardiogram, transthoracic and transoesophageal echocardiography,
Holter monitoring, exercise testing, chest radiography and blood tests.
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Η ασυμπτωματική κολπική μαρμαρυγή
Ιωάννης Π. Αναστασίου
Καρδιολόγος, ΥΓΕΙΑ
ianastassiou_cardio@hotmail.com

Ακόμη και ασυμπτωματική, η κολπική μαρμαρυγή είναι στη
χειρότερη περίπτωση ένας Çκατ᾽ εξακολούθηση δολοφόνοςÈ και στην καλύτερη ένας παράγων δυσανεξίας, όπως
η συμπτωματική κολπική μαρμαρυγή. Η ύπαρξη και οι επιπτώσεις της είναι αναμφίβολες. Ο ασυμπτωματικός της
χαρακτήρας δεν πρέπει να καθησυχάζει.
Περίπου το 25% των συμπτωματικών ασθενών κατά τη
διάρκεια ενός επεισοδίου κολπικής μαρμαρυγής παρουσιάζει ασυμπτωματικά επεισόδια.
Αυτή η αρκετά ευρεία εκτίμηση είναι αποτέλεσμα των
μεθόδων και των ποικίλης διάρκειας παρακολουθήσεων
ρυθμού οι οποίες χρησιμοποιούνται στις μελέτες. Οι παρατεταμένες καταγραφές Holter (7 ημέρες) που πραγματοποιούνται για τη διάγνωση αισθήματος παλμών, αποκαλύπτουν
το 15%-20% των ασυμπτωματικών επεισοδίων κολπικής
μαρμαρυγής. Περίπου τα μισά από τα επεισόδια (43%) που
διαγνώστηκαν από την καταγραφή για τη λειτουργία καρδιακών βηματοδοτών είναι ασυμπτωματικά στους ασθενείς
με ή χωρίς προηγούμενο ιστορικό αρρυθμιών.

Γιατί η κολπική μαρμαρυγή ειναι
ασυμπτωματική;
Διάφοροι παράγοντες είναι πιθανώς υπεύθυνοι για τον ασυμπτωματικό χαρακτήρα της αρρυθμίας:
Η προσωπικότητα του ασθενούς.
Η συμπεριφορά της αρρυθμίας ότι είναι συνεχής. Η παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή φαίνεται πιο συχνά υπεύθυνη συμπτωμάτων (π.χ. καρδιακή ανεπάρκεια).
Η τροποποίηση της αντιαρρυθμικής ή της βραδυκαρδικής αγωγής που δείχνει, σε ορισμένες μελέτες, ότι αυξάνει
το ποσοστό της ασυμπτωματικής κολπικής μαρμαρυγής.
Η κομβική δυσλειτουργία.
Άλλοι προγνωστικοί παράγοντες του ασυμπτωματικού
χαρακτήρα επισημαίνονται σε άλλες μελέτες, όπως π.χ. το
άρρεν φύλο, η προχωρημένη ηλικία, η σταθερότητα της
αρτηριακής πίεσης, η χαμηλή καρδιακή συχνότητα. Στη
μελέτη του Olmted County (4.618 ασθενείς) κανένα από
τα απλά κλινικά στοιχεία, όπως η ηλικία, το επίπεδο της
αρτηριακής πίεσης ή η καρδιακή συχνότητα, δε φαίνεται να
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επηρεάζει την πρόγνωση του ασυμπτωματικού χαρακτήρα
της κολπικής μαρμαρυγής, της οποίας η επιβίωση δεν είναι
παρά ταύτα διαφορετική από εκείνη της συμπτωματικής.
Στη μελέτη του Fryhman (282 ασθενείς), η οποία συνέκρινε 30% των μόνιμων ασυμπτωματικών κολπικών
μαρμαρυγών, η βαλβιδική αιτιολογία είναι ο μόνος καθοριστικός παράγων της πιο συχνής ύπαρξης συμπτωματικού
χαρακτήρα.
Στη μελέτη CARAF (Canadian Registry of Atrial Fibrillation,
874 ασθενείς) που περιελάμβανε κατα 21% άτομα με ασυμπτωματική κολπική μαρμαρυγή, οι προδιαθεσικοί παράγοντες του ασυμπτωματικού χαρακτήρα της αρρυθμίας ήταν
το θήλυ φύλο, η νεαρή ηλικία, η υπέρταση, η αυξημένη
καρδιακή συχνότητα και ο παροξυσμικός χαρακτήρας της
αρρυθμίας.
Η αβεβαιότητα αυτών των δεδομένων ενισχύεται από
το γεγονός ότι ιδιαίτερα πολλοί ασθενείς παρουσιάζουν
ταυτόχρονα συμπτωματικά και ασυμπτωματικά επεισόδια.
Εξάλλου, γνωρίζουμε τη μικρή αξιοπιστία της συσχέτισης
συμπτωμάτων και επεισοδίων αρρυθμίας, όπως καταγράφεται στην κλινική πράξη, από δύο πραδείγματα:
1. Τη δυσκολία της εκτίμησης του ρυθμού πριν από μια καρδιοανάταξη και τον εμβολικό κίνδυνο στους ασθενείς που
παρουσιάζουν συμπτώματα κολπικής μαρμαρυγής λιγότερο
από 48 ώρες, χωρίς ΗΚΓ επιβεβαίωση.
2. Την αδυναμία της διακοπής μιας αντιπηκτικής αγωγής μακράς διαρκείας, με μόνο κριτήριο την απουσία
συμπτωμάτων.

Η ασυπμτωματική κολπική μαρμαρυγή αλλοιώνει την ποιότητα ζωής και έχει κακή πρόγνωση
Η ασυμπτωματική κολπική μαρμαρυγή είναι παραδόξως
δύσκολα ανεκτή. Οι κλίμακες ποιότητας ζωής τύπου SAS
και GLS (απόλυτη ικανοποίηση) διαπιστώνουν την ύπαρξη
αρνητικής προοπτικής της ασυμπτωματικής κολπικής μαρμαρυγής, σε σχέση με άτομα φυσιολογικά, ακόμη και αν
αυτό είναι λίγο σημαντικό.
Η μελέτη AFFIRME καταδεικνύει τον επιβαρυντικό χαρακτήρα της ασυμπτωματικής κολπικής μαρμαρυγής, συ-
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νοδευόμενο από τον εμβολικό κίνδυνο. Αν η πρόγνωση της
κολπικής μαρμαρυγής μοιάζει προφανώς ταυτόσημη, όποια
και να είναι η θεραπευτική στρατηγική (επιβράδυνση και
διατήρηση του φλεβοκομβικού ρυθμού ή επιβράδυνση της
κολπικής μαρμαρυγής) μια αύξηση των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων είναι εμφανής στην υποομάδα της ασυμπτωματικής κολπικής μαρμαρυγής (4,4% έναντι 3,8%),
και οφείλεται πιθανόν σε ελλειπή αντιθρομβωτική αγωγή.
Περίπου ένα αγγειακό επεισόδιο στα έξι συνδέεται με
κολπική μαρμαρυγή, αλλά αυτή η συχνότητα είναι προφανώς υποεκτιμημένη. Ευρήματα μελετών έδειξαν ότι και σε
ιδαίτερα αυξημένη συχνότητα (>75%) ήταν η πραγματική
αιτία των επεισοδίων.
Μελέτη που χρησιμοποίησε το διακρανιακό Doppler
στους ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή έδειξε την παρουσία
εμβολών στο 28% των ασθενών με συμπτωματική κολπική
μαρμαρυγή και στο 35% των ασθενών με ασυμπτωματική.
Παράλληλα με τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, η
ασυμπτωματική κολπική μαρμαρυγή μπορεί να πυροδοτήσει, να επιδεινώσει ή να συντηρήσει περιπτώσεις καρδιακής ανεπάρκειας.

Πώς θεραπεύουμε;
Η θεραπευτική αντιμετώπιση δύναται να επιτευχθεί φαρμακευτικά ή επεμβατικά.
Η πρώτη θεραπευτική αντιμετώπιση συνίσταται στη
χορήγηση αντιαρρυθμικών φαρμάκων, που αποσκοπούν
στην πρόληψη των υποτροπών.
Επεμβατικές τεχνικές κατάλυσης της κολπικής μαρμαρυγής έδειξαν ότι ποσοστό 10%-15% υποτροπιάζει υπό
ασυμπτωματική μορφή.
Η εφαρμογή ή μη αντιπηκτικής αγωγής στην ομάδα
αυτή των ασθενών είναι συνάρτηση της ύπαρξης ή μη των
γνωστών προδιαθεσικών παραγόντων θρομβοεμβολικών
επεισοδίων.

Συμπέρασμα
Η ασυμπτωματική κολπική μαρμαρυγή είναι συχνή μορφή αρρυθμίας και η ύπαρξή της γίνεται αιτία εμφάνισης
σοβαρών καρδιαγγειακών επιπλοκών (ΑΕΕ, καρδιακή
ανεπάρκεια).
Η θεραπευτική αντιμετώπιση δε διαφέρει από εκείνη της
συμπτωματικής μορφής της αρρυθμίας.

Abstract
Anastasiou I. Asymptomatic atrial fibrillation. Ιatrika Analekta 2012; 3:582-583
Asymptomatic atrial fibrillation (AF) is common, may adversely affect quality of life and, above all can be as serious
as symptomatic AF. The prevalence of AF reported in epidemiological studies is significantly underestimated, as
asymptomatic AF is often not known about. The efficacy of pharmacological or non-pharmacological treatment is
often overestimated if they only aim considered is symptomatic recurrences. Like symptomatic AF, asymptomatic AF
justifies anticoagulation, depending on the risk of embolism. Estimating the risk of embolism only from symptomatic
episodes may result in unjustified discontinuation of antithrombotic treatmeant. Finally, frequent asymptomatic
episodes may worsen atrial or even ventricular remodeling and result in tachycardia-induced cardiomyopathy.
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Η αρρυθμία αυτή χαρακτηρίζεται από κυματίδια, τα οποία
μεταδίδονται προς διάφορες κατευθύνσεις και προκαλούν
μη οργανωμένες κολπικές εκπολώσεις χωρίς αποτελεσματική κολπική συστολή (απουσία κυμάτων Ρ). Η ηλεκτρική
δραστηριότητα του κόλπου μπορεί να καταγραφεί στο
ηλεκτροκαρδιογράφημα σαν ένας μικρός ανώμαλος κυματισμός της βασικής γραμμής, με κύματα σε ποικίλα
μεγέθη και μορφολογία, τα οποία καλούνται f κύματα και
των οποίων η συχνότητα κυμαίνεται από 350-600/λεπτό.
Τα κύματα f μπορεί να είναι ευμεγέθη και ευδιάκριτα (αδρή -coarse- μαρμαρυγή, εικόνα 1 διάγραμμα A), ελάχιστα
εμφανή (λεπτή -fine- μαρμαρυγή, εικόνα 1 διάγραμμα C),
ή να παίρνει ενδιάμεση των δύο προηγούμενων εικόνων
μορφή (medium, εικόνα 1 διάγραμμα B).
Σπάνια μπορεί να είναι παντελώς δυσδιάκριτος ο κυματισμός της κολπικής μαρμαρυγής και να καταγράφεται
σαν ευθεία γραμμή (straight line, εικόνα 2) μεταξύ των
συμπλεγμάτων της κοιλιακής εκπόλωσης.
Γενικά, η εικόνα των μαρμαρυγικών κυμάτων είναι καλύτερα ορατή στην κλασική απαγωγή D2 και στη δεξιά
προκάρδια απαγωγή V1.
Το δεύτερο ηλεκτροκαρδιογραφικό γνώρισμα της κολπικής μαρμαρυγής είναι η σχεδόν παντελής έλλειψη
ρυθμικότητας των κοιλιακών διεγέρσεων (ποικιλία R-R

διαστημάτων) ως αποτέλεσμα της αποκεκρυμμένης αγωγής (concealed conduction) του κολποκοιλιακού κόμβου
(AV node). Ένας μεγάλος αριθμός κολπικών -f- κυματιδίων
προσπαθεί να διεισδύσει στον AV node, μέσω των οδών
αγωγής, προκαλώντας άλλοτε άλλου βαθμού εκπόλωσή
του. Τελικά, μόνο ένα ερέθισμα θα τον βρει σε σχετική
ανερέθιστη περίοδο (σε χρόνο μη προβλέψιμο) και θα
αχθεί προς τις κοιλίες μέσω του στελέχους του δεματίου
του Ηis και των σκελών του (αριστερό και δεξιό) έως τις
ίνες του Purkinje (εικόνα 3).
Η συχνότητα διέγερσης των κοιλιών στην κολπική
μαρμαρυγή ποικίλλει. Αν η κολποκοιλιακή αγωγή είναι
φυσιολογική και δεν υφίσταται την επίδραση φαρμάκων
(όπως π.χ. από δακτυλίτιδα, b-blockers ή ανταγωνιστές
Ca) μπορεί να εμφανιστεί αρκετά αυξημένη, με συχνότητα
έως 200/λεπτό. Αντιθέτως, αν η λειτουργία του κολποκοιλιακού κόμβου πάσχει ή είναι εξαιρετικά επηρεασμένη
από φάρμακα, μπορεί η διέγερση των κοιλιών να είναι
σημαντικά μειωμένη (εικόνα 4).
Προσοχή χρειάζεται και πρέπει να υπάρξει υποψία για
πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισμό, αν υπάρχει σταθερότητα των R-R διαστημάτων και χαμηλή συχνότητα εκπόλωσης
των κοιλιών (<40/λεπτό, εικόνα 5, διάγραμμα B).
Tα QRS συμπλέγματα στην κολπική μαρμαρυγή συνή-

3.
1.

4.

2.
Εικ. 1. Μορφές κυμάτων f.
Εικ. 2. Δυσδιάκριτος κυματισμός κολπικής μαρμαρυγής.
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Εικ. 3. Κολπική μαρμαρυγή με ταχεία κολπική ανταπόκριση.
Εικ. 4. Κολπική μαρμαρυγή με βραδεία κοιλιακή ανταπόκριση.
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5.

7.

6.

(από Emedu.org/ecg/oni.php)

8.

Εικ. 5. Κολπική μαρμαρυγή και πλήρης κολποκοιλιακός αποκλεισμός.
Εικ. 6. Κολπική μαρμαρυγή με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση σε
έδαφος LBBB.

Εικ. 7. Φαινόμενο αλλοδρομίας.
Εικ. 8. Κολπική μαρμαρυγή και οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου.

θως είναι φυσιολογικού εύρους (≤100 ms), αλλά μπορεί
να είναι και διευρυμένα (>120 ms), εκφράζοντας βλάβη
κάποιου από τα σκέλη του δεματίου του His (LBBB ή RBBB,
εικόνα 6).
Μπορεί να συνυπάρχουν στο ηλεκτροκαρδιογράφημα
έκτακτες κοιλιακές συστολές, μονόμορφες ή πολύμορφες, ενώ δεν είναι ασυνήθης η εμφάνιση αλλόδρομων
(aberrant) συστολών, οι οποίες μπορεί να αποδοθούν λανθασμένα σε κοιλιακές εκτακτοσυστολές.
Το φαινόμενο της αλλοδρομίας ή φαινόμενο Ashman
(Ashman phenomenon) μελετάται καλύτερα στην απαγωγή V1 και κατά την εμφάνισή του προηγείται ένας βραδύς
R-R κύκλος, ακολουθούμενος από ένα βραχύτερο R-R κύκλο. Αυτή η διαδοχή βραδέος - βραχέος κύκλου οδηγεί σε
αλλοδρομία, με την εμφάνιση εικόνας rsR στη V1 απαγωγή
ή qRs εικόνα στη V6 (εικόνα 7).

Το ST-T σύμπλεγμα που ακολουθεί το QRS είναι συνήθως αλλοιωμένο (μεταβαλλόμενη πτώση του ST διαστήματος και του ύψους του αντιστοίχου κύματος Τ στους
διάφορους κύκλους των R-R διαστημάτων), που στερεί τη
δυνατότητα άντλησης πληροφοριών για το ενδεχόμενο ύπαρξης υποκείμενης ισχαιμίας του μυοκαρδίου. Αντιθέτως,
η εμφάνιση οξέος εμφράγματος μυοκαρδίου επί κολπικής
μαρμαρυγής προβάλλει με την τυπική εικόνα της ανάσπασης του ST διαστήματος (εικόνα 8).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και πρόβλημα διαφορικής
διάγνωσης με κοιλιακή ταχυκαρδία προκύπτει όταν υπάρχει συνύπαρξη συνδρόμου Wolf-Parkinson-White με ταχεία κολπική μαρμαρυγή. Πρόκειται για εμφάνιση εικόνας
ηλεκτροκαρδιογραφήματος με:
Τελείως ακανόνιστα ευρέα συμπλέγματα QRS.
Ερεθίσματα από τους κόλπους άγονται προς τις κοιλίες:
f είτε μέσω και των δύο, του AV node και του επικουρικού δεματίου, παράγοντας ευρέα συμπλέγματα από
συγχώνευση,
f είτε μόνο μέσω του AV node, παράγοντας στενά συμπλέγματα (χωρίς κύμα δ),
f είτε μόνο μέσω του επικουρικού δεματίου, παράγοντας ένα ευρύ ευδιάκριτο κύμα δ.
Άτομα τα οποία αναπτύσσουν αυτόν το ρυθμό και έχουν
πολύ βραχέα R-R διαστήματα (<220 ms), και ευρίσκονται
σε υψηλό κίνδυνο ανάπτυξης κοιλιακής μαρμαρυγής (εικόνα 9).
Συμπερασματικά, τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της

n
n

n
9.
Εικ. 9. Κολπική μαρμαρυγή και σύνδρομο Wolf-Parkinson-White.
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κολπικής μαρμαρυγής είναι:
1. Απουσία κυμάτων Ρ, τα οποία έχουν αντικατασταθεί
από ανώμαλα f κύματα.

2. Φυσιολογικά συμπλέγματα QRS, ακανόνιστα ως προς
τη μεταξύ τους χρονική απόσταση και μερικές φορές ως
προς το μέγεθος.

Abstract
Tsakonas G. ECG in atrial fibrillation. Iatrika Analekta 2012; 3:584-586
The characteristic ECG appearance in atrial fibrillation is the absence of waves and normal but irregular QRS
complexes.
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Η κολπική μαρμαρυγή είναι μια πολύ συχνή αρρυθμία,
υπεύθυνη περίπου για το 1/3 των νοσηλειών λόγω διαταραχών του καρδιακού ρυθμού. Ο επιπολασμός της υπολογίζεται σε περίπου 5 εκατομμύρια ασθενείς στην Ευρώπη
και φαίνεται να αυξάνεται όσο αυξάνει η ηλικία. Γενικά, η
αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης τα τελευταία χρόνια
έχει ως συνέπεια τον ολοένα αυξανόμενο επιπολασμό της
νόσου και οι εκτιμήσεις που γίνονται υπολογίζουν ότι η
κολπική μαρμαρυγή θα διπλασιαστεί μέχρι το 2050.
Η ταχύτητα των κολπικών ερεθισμάτων στην κολπική
μαρμαρυγή μπορεί να είναι >300/λεπτό. Τα ερεθίσματα
αυτά κατέρχονται στις κοιλίες μέσω του κολποκοιλιακού
κόμβου και η ικανότητά του να μπλοκάρει τις υψηλές
συχνότητες θα καθορίσει και τη συχνότητα της κοιλιακής ανταπόκρισης. Η καρδιακή συχνότητα στην κολπική
μαρμαρυγή έχει κλινική σημασία γιατί συνδέεται με τα
συμπτώματα του ασθενούς και ιδιαίτερα η ταχεία κοιλιακή
ανταπόκριση μπορεί, εκτός από έντονη κλινική εικόνα, να
προκαλέσει και ταχυμυοκαρδιοπάθεια, κυρίως εάν επιμένει χωρίς αντιμετώπιση για αρκετό διάστημα.
Ιδιαίτερα η ταχυαρρυθμική κολπική μαρμαρυγή με
ευρέα διαστήματα QRS αποτελεί σημαντικό διαγνωστικό
πρόβλημα που καλούμαστε να επιλύσουμε, γιατί η διαφορική διάγνωσή της θα πρέπει να γίνει από άλλες υπερκοιλιακής ή και κοιλιακής προέλευσης αρρυθμίες, άλλες
καλοήθεις και άλλες απειλητικές ακόμη και για τη ζωή
του ασθενούς. Συνήθως, για έναν ασθενή που γνωρίζουμε ότι κάνει επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής και έχει και
προϋπάρχον ευρύ QRS τα πράγματα είναι σχετικά απλά.
Το πρόβλημα ξεκινά όταν αντιμετωπίζουμε έναν ασθενή
χωρίς γνωστό ιστορικό κολπικής μαρμαρυγής, στα εξωτερικά ιατρεία ενός νοσοκομείου ή ακόμη και στο ιατρείο
μας, με αναφερόμενα συμπτώματα δύσπνοιας ή εύκολης
κόπωσης και με ηλεκτροκαρδιογράφημα του παρουσιάζει
ταχυκαρδία με ευρέα διαστήματα QRS και κοιλιακή συχνότητα >150 σφυγμών ανά λεπτό και, βέβαια, αδυναμία
να παρατηρήσουμε μεταξύ των R-R την υπερκοιλιακή του
δραστηριότητα (υπάρχουν φλεβοκομβικά κύματα Ρ, πτερυγικά κύματα ή κολπική μαρμαρυγή;).

Η σωστή διάγνωση της ταχυκαρδίας με ευρέα συμπλέγματα QRS (QRS >120 msec) αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα και η προσέγγιση για την επίλυσή του δεν είναι
απλή, παρά την ενδελεχή έρευνα που έχει συντελεστεί σε
αυτό το πεδίο. Εάν ο ασθενής προσέρχεται με ταχυκαρδία
με ευρέα QRS, η οποία προκαλεί αιμοδυναμική αστάθεια
και ιδιαίτερα πτώση της αρτηριακής πίεσης, θα πρέπει
να γίνει ηλεκτρική απινίδωση, χωρίς καμία καθυστέρηση,
για την ακριβή διάγνωση της φύσης της ταχυκαρδίας. Η
διάγνωση θα γίνει αναδρομικά από τη μελέτη των ηλεκτροκαρδιογραφημάτων, όταν ο ασθενής είναι αιμοδυναμικά σταθερός. Εάν στην πρώτη μας εκτίμηση ασθενούς
με ταχυκαρδία ευρέων κυμάτων QRS διαπιστώσουμε ότι
αυτός είναι σταθερός, τότε η ακριβής διάγνωση της ταχυκαρδίας είναι η άμεση προτεραιότητα για τη βέλτιστη
θεραπευτική προσέγγιση.
Η διαφορική διάγνωση μιας ταχυκαρδίας ευρέων QRS
συμπεριλαμβάνει:
1. Κοιλιακή ταχυκαρδία (50%-80%).
2. Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία (30%-50%), με αποκλεισμό
σκέλους που πιθανόν προϋπήρχε ή οφείλεται σε αλλόδρομη αγωγή που εξαρτάται από τη συχνότητα (εδώ θα πρέπει
να λάβουμε υπόψη μας και τυχόν λήψη αντιαρρυθμικών
φαρμάκων, τα οποία ελαττώνουν την ενδοκοιλιακή αγωγή
και διευρύνουν τα συμπλέγματα QRS).
3. Υπερκοιλιακή ταχυκαρδία με υπερκοιλιακή διέγερση
των κοιλιών, μέσω κάποιου παραπληρωματικού δεματίου
(ταχυκαρδία με προϋπάρχουσα προδιέγερση).
4. Ρυθμούς που προκύπτουν από ταχεία κοιλιακή βηματοδότηση (μικρό, αλλά ανερχόμενο ποσοστό).
Γενικά, τα στοιχεία που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και να συνεκτιμήσουμε είναι το προηγούμενο
ιστορικό του ασθενούς, η κλινική συμπτωματολογία, η
αντικειμενική κλινική εξέταση, καθώς και το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Για παράδειγμα, η ηλικία του ασθενούς και
η αιμοδυναμική του κατάσταση δε θέτουν διάγνωση για
κοιλιακή ταχυκαρδία, η οποία να σημειωθεί ότι μπορεί
να γίνεται καλά ανεκτή ακόμη και σε δυσλειτουργία της
αριστερής κοιλίας, όμως γενικά η κοιλιακή ταχυκαρδία
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συμβαίνει σε μεγαλύτερες ηλικίες, ενώ οι ασθενείς που
έχουν εμπειρία από ταχυκαρδία με ευρέα συμπλέγματα
QRS, συνήθως είχαν και παλαιότερα παρόμοια επεισόδια
και η διάγνωση μπορεί να είχε γίνει στο παρελθόν. Επίσης, όταν έχουμε ιστορικό προηγούμενου εμφράγματος
ή οργανικής καρδιακής νόσου (μυοκαρδιοπάθειας), τότε
κατευθυνόμαστε περισσότερο προς την κοιλιακή γένεση
της αρρυθμίας. Εάν υπάρχουν διαθέσιμα παλαιότερα ηλεκτροκαρδιογραφήματα (που δείχνουν για παράδειγμα
κοιλιακή προδιέγερση ή προϋπάρχον block σκέλους) ή αν
ο ασθενής λαμβάνει αντιαρρυθμική αγωγή, τότε έχουμε
περισσότερα στοιχεία για τη διάγνωσή μας. Εάν σε αυτό
το στάδιο γίνουν χειρισμοί ερεθισμού του παρασυμπαθητικού νεύρου (δοκιμασία Valsalva, μάλαξη καρωτίδων ή
οφθαλμικών βολβών) και η ταχυκαρδία διακοπεί ή αλλάξει συχνότητα, επιτρέποντάς μας να δούμε την υπάρχουσα
υπερκοιλιακή δραστηριότητα (π.χ. κολπική μαρμαρυγή ή
κολπικό πτερυγισμό), τότε έχουμε ένα σημαντικό στοιχείο
που συνηγορεί υπέρ της υπερκοιλιακής προέλευσης αυτής
(εξαίρεση αποτελεί η κοιλιακή ταχυκαρδία που προέρχεται από το χώρο εξόδου της δεξιάς κοιλίας, η οποία μπορεί
επίσης να διακοπεί με αυτόν τον τρόπο). Εάν μεταξύ των
ευρέων κοιλιακών συμπλεγμάτων διακρίνονται κύματα Ρ,
αναζητούμε τυχόν κολποκοιλιακό διαχωρισμό που θα μας
δηλώσει ότι η ταχυκαρδία είναι κοιλιακής προέλευσης.
Βέβαια, ο κολποκοιλιακός διαχωρισμός συμβαίνει μόνο
στο 50% των κοιλιακών ταχυκαρδιών (στο υπόλοιπο 50%
υπάρχει ανάδρομη κολπική σύλληψη ή κοιλιοκολπική
συσχέτιση). Όμως, ο κολποκοιλιακός διαχωρισμός αναγνωρίζεται μόνο εάν η συχνότητα της ταχυκαρδίας είναι

1.
Εικ. 1. Ο αλγόριθμος του Brugada για τη διαφορική διάγνωση της
ρυθμικής ταχυκαρδίας ευρέων QRS συμπλεγμάτων.
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<150 bpm. Σε γρηγορότερες ταχυκαρδίες είναι δύσκολο
να αναγνωριστούν τα κύματα P. Σε αυτήν την περίπτωση
του κολποκοιλιακού διαχωρισμού, η κλινική εξέταση θα
μας δείξει μεταβαλλόμενη ένταση του πρώτου καρδιακού
τόνου ή διαχωρισμό του σφαγιτιδικού σφυγμού από τον
αρτηριακό σφυγμό στις καρωτίδες, για το λόγο ότι η κολπική συστολή, και κατά συνέπεια η κολπική εξώθηση, δεν
έχει καμία συσχέτιση με την κοιλιακή συστολή και άρα
συχνά γίνεται έναντι κλειστής κολποκοιλιακής βαλβίδας,
με αποτέλεσμα να είναι αναποτελεσματική και το αίμα να
παλινδρομεί (πνευμονική κυκλοφορία ή κεντρικό φλεβικό
δίκτυο με τα χαρακτηριστικά Cannon ῾a᾽ waves στις σφαγίτιδες). Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση 1:1 κοιλιοκολπικής ανάδρομης αγωγής ή η περίπτωση κολπικής μαρμαρυγής, όπου τότε δεν μπορούμε να βασιστούμε ιδιαίτερα
στα παραπάνω κλινικά ευρήματα, αλλά περισσότερο στο
ηλεκτροκαρδιογράφημα. Εάν, εκτός από το διαχωρισμό
υπερκοιλιακής και κοιλιακής δραστηριότητας, διαπιστωθεί πως παρεμβάλλονται και συστολές εκ συγχώνευσης ή
υπερκοιλιακά αγόμενες συστολές με διαφορετικό άξονα
και μορφή QRS, τότε η διάγνωση της κοιλιακής ταχυκαρδίας είναι βέβαιη. Εάν η ταχυκαρδία είναι εμμένουσα και
μονόμορφη, τότε πιθανόν και τα διαστήματα R-R είναι
σταθερά. Εάν, όμως, τα διαστήματα R-R δεν είναι σταθερά
και ίσα, τότε πρόκειται είτε για κολπική μαρμαρυγή με
αλλοδρομία είτε για κολπική μαρμαρυγή με προδιέγερση, όπως στο σύνδρομο Wolff-Parkinson-White, και μόνο
σπανιότερα πρόκειται για κοιλιακή ταχυκαρδία.
Είναι κλασικά στη βιβλιογραφία τα κριτήρια και ο αλγόριθμος του Brugada για τη διαφορική διάγνωση της ρυθμικής ταχυκαρδίας ευρέων QRS συμπλεγμάτων (εικόνα
1). Θα πρέπει, όμως, να θυμόμαστε ότι τα κριτήρια του
Brugada δε μας βοηθούν στην περίπτωση των υπερκοιλιακών ταχυκαρδιών με αλλόδρομη κοιλιακή αγωγή λόγω
αντιαρρυθμικών που διευρύνουν τα QRS συμπλέγματα. Επίσης, οι υπερκοιλιακές αρρυθμίες, όπως για παράδειγμα
ο βραδύς κολπικός πτερυγισμός με αγωγή 1:1, δεν μπορεί
να διαχωριστεί από τις κοιλιακές ταχυκαρδίες, παρά μόνο
με στοιχεία από το ιστορικό και με χειρισμούς στο παρασυμπαθητικό σύστημα, οι οποίοι μπορεί να επιβραδύνουν
την κολποκοιλιακή αγωγή και να μας δώσουν τη διάγνωση.
Ας δούμε τώρα και διάφορα μορφολογικά χαρακτηριστικά από το ηλεκτροκαρδιογράφημα, τα οποία συνηγορούν
υπέρ της υπερκοιλιακής ή της κοιλιακής προέλευσης της
αρρυθμίας.
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Γενικά, η κοιλιακή ταχυκαρδία είναι αρκετά πιθανή όταν
τα QRS είναι αρκετά ευρέα (δηλαδή >140 msec σε ασθενείς με αποκλεισμό δεξιού σκέλους RBBB και >160 msec
σε ασθενείς με αποκλεισμό αριστερού σκέλους LBBB).
Όσο πιο αριστερός είναι ο άξονας, τόσο πιο πιθανή είναι
η κοιλιακή ταχυκαρδία, και συνήθως οι άξονες από -90
έως +150 (northwest) δεν μπορούν να επιτευχθούν με
προϋπάρχον block σκέλους.
H μορφολογία των QRS στις απαγωγές V1 ή V6, όταν
μας φαίνεται αρκετά περίεργη και για την ακρίβεια όχι
αναμενόμενη, ίσως υποδηλώνει κοιλιακή ταχυκαρδία. Για
παράδειγμα, είναι πολύ πιθανό να έχουμε κοιλιακή ταχυκαρδία όταν τα επάρματα της ταχυκαρδίας είναι όμοια με
έκτακτες κοιλιακές συστολές που μπορεί να παρουσιάστηκαν σε προηγούμενα ηλεκτροκαρδιογραφήματα. Επίσης, τα QRS που έχουν την ίδια κατεύθυνση σε όλες τις
προκάρδιες απαγωγές (ιδιαίτερα τα θετικά QRS) φαίνεται
να αντιστοιχούν σε κοιλιακή ταχυκαρδία (concordance).
Στην περίπτωση της ταχυκαρδίας ευρέων συμπλεγμάτων που μοιάζουν με RBBB και τα κύματα στις απαγωγές
V1 και V6 είναι τριφασικά, η υπερκοιλιακή προέλευση
αυτών φαίνεται να είναι η πιο πιθανή. Σε περίπτωση που
έχουμε στη V1 μορφολογία QR ή RS, ή στη V6 μορφολογία QR ή QS, είναι πολύ πιθανό να έχουμε κοιλιακή
ταχυκαρδία (θετική προγνωστική αξία 0,95 και 1,0 αντίστοιχα, εικόνα 2).
Στην περίπτωση της ταχυκαρδίας ευρέων συμπλεγμάτων
που μοιάζουν με LBBB και έχουμε στη V1 εικόνα με R>30
msec ή στη V6 μορφολογία QR ή QS, η κοιλιακή προέλευση των συμπλεγμάτων είναι εξαιρετικά πιθανή (θετική
προγνωστική αξία 0,96 και 1,0 αντίστοιχα, εικόνα 2).
Σε περίπτωση αμφιβολίας για την προέλευση της ταχυV6

V1
Φυσιολογική
αγωγή
Υπερκοιλιακή
ταχυκαρδία με
αλλοδρομία

LBBB

RBBB

LBBB

RBBB

Κοιλιακή
Ταχυκαρδία
2.
Εικ. 2. Απεικόνιση των κοινών μορφολογιών QRS σε κοιλιακή (VT)
και σε υπερκοιλιακή με αλλοδρομία (SVT) ταχυκαρδία στις απαγωγές V1 και V6, τόσο σε RBBB όσο και σε LBBB.

καρδίας, αυτή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κοιλιακή
και ως εκ τούτου φάρμακα που ελαττώνουν την καρδιακή
σύσπαση και μπορούν να προκαλέσουν παρατεταμένη
υπόταση, όπως οι αναστολείς ασβεστίου βεραπαμίλη και
διλτιαζέμη, θα πρέπει να αποφεύγονται. Επίσης, φάρμακα
όπως η αδενοσίνη, με τον πολύ μικρό χρόνο ημιζωής, μπορούν να παρέχουν διαγνωστικές πληροφορίες, ελαττώνοντας ή μεταβάλλοντας παροδικά την υπερκοιλιακή αγωγή
ή ακόμη και τερματίζοντας μια κολποκοιλιακή ταχυκαρδία
επανεισόδου στην περιοχή του κολποκοιλιακού κόμβου
σε ασθενή με προϋπάρχων αποκλεισμό σκέλους.

Θεραπεία
Η άμεση θεραπευτική μας παρέμβαση σε μια ταχυκαρδία
με ευρέα συμπλέγματα QRS περιλαμβάνει την ενδοφλέβια φαρμακευτική αγωγή, καθώς και την καρδιομετατροπή. Σχεδόν όλοι οι ασθενείς με κοιλιακή ταχυκαρδία
χρειάζονται χρόνια θεραπεία, παρότι σπανίως αυτοί που
εμφανίζουν την ταχυκαρδία λόγω οξείας αναστρέψιμης
κατάστασης (ισχαιμία, υπόταση, υποκαλιαιμία) μπορούν
να έχουν επαρκή κάλυψη με τη θεραπεία της κατάστασης
αυτής. Εκτός δε από τα φάρμακα, πλέον υπάρχουν και
χειρουργικές θεραπείες, όπως η ηλεκτρική κατάλυση ή
και η εμφύτευση συσκευών (αυτόματοι απινιδωτές ICDs).
Στόχος της μακροχρόνιας θεραπείας είναι η πρόληψη του
αιφνίδιου καρδιακού θανάτου και της υποτροπής της κοιλιακής αρρυθμίας.
Στην ταχυκαρδία με ευρέα συμπλέγματα QRS, στην οποία υπάρχει αιμοδυναμική αστάθεια, η πρώτη και άμεση
θεραπευτική μας παρέμβαση είναι η ηλεκτρική ανάταξη
(απινίδωση), πριν ακόμη από οποιαδήποτε προσπάθεια
διαγνωστικής προσπέλασης και, βέβαια, η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση εάν έχουμε κλινική εικόνα
καταπληξίας.
Στην περίπτωση της ρυθμικής ταχυκαρδίας θα πρέπει
να αποφύγουμε τα αντιαρρυθμικά φάρμακα κλάσης 1C
(προπαφαινόνη φλεκαϊνίδη), τα οποία -όπως είναι γνωστό- διευρύνουν το QRS. Μετά τη χρήση ξυλοκαΐνης και
επί αποτυχίας αυτής, η απινίδωση πιθανόν να έχει αποτέλεσμα ιδιαίτερα σε κοιλιακή ταχυκαρδία επί οξείας ισχαιμίας ή εμφράγματος, ενώ έχει λιγότερα αποτελέσματα
στη χρόνια μυοκαρδιοπάθεια. Σε αυτήν την περίπτωση, η
χρήση αμιοδαρόνης ή προκαϊναμίδης, καθώς και απινίδωσης, φαίνεται να υπερέχει. Σε ασθενείς στους οποίους η
προκαϊναμίδη είναι αναποτελεσματική ή η χορήγησή της
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μπορεί να επιδεινώσει προϋπάρχοντα προβλήματα (σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια, νεφρική ανεπάρκεια), συνήθως
η ενδοφλέβια αμιοδαρόνη είναι αποτελεσματική. Γενικά,
συνιστάται μια αρχική δόση φόρτισης με αμιοδαρόνη (15
mg/λεπτό για 10 λεπτά). H δόση ακολουθείται από έγχυση με ρυθμό 1 mg/λεπτό για 6 ώρες και στη συνέχεια από
μία δόση συντήρησης 0,5 mg/λεπτό για τις υπόλοιπες 18
ώρες και για τις υπόλοιπες ημέρες αν είναι απαραίτητο.
Εάν η κοιλιακή ταχυκαρδία δεν αναταχθεί ή υποτροπιάσει, μπορεί να χορηγηθεί και επαναληπτική δόση. Σπανίως,
μετά τη χορήγηση ενδοφλέβιας αμιοδαρόνης, μπορεί να
παρατηρηθεί φλεβοκομβική βραδυκαρδία ή κολποκοιλιακός αποκλεισμός. Στην περίπτωση όπου η αρρυθμία δεν
ανταποκριθεί στη φαρμακευτική αγωγή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρική απινίδωση (καρδιομετατροπή), η
οποία είναι εφικτή με χαμηλής ενέργειας συγχρονισμένη
απινίδωση 10-50 J.
Εάν η ταχυκαρδία είναι σίγουρο ότι έχει υπερκοιλιακή
προέλευση και η αγωγή γίνεται από παραπληρωματικό
δεμάτιο (αντίδρομη ταχυκαρδία), τότε μόνο μπορούμε να
σκεφτούμε τα αντιαρρυθμικά φάρμακα κλάσης 1C (προπαφαινόνη, φλεκαϊνίδη).
Στην περίπτωση της κοιλιακής ταχυκαρδίας με μη ρυθμικά και μεταβαλλόμενης μορφολογίας QRS συμπλέγματα,
θα πρέπει να σκεφτούμε την πολύμορφη κοιλιακή ταχυ-

καρδία ή το Torsades de pointes, όπου εδώ η θεραπεία
ξεκινά με τη χορήγηση 2 gr MgSO4 και με ταχεία βηματοδότηση με ρυθμό 100-120 σφυγμούς το λεπτό για
υπερκέραση του κοιλιακού ρυθμού και για την ανάταξη
της αρρυθμίας.
Όταν τα QRS είναι ευρέα και άρρυθμα και έχουμε την
υποψία συνυπάρχουσας κολπικής μαρμαρυγής ή πτερυγισμού με ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση επί προϋπάρχοντος block σκέλους, θα πρέπει να αποφύγουμε τη χρήση
αντιαρρυθμικών κλάσης 1C, να ελέγξουμε τη συχνότητα
με φάρμακα που επιβραδύνουν την κοιλιακή αγωγιμότητα, ή να ανατάξουμε την υπερκοιλιακή αρρυθμία εάν
αυτή προκαλεί αιμοδυναμική αστάθεια, σύμφωνα με τις
οδηγίες και τους αλγόριθμους ανάταξης της κολπικής
μαρμαρυγής. Επίσης, θα πρέπει με βάση τις υπάρχουσες
οδηγίες να εξετάσουμε την ανάγκη χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής.
Γενικά, η διαφορική διάγνωση της ταχείας κολπικής
μαρμαρυγής με ευρέα συμπλέγματα QRS από τις άλλες
πιθανές υπερκοιλιακές και κοιλιακές αρρυθμίες είναι μια
διαχρονική πρόκληση για την καρδιολογία. Όμως, θα
πρέπει να θυμόμαστε ότι σε κάθε τέτοιο περιστατικό που
αντιμετωπίζουμε θα πρέπει να έχουμε άμεση προτεραιότητα την αιμοδυναμική σταθερότητα του ασθενούς και την
ασφάλειά του και μετά τη σωστή διάγνωση.

Abstract
Karatzis En. Tachyarrhythmia with wide QRS in atrial fibrillation. Iatrika Analekta 2012; 3:587-590
Tachyarrhythmia with wide QRS in atrial fibrillation sometimes appears as a difficult quiz in cardiology. The
differential diagnosis includes: 1) ventricular tachycardia, 2) supraventricular tachycardia with pre-existing block
or aberration, 3) supraventricular tachycardia with ventricular stimulation through an accessory pathway. In order
to have a correct diagnosis, we have to take into account, patient’s history, clinical examination-symptoms as well
as ECG characteristics.
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Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) -παροξυντική ή μόνιμη- είναι
η συχνότερη καρδιακή αρρυθμία και αφορά το 1%-2% του
γενικού πληθυσμού. Η επίπτωση της ΚΜ βαίνει αυξανόμενη προϊούσης της ηλικίας, από <0,5% στις ηλικίες μεταξύ
40-50 ετών έως και 15% στην όγδοη δεκαετία.
Μπορεί να υπάρχει μεμονωμένα σε δομικά φυσιολογική
καρδιά, ενώ πιο συχνά απαντά σε πληθώρα παθολογικών
καταστάσεων όπως: οξεία ή χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια,
παθήσεις καρδιακών βαλβίδων, ισχαιμική καρδιοπάθεια,
αρτηριακή υπέρταση, καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις,
παθήσεις περικαρδίου κ.ά.
Η ΚΜ ευθύνεται για την αυξημένη νοσηρότητα και
θνητότητα λόγω θρομβοεμβολικού επεισοδίου. Πιο συγκεκριμένα, πενταπλασιάζει τον κίνδυνο αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και διπλασιάζει τον κίνδυνο θανάτου
ανεξάρτητα και επιπρόσθετα σε άλλους παράγοντες που
αυξάνουν την πιθανότητα καρδιαγγειακής θνητότητας1.
Ακόμη, η ΚΜ συνδέεται αιτιολογικά με την πρόκληση
ταχυμυοκαρδιοπάθειας, λόγω ταχείας κοιλιακής ανταπόκρισης, και αναφέρονται περιπτώσεις υποστροφής της
καρδιακής ανεπάρκειας, μετά από ανάταξη, σε φλεβοκομβικό ρυθμό ή σε έλεγχο της κοιλιακής ανταπόκρισης.
Η ηχοκαρδιογραφική εξέταση πρέπει να διενεργείται σε
όλους τους ασθενείς με ΚΜ, λόγω του μοναδικού και του
σημαντικού ρόλου της στην εκτίμηση και στη μελέτη της
ανατομίας και της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας, του αριστερού κόλπου και των καρδιακών βαλβίδων,
στη διαστρωμάτωση του κινδύνου εμβολικού επεισοδίου
και στην καθοδήγηση για τη σωστότερη αντιμετώπιση της
κολπικής μαρμαρυγής. Λόγω της αναγνωρισμένης αξίας
της, η υπερηχοκαρδιογραφική εξέταση έχει συμπεριληφθεί στις κατευθυντήριες οδηγίες ως απαραίτητη εξέταση
για την αντιμετώπιση της ΚΜ.

Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση της ανατομίας
και της λειτουργικότητας της καρδιάς σε ΚΜ
Όλοι οι ασθενείς από το πρώτο επεισόδιο κολπικής μαρ-

μαρυγής θα πρέπει να υποβάλλονται σε διαθωρακική
υπερηχοκαρδιογραφική εξέταση, η οποία επιτρέπει την
ακριβή εκτίμηση των διαστάσεων των καρδιακών κοιλοτήτων, του πάχους των τοιχωμάτων, της συστολικής και
της διαστολικής λειτουργίας των κοιλιών, καθώς και της
λειτουργικότητας των βαλβίδων.
Δείκτες όπως το μέγεθος του αριστερού κόλπου, το
πάχος του τοιχώματος της αριστερής κοιλίας και η συστολική ή η διαστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας,
αποτελούν ανεξάρτητους παράγοντες που προδιαθέτουν
για κολπική μαρμαρυγή.

Εκτίμηση μεγέθους του αριστερού κόλπου
Παραδοσιακά, η μέγιστη τελοσυστολική διάμετρος του
αριστερού κόλπου (Ακ) λαμβάνεται από την παραστερνική λήψη κατά το μακρό ή το βραχύ άξονα, τιμή που
αντιπροσωπεύει την πρόσθια-οπίσθια διάμετρο της κοιλότητας. Όμως, ο Ακ, όπως και οι υπόλοιπες καρδιακές
δομές, είναι τρισδιάστατος και η διάτασή του μπορεί να
έχει ως αποτέλεσμα την ασύμμετρη γεωμετρία. Αυτό συνήθως συμβαίνει κατά τους άλλους δύο άξονες και όχι
κατά τον πρόσθιο-οπίσθιο, ο οποίος περιορίζεται από τη
θωρακική κοιλότητα. Άρα, η μέτρηση, είτε με το Μ-mode
είτε με το 2D, ιδιαίτερα δε σε διατεταμένους Ακ, είναι επισφαλής και συνήθως υποεκτιμά το πραγματικό γεγονός. Γι᾽
αυτούς τους λόγους, η μέτρηση του όγκου του Ακ, και όχι
μόνο της μέγιστης διαμέτρου του, πρέπει να προτιμάται
και είναι εξίσου απλή και επαναλήψιμη, οι δε τιμές που
λαμβάνονται (ιδιαίτερα όταν προσαρμοστούν στην επιφάνεια σώματος - LA volume index) είναι άμεσα συγκρίσιμες
με τις τιμές που λαμβάνονται από την αξονική τομογραφία
πολλών τομών, την κοιλιογραφία contrast και τη μαγνητική
τομογραφία2, 3.
Από τη δισδιάστατη ηχοκαρδιογραφία, ο όγκος του Ακ
μετράται με δύο τρόπους:
1. Με τη μέγιστη τελοσυστολική διάμετρο του Ακ, εφαρμόζοντας τον τύπο V=(DLA)3. Η μέθοδος έχει τους περι-
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ορισμούς που αναφέρθηκαν ήδη παραπάνω, οπότε καλό
είναι να αποφεύγεται.
2. Με τη μέθοδο των δίσκων με την τροποποιημένη μέθοδο Simpson, όπως εφαρμόζεται στον Ακ για τον υπολογισμό του κλάσματος εξώθησης. Η μέθοδος είναι η πλέον
χρησιμοποιούμενη στην κλινική πράξη.
Τα τελευταία χρόνια, η χρήση της τρισδιάστατης ηχοκαρδιογραφίας επέτρεψε την ακριβή εκτίμηση του όγκου
του Ακ ταχύτερα και με καλή επαναληψιμότητα, προτείνοντας παράλληλα και νέες τιμές αναφοράς, οι οποίες
φυσικά απαιτούν περαιτέρω επιβεβαίωση.
Η αρχική παραδοχή ότι το μέγεθος του Ακ αυξάνεται
με την ηλικία, δεν επιβεβαιώθηκε σε μετέπειτα μελέτες.
Η φυσιολογική τελοσυστολική διάμετρος του αριστερού
κόλπου στους ενήλικες είναι <4 cm ή <2 cm/m2 επιφάνειας σώματος.
Ο αριστερός κόλπος ευρίσκεται συνήθως διατεταμένος
στην ΚΜ, κυρίως σε ασθενείς με συνυπάρχουσα πάθηση
της μιτροειδούς βαλβίδας, με διάταση της αριστερής κοιλίας, με ή χωρίς ελάττωση κλάσματος εξωθήσεως, ή με
αρτηριακή υπέρταση.
Επιπλέον, η μόνιμη ΚΜ συμβάλλει στην περαιτέρω διάταση του αριστερού κόλπου, το μέγεθος του οποίου, όμως,
μπορεί να υποχωρήσει με την ανάταξη της ΚΜ και με τη
διατήρηση του φλεβοκομβικού ρυθμού.
Η μηχανική λειτουργία του αριστερού κόλπου είναι δύσκολο να εκτιμηθεί στην ΚΜ, όταν όμως αποκαθίσταται ο
φλεβοκομβικός ρυθμός, η εκτίμηση γίνεται με την καταγραφή του κύματος Α της ταχύτητας της διαμιτροειδικής
διαστολικής πλήρωσης της αριστερής κοιλίας με το παλμικό Doppler, καθώς και της τελοδιαστολικής ταχύτητας της
κίνησης του μιτροειδικού δακτυλίου (α) με το TDI4.
Η μέγιστη τιμή του κύματος Α εξαρτάται από τη χρονική
διάρκεια της ΚΜ και μπορεί να είναι ελαττωμένη ακόμη
και για διάρκεια 4 εβδομάδων μετά την επιτυχή ανάταξη,
λόγω κολπικού stunning.
Αν και το μέγεθος του αριστερού κόλπου χρησιμοποιείται συχνά για τον προσδιορισμό της πιθανότητας διατήρησης του φλεβοκομβικού ρυθμού, δε σχετίζεται αναλόγως
με τον κίνδυνο θρομβοεμβολικού επεισοδίου. Πάντως, η
διάταση του αριστερού κόλπου ελαττώνει την πιθανότητα
διατήρησης του φλεβοκομβικού ρυθμού μετά την ανάταξη.
Οι ασθενείς με χρόνια κολπική μαρμαρυγή (διάρκεια
μεγαλύτερη του έτους), με ρευματικής αιτιολογίας πάθηση
της μιτροειδούς βαλβίδας και με μεγάλου βαθμού διάταση
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1.
Εικ. 1. Διάταση αριστερού κόλπου και smoke εντός αυτού σε ασθενή με ΚΜ.

του αριστερού κόλπου (>6 cm), έχουν μεγάλη πιθανότητα
υποτροπής της ΚΜ μετά την επιτυχή ανάταξη. Γι᾽ αυτόν
το λόγο σε κάθε περιστατικό ΚΜ διαρκείας άνω των 48
ωρών, το οποίο πρόκειται να υποβληθεί σε ηλεκτρική ή
σε φαρμακευτική ανάταξη πρέπει να διενεργείται ΤΕΕ (διοισοφάγειο υπερηχογράφημα), με σκοπό τον έλεγχο των
αριστερών καρδιακών κοιλοτήτων για την ύπαρξη θρόμβων, αυτόματης ηχοαντίθεσης ή στροβιλώδους και αργής
κίνησης του αίματος (smoke), το οποίο προδιαθέτει τη
δημιουργία θρόμβων και άρα θρομβοεμβολικών επεισοδίων (εικόνα 1).
Η εμφάνιση θρόμβων σε ασθενείς με ΚΜ οφείλεται στη
στάση του αίματος στον αριστερό κόλπο, η οποία οδηγεί
στο σχηματισμό θρόμβου. Ποσοστό μεγαλύτερο από το
90% των θρόμβων που σχηματίζονται σε ύπαρξη κολπικής
μαρμαρυγής, εμφανίζεται στο ωτίο του αριστερού κόλπου
(ΩΑκ). Η ύπαρξη θρόμβου σε κολπική μαρμαρυγή έχει
περιγραφεί σε αρκετές μεγάλες μελέτες ασθενών με ΚΜ
και κυμαίνεται από 6% έως 30%. Η πιθανότητα εύρεσης
θρόμβου συνδέεται άμεσα με τη φύση της υποκείμενης

2.
Εικ. 2. Smoke και θρόμβος εντός του ΩΑκ.
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3.

Εικ. 3. Ευμεγέθης θρόμβος
εντός του ΩΑκ.

καρδιοπάθειας, με το μέγεθος του Ακ και με τη διάρκεια
της κολπικής μαρμαρυγής, η οποία και εξηγεί το μεγάλο
εύρος συχνότητας (εικόνες 2 και 3).
Η ειδικότητα και η ευαισθησία του ΤΕΕ στην ανίχνευση
των θρόμβων σε έμπειρα εργαστήρια είναι της τάξεως
του 95%.
Το ΤΕΕ χρησιμοποιείται, επίσης, για τον έλεγχο της διαλύσεως των θρόμβων μετά από επαρκή αντιθρομβωτική
αγωγή, ούτως ώστε να είναι δυνατή η ασφαλής ανάταξη
της ΚΜ. Η εξέταση περιλαμβάνει, επίσης, τον έλεγχο της
λειτουργικής επάρκειας του ωτίου του αριστερού κόλπου.
Προς τούτο, ελέγχουμε την ταχύτητα κενώσεως αυτού,
τοποθετώντας το δείκτη του παλμικού Doppler περίπου 1
cm εντός του ωτίου. Η ταχύτητα κενώσεως πρέπει να είναι
>20 cm/sec. Οι χαμηλότερες ταχύτητες συνδέονται σαφώς
με την ύπαρξη θρόμβου ή smoke και καθιστούν την ανάταξη υψηλού ρίσκου για την πρόκληση θρομβοεμβολικού
επεισοδίου5 (εικόνα 4).
Τα εμβολικά επεισόδια αποδίδονται συνήθως σε προϋπάρχοντα θρόμβο στο κολπικό ωτίο, ο οποίος έχει δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της ΚΜ. Μετά την αποκατάσταση του φλεβοκομβικού ρυθμού αυξάνεται, η κολπική
συσπαστικότητα και ο θρόμβος εκτινάσσεται στη συστηματική κυκλοφορία.
Μερικές φορές έχει παρατηρηθεί δημιουργία θρόμβου

ή smoke στον αριστερό κόλπο και στο ωτίο του αριστερού
κόλπου, μετά από φαρμακευτική ή από ηλεκτρική ανάταξη. Αυτό συνοδεύεται από μείωση της ταχύτητας κενώσεως του ΩΑκ <20 cm/sec και από μείωση του κύματος
Α στη διαμιτροειδική ροή, με αποτέλεσμα τον αυξημένο
κίνδυνο προκλήσεως θρομβοεμβολικού επεισοδίου, ακόμη και ένα μήνα μετά την ανάταξη του ρυθμού.
Αυτό οφείλεται στη δημιουργία, μετά την ανάταξη (κυρίως την ηλεκτρική), της αποπληξίας του ΩΑκ και του
Ακ (stunning), η διάρκεια και η σοβαρότητα του οποίου
έχουν αποδειχθεί ότι σχετίζονται με την προ της ανατάξεως διάρκεια της ΚΜ6. Είναι λογικό, λοιπόν, να συνιστάται
η συνέχιση της αντιπηκτικής αγωγής τουλάχιστον ένα
μήνα μετά την επιτυχή ανάταξη. Σε περιπτώσεις παροξυντικής ΚΜ η αντιπηκτική αγωγή είναι φρόνιμο να είναι
μόνιμη.

Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση 		
των επιπλοκών και της θνητότητας των ασθενών
με κολπική μαρμαρυγή
Η κολπική μαρμαρυγή αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα
που αυξάνει τη θνητότητα στο γενικό πληθυσμό. Μεταξύ
των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή, ορισμένα υπερηχοκαρδιογραφικά ευρήματα συνηγορούν στην ύπαρξη
υψηλότερου κινδύνου εμφάνισης θρομβοεμβολικού επεισοδίου και αυξημένης θνητότητας. Τέτοια ευρήματα είναι:
Η παρουσία θρόμβων εντός του αριστερού κόλπου και
του ωτίου.
Η ρευματικής αιτιολογίας πάθηση της μιτροειδούς
βαλβίδας.
Η δυσλειτουργία του αριστερού ωτίου, με εύρεση χαμηλής τιμής ταχύτητας της ροής αίματος εντός αυτού (<20
cm/sec) και με παρουσία έντονης αυτόματης ηχοαντίθεσης ή smoke7.
Η συστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας με
ΚΕ <35%.
Η υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, με συνυπάρχουσα
διαστολική δυσλειτουργία αυτής.
Η σύνθετη αθηρωματική πλάκα του τοιχώματος της
θωρακικής αορτής.
Οι ασθενείς, στους οποίους συνυπάρχουν ευρήματα εκ
του αριστερού κόλπου και του ωτίου (ύπαρξη θρόμβου
- ταχύτητα αίματος ωτίου <20 cm/sec και έντονο αυτόματο contrast και σύνθετη αθηρωματική βλάβη θωρακικής
αορτής) έχουν πιθανότητα θρομβοεμβολικού επεισοδίου

n
n
n

n
n
n

4.
Εικ. 4. Ικανοποιητική ταχύτητα ροής PW εντός του ΩΑκ σε ασθενή
με ΚΜ.
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εντός του έτους, σε ποσοστό περί το 20%, σε αντίθεση
με τους ασθενείς στους οποίους απουσιάζουν τα ανωτέρω
ευρήματα, όπου το ποσοστό πέφτει στο 1,4%.

Συμβολή-ρόλος της υπερηχοκαρδιογραφικής
εξέτασης στην καθοδήγηση της θεραπείας
των ασθενών με ΚΜ
Υπάρχουν αρκετές στρατηγικές καρδιοανάταξης των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή8.
Η συμβατική στρατηγική περιλαμβάνει την από του
στόματος χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής για χρονικό διάστημα 3-4 εβδομάδων πριν από την καρδιοανάταξη, που
ακολουθείται από χορήγηση, επίσης, αντιπηκτικής αγωγής
για χρονικό διάστημα 4 εβδομάδων μετά την αποκατάσταση του φλεβοκομβικού ρυθμού. Η λήψη αντιπηκτικής
αγωγής για 3-4 εβδομάδες πριν από την καρδιοανάταξη
θα μειώσει τον κίνδυνο θρομβοεμβολικού επεισοδίου από
5%-6% σε ποσοστό <1%.
Η δεύτερη στρατηγική, η οποία έγινε πρόσφατα δημοφιλής, είναι η καρδιοανάταξη που συνδυάζεται με την

διοισοφάγειο εξέταση.
Με αυτήν, οι ασθενείς λαμβάνουν κατά την οξεία φάση αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη και υποβάλλονται σε
διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα. Όταν εκτιμηθεί
ηχοκαρδιoγραφικά ότι ο θρομβοεμβολικός κίνδυνος είναι
χαμηλός, η καρδιοανάταξη μπορεί να διενεργηθεί αμέσως,
ελαττώνοντας με τον τρόπο αυτόν τους κινδύνους της αντιπηκτικής θεραπείας. Συγκεκριμένα, υποστηρίχθηκε ότι
σε περίπτωση απουσίας ηχοκαρδιογραφικών ενδείξεων
θρόμβου στον Ακ, η προγραμματισμένη καρδιοανάταξη
μπορεί να διενεργηθεί με χαμηλό κίνδυνο εμβολικού επεισοδίου. Η ανάγκη συνέχισης της αντιπηκτικής αγωγής
μετά την καρδιοανάταξη δικαιολογείται από την πιθανότητα προσωρινής αποπληξίας του ωτίου του Ακ, η οποία
έχει αποδειχθεί ηχοκαρδιογραφικά και αποτελεί παράγοντα κινδύνου για το σχηματισμό θρόμβου. Η στρατηγική
αυτή βραχύνει τη διάρκεια της ΚΜ και συμβάλλει στην πιο
γρήγορη αποκατάσταση της κολπικής μηχανικής λειτουργικότητας (δηλαδή ελαττώνει την αποπληξία του ωτίου του
αριστερού κόλπου).

Abstract
Gatos S, Barellas P. The role of echocardiography in atrial fibrillation. Iatrika Analekta 2012;
3:591-594
Atrial fibrillation (AF) is the most commonly encountered arrhythmia in clinical practice. Recent advances in
technology and in the understanding of the pathophysiology of AF have led to more definitive and potentially curative
therapeutic approaches. In this setting, echocardiography has a unique and important role in the assessment of
cardiac structure and function, risk stratification, and increasingly in guiding the management of AF. Because of its
recognized value, echocardiography has become established in guidelines for management of AF and utilisation
of echocardiography has increased, particularly of transoesophageal echocardiography to guide direct current
cardioversion or detect cardiac sources of embolism.
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Θεραπεία της οξείας κολπικής μαρμαρυγής
Γεώργιος Μουστόγιαννης
Καρδιολόγος, ΥΓΕΙΑ
g.moustogiannis@yahoo.gr

Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) είναι η πιο συνήθης αρρυθμία στην κλινική πράξη και η συχνότητά της στους ενήλικες διπλασιάζεται σχεδόν κάθε 10 χρόνια. Περίπου
30.000 έως 50.000 Έλληνες έχουν εμφανίσει τουλάχιστον ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαρυγής στη ζωή τους,
ενώ ο σχετικός κίνδυνος θανάτου στους πάσχοντες είναι
1,5 για τους άνδρες και 1,9 για τις γυναίκες.

Αιτιοπαθογένεια
Πιο συχνά αναπτύσσεται σε έδαφος οργανικής καρδιοπάθειας και σπανιότερα σε άτομα με φυσιολογικό μυοκάρδιο. Κυματίδια διέγερσης, τα οποία ÇσαρώνουνÈ τους
κόλπους και διαταράσσουν τις ηλεκτροφυσιολογικές ιδιότητες του κολπικού μυοκαρδίου, διαταραχές στον τόνο
του αυτόνομου νευρικού συστήματος που προάγουν τον
αυτοματισμό των μυϊκών ινιδίων και ταχέως εκπολούμενες έκτοπες εστίες στην περιοχή των πνευμονικών φλεβών, αποτελούν τους συνηθέστερους μηχανισμούς της
κολπικής μαρμαρυγής.
Σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής
Καρδιολογικής Εταιρείας, η κολπική μαρμαρυγή διακρίνεται σε: πρωτοδιαγνωσθείσα (άσχετα από τη χρονική
διάρκεια και την ύπαρξη συμπτωμάτων), παροξυσμική
(συνήθως αυτοανατασσόμενη εντός 48 ωρών, με πιθανή
διάρκεια έως και 7 ημέρες), εμμένουσα (πέραν των 7
ημερών, με ανάγκη φαρμακευτικής ή ηλεκτρικής ανάταξης), μακράς διάρκειας εμμένουσα (>1 έτους) και χρόνια
κολπική μαρμαρυγή.
Πίνακας 1

Θεραπευτική προσέγγιση
Η αρχική αντιμετώπιση της οξείας φάσης (πρωτοδιαγνωσθείσα και παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή) θα πρέπει
να περιλαμβάνει την ανακούφιση από τα συμπτώματα και
την εκτίμηση-μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου. Οι
στόχοι αυτοί είναι δυνατόν να επιτευχθούν:
1. Με την έναρξη της αντιπηκτικής αγωγής.
2. Με τον έλεγχο της κοιλιακής συχνότητας.
3. Με την αποτελεσματική θεραπεία συνυπαρχουσών και
μη καρδιακών παθήσεων (στεφανιαία νόσος, βαλβιδοπάθεια, υπέρταση, θυρεοειδοπάθεια).
Ο χρόνος έναρξης της αρρυθμίας είναι σημαντικός για
την σταδιοποίηση και για την περαιτέρω αντιμετώπιση.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρρυθμιολογική Εταιρεία, οι
ασθενείς με παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με τα συμπτώματά τους (αίσθημα παλμών, δύσπνοια, στηθάγχη, αιμοδυναμική αστάθεια).
Κατηγορία I: Ασυπτωματικοί ασθενείς.
Κατηγορία II: Ασθενείς με μετρίου βαθμού συμπτώματα τα οποία δεν επηρεάζουν τις καθημερινές
δραστηριότητες.
Κατηγορία III: Ασθενείς με σοβαρού βαθμού συμπτώματα τα οποία επηρεάζουν τις καθημερινές
δραστηριότητες.
Κατηγορία IV: Ασθενείς με αδυναμία εκτέλεσης των
καθημερινών δραστηριοτήτων.
Οι ασθενείς με πρωτοδιαγνωσθείσα ή με εμμένουσα

n
n
n
n

Κίνδυνος θρομβοεμβολικού επεισοδίου στην κολπική μαρμαρυγή
Παράγοντες κινδύνου

Βαθμολογία CHADS

Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια

1

Υπέρταση

1

Ηλικία >75 ετών

2

Σακχαρώδης διαβήτης

1

ΑΕΕ, παροδικό ισχαιμικό/θρομβοεμβολικό επεισόδιο

2

Βαλβιδοπάθεια

1

Ηλικία 65-74 ετών

1

Φύλο (θήλυ)

1
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Πίνακας 2

Φαρμακολογικός έλεγχος της κοιλιακής συχνότητας.

Φάρμακα

Δοσολογία

Διλτιαζέμη

20mg IV εντός 2 min και εάν χρειάζεται 25 mg IV 15 min μετά. Συνεχής ενδοφλέβια έγχυση
5-15 mg/h.

Bεραπαμίλη

5-10 mg IV εντός 2-3 min και επανάληψη 10-15 min μετά. Συνήθως δε χορηγείται σε συνεχή
IV έγχυση.

Εσμολόλη

0,5 mg/kg IV εντός 1 min. Συνεχής ενδοφλέβια έγχυση 0,05-0,02 mg/min.

Μετοπρολόλη

5 mg IV bolus επαναλαμβανόμενα 2 φορές με διάλειμμα 2 λεπτών. Δε χορηγείται σε συνεχή
ενδοφλέβια έγχυση.

Προπρανολόλη

1-5 mg IV μέσα σε 10 λεπτά.

Διγοξίνη

1,0-1,5 mg IV ή PO εντός 24 ωρών σε δόσεις του 0,25-0,50 mg.

κολπική μαρμαρυγή διατρέχουν τον ίδιο κίνδυνο θρομβοεμβολικών επεισοδίων με τους ασθενείς της χρόνιας
κολπικής μαρμαρυγής. Ο κίνδυνος αυτός μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τη βαθμολογία CHADS:
Cardiac failure
Hypertension
Age
Diabetes mellitous
Stroke/TIA/thrombo-embolism
Οι ασθενείς με CHADS score 0 θεωρούνται χαμηλού
ρίσκου για θρομβοεμβολικό επεισόδιο, οι ασθενείς με
score 1-2 μεσαίου και αυτοί με score >2 υψηλού ρίσκου.
Η σύσταση για την έναρξη της αντιπηκτικής αγωγής θα
πρέπει να βασίζεται στον προσδιορισμό του score βάσει
των παραγόντων κινδύνου (πίνακας 1).
Έτσι, οι ασθενείς με CHADS score μεγαλύτερο ή ίσο του
2, θα πρέπει να λάβουν από του στόματος αντιπηκτικά
(αναστολείς της βιταμίνης Κ), με επιθυμητό στόχο INR 2-3.
Σε ασθενείς με CHADS score 1 προτείνεται αντιπηκτική
αγωγή με κουμαρινικά ή με χορήγηση ασπιρίνης 75-325
mg ημερησίως, παρότι προτιμητέα είναι η θεραπεία με
κουμαρινικά αντιπηκτικά. Εάν το CHADS score είναι 0,
συνιστάται αγωγή με ασπιρίνη 75-325 mg το 24ωρο ή μη
χρήση φαρμακευτικής αγωγής που είναι προτιμητέα. Τα
ευρήματα από τη χρησιμοποίηση νεότερων αντιπηκτικών
είναι εν προκειμένω ενθαρρυντικά, ιδιαίτερα ως προς την
εύκολη ρύθμιση της αγωγής τους. Παρά ταύτα ο αιμορραγικός κίνδυνος δεν παύει να αποτελεί την κυριότερη
επιπλοκή. Ειδική περίπτωση αποτελούν οι ασθενείς με
αγγειοπλαστική στις στεφανιαίες αρτηρίες και με παροξυσμική ΚΜ, όπου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, πρέπει
να χορηγηθεί τριπλή αγωγή, με κουμαρινικά, ασπιρίνη

n
n
n
n
n
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και κλοπιδογρέλη, για διάστημα ανάλογο με τον τύπο της
ενδοστεφανιαίας πρόθεσης που έχει εμφυτευτεί. Παρότι ο αιμορραγικός κίνδυνος δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλος
και στατιστικά είναι αποδεκτός, η Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Διαδερμικής Επαναιμάτωσης Καρδιαγγειακών Νοσημάτων
προτείνει ως πρώτη επιλογή τη χρησιμοποίηση μη επικεκαλυμμένων ενδοστεφανιαίων προθέσεων (bare metal
stents) και διπλής αγωγής με κουμαρινικά και ασπιρίνη ή
κλοπιδογρέλη.

Ανάταξη της KM (φαρμακευτικά - ηλεκτρικά)
Ο προσδιορισμός της διάρκειας (της ηλικίας) της αρρυθμίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τον τρόπο της
θεραπευτικής αντιμετώπισης. Σε ασθενείς με κολπική
μαρμαρυγή για λιγότερο από 48 ώρες, είναι επιθυμητή η
προσπάθεια φαρμακευτικής ανάταξης, αφού βεβαίως χορηγηθεί αντιπηκτική αγωγή (ηπαρίνη χαμηλού μοριακού
βάρους). Μετά την ανάταξη, τα κουμαρινικά θα πρέπει
να χορηγηθούν για τέσσερις εβδομάδες, εκτός εάν δεν
υπάρχουν παράγοντες θρομβοεμβολής. Εάν ο χρόνος
έναρξης της αρρυθμίας δεν είναι γνωστός, πρέπει να αποκλεισθεί η ύπαρξη θρόμβων στο ωτίο του αριστερού
κόλπου με διοισοφάγειο υπερηχογράφημα. Όταν αυτό
δεν είναι εφικτό, η προσπάθεια ανάταξης γίνεται μετά από τριών εβδομάδων αντιπηκτική αγωγή. Στις περιπτώσεις
ασθενών με εκδηλώσεις οξείας καρδιακής ανεπάρκειας,
αφού υπερηχογραφικά εκτιμηθεί η λειτουργικότητα της
αριστερής κοιλίας και των βαλβίδων, απαιτείται άμεση
αντιμετώπιση με (συγχρονισμένη) ηλεκτρική ανάταξη. Η
χρόνια αγωγή με αναστολείς της βιταμίνης Κ σε αναταχθείσα κολπική μαρμαρυγή θα αποφασιστεί σύμφωνα με
το σύστημα βαθμολόγησης CHADS.
Οι ασθενείς με παροδικό ή με εγκατεστημένο εγκεφα-
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Πίνακας 3

Φαρμακολογικός έλεγχος του καρδιακού ρυθμού.

Φάρμακα

Δοσολογία

Φλεκαϊνίδη

300 mg PO (2 mg/kg IV).

50-150 mg PO δύο φορές την ημέρα.

Προπαφαινόνη

600 mg PO (2 mg/kg IV).

150-300 mg PO δύο φορές την ημέρα.

Προκαϊναμίδη

100 mg κάθε 5 min (μέγιστη 1.000 mg).

1.000-2.000 mg PO δύο φορές την
ημέρα.

Κινιδίνη

200 mg PO ακολουθούμενα ύστερα από 1-2 ώρες από
400 mg PO.

200-400 mg τέσσερις φορές την
ημέρα.

Δισοπυραμίδη

200 mg PO κάθε 4 ώρες (μέγιστη δόση 800 mg).

100-150 mg τέσσερις φορές την
ημέρα.

Σοταλόλη

Δεν χρησιμοποιείται στην ανάταξη της κολπικής
μαρμαρυγής.

120-160 mg PO δύο φορές την ημέρα.

Δοφετιλίδη

0,5 mg PO δύο φορές την ημέρα.

0,5 mg PO δύο φορές την ημέρα.

Αμιωδαρόνη

1.200 mg IV εντός 24 ωρών.

600 mg PO την ημέρα για δύο εβδομάδες και μετά 200-400 mg PO την
ημέρα.

Ιβουτιλίδη

1 mg IV εντός 10 min στους ασθενείς βάρους >60 kg ή
0,0 mg/kg IV στους ασθενείς <60 kg. Μπορεί να επαναληφθεί δεύτερη φορά σε διάστημα 10 λεπτών.

Δε χρησιμοποιείται για τη διατήρηση
του φλεβοκομβικού ρυθμού.

λικό επεισόδιο πρέπει να υποβάλλονται σε απεικονιστικό
έλεγχο του εγκεφάλου. Εάν διαπιστωθεί έμφρακτο, η αντιπηκτική αγωγή χορηγείται μετά από δύο εβδομάδες.

Έλεγχος της κοιλιακής ανταπόκρισης και του
καρδιακού ρυθμού στην οξεία φάση ΚΜ
Η αύξηση της κοιλιακής ανταπόκρισης έχει ως αποτέλεσμα την ελάττωση του χρόνου της διάρκειας της διαστολικής φάσης και συνεπώς την ελάττωση της κοιλιακής
πλήρωσης.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η αύξηση της τελοδιαστολικής πίεσης της αριστερής κοιλίας και του αριστερού
κόλπου (δύσπνοια, ορθόπνοια, πνευμονικό οίδημα), και
η μείωση της καρδιακής παροχής (υπόταση). Ο έλεγχος
της κοιλιακής συχνότητας επιτυγχάνεται με την επιβράδυνση της αγωγής στον κολποκοιλιακό κόμβο. Σε ασθενείς που έχουν σταθερή κλινική εικόνα, αυτό μπορεί να
επιτευχθεί με από του στόματος χορήγηση αναστολέων
των β-αδρενεργικών υποδοχέων ή ανταγωνιστών των διαύλων ασβεστίου με αρνητική δρομότροπη δράση. Στους
ασταθείς ασθενείς προτιμάται η ενδοφλέβια χορήγηση
βεραπαμίλης ή μετοπρολόλης. Η χορήγηση διγοξίνης και
αμιωδαρόνης ενδοφλεβίως αποτελούν πρώτη επιλογή σε
γνωστή καρδιοπάθεια και δη όταν είναι σημαντικά επηρεασμένη η απόδοση της αριστερής κοιλίας. Στο σύνδρομο

κοιλιακής προδιέγερσης προτείνεται η χορήγηση αντιαρρυθμικών κατηγορίας Ι ή αμιωδαρόνης. Η επιθυμητή
καρδιακή συχνότητα στην οξεία φάση είναι της τάξης από
80 έως 100 b/min. Σε κολπική μαρμαρυγή με βραδεία
κοιλιακή ανταπόκριση, συνήθως απαιτείται η ενδοφλέβια
χορήγηση ατροπίνης και σπάνια η επείγουσα καρδιοανάταξη ή η τοποθέτηση προσωρινού βηματοδότη.
Από τους ασθενείς που θα εμφανισθούν με κολπική
μαρμαρυγή πρόσφατης έναρξης, οι μισοί περίπου θα αναταχθούν αυτόματα σε φλεβοκομβικό ρυθμό σε διάστημα
24 έως 48 ωρών. Ο έλεγχος του καρδιακού ρυθμού σε
ασθενείς που παραμένουν συμπτωματικοί παρά την επιτυχή ρύθμιση της καρδιακής συχνότητας, επιτυγχάνεται
με την ενδοφλέβια χορήγηση αντιαρρυθμικών (φλεκαϊνίδη, προπαφαινόνη, προκαϊναμίδη, κινιδίνη, δισοπυραμίδη, σοταλόλη, αμιωδαρόνη). Η φαρμακευτική ανάταξη
συγκρινόμενη με την ηλεκτρική έχει σαφώς χαμηλότερα
ποσοστά επιτυχίας. Κατά τη διάρκεια της ανάταξης, καθώς
και μερικές ώρες μετά, απαιτείται συνεχής ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση λόγω πιθανών επιπλοκών
(κοιλιακές αρρυθμίες, κολποκοιλιακοί αποκλεισμοί).
Στους πίνακες 2 και 3 παρουσιάζονται τα συνηθέστερα
χρησιμοποιούμενα αντιαρρυθμικά φάρμακα για τον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας και του καρδιακού ρυθμού,
επί οξείας κολπικής μαρμαρυγής.
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Abstract
Moustogiannis G. Acute atrial fibrillation therapy. Iatrika Analekta 2012; 3:595-598
Atrial fibrillation is the most common sustained arrhythmia. It may be seen in normal subjects, but usually occur in
patients with heart disease. In acute AF there are three therapeutic goals of treatment. Restoration and maintenance
of sinus rhythm, rate control and prevention of thromboembolism. If patient᾽s clinical status is severely compromised,
electrical cardioversion is the treatment of choise. In stable patients slowing of ventricular rate becomes the initial
therapeutic approach. This may be accomplished with beta adrenergic blockers, calcium channel antagonists,
digitalis and other agents which prolong the refractory period in the AV node.

Bιβλιογραφία
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

598

Wellenw HJJ, Smith SC. Current Issues in Atrial Fibrilation Management. Cardiosourse: 12/08/2006.
Friedman PA. Atrial Fibrilation: Pathogenesis, Diagnosis, and Evaluation. Mayo Clinic Cardiology, Eds. Murphy JC, Lioyd MA.
2007;Pp.351-361.
Atrial Fibrilation-Congestive Heart Failure (AF-CHF) Study: Preliminary Results. Heart Fail 2008; 10:102-108.
Corley SD, et al. Relationships between sinus rhythm, treatment, and survival in the Atrial Fibrilation Follow-up Investigation of Rhythm
Management (AFFIRM) study.
Singer DE, et al. Antithrombotic Theraphy in Atrial Fibrilation. Chest 2004; 126(3 suppl):429S-456S.
Braunwald᾽s Heart Disease text book: Diagnosis and Theraphy of cardiac Arrhytmias. 2008; 725-736.
ACC/AHA/ESC 2010 guidelines for the management of patients with atrial fibrillation. European Heart Journal 2010; 2369-2429-doi:
10. 1093/eurheartj/ehq278.

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 13 | Έτος 2012

Θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής

Θεραπεία της κολπικής μαρμαρυγής
Μιχαήλ Παπαβασιλείου
Καρδιολόγος, ΥΓΕΙΑ
michailpapav@yahoo.gr

Στυλιανός Κωνσταντινίδης
Καρδιολόγος, ΥΓΕΙΑ

Η κολπική μαρμαρυγή είναι η πιο συχνή αρρυθμία στην
κλινική πράξη. Εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρώπη πάσχουν από κάποια μορφή της. Τα τελευταία χρόνια έχουν
εκδοθεί κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της
κολπικής μαρμαρυγής από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (Guidelines for the management of atrial fibrillation
- 2010), καθώς και από το Αμερικανικό Κολλέγιο Καρδιολογίας και από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία
(Focused update on the management of patients with atrial
fibrillation-updating the 2006 guidelines - 2011).
Κλινικά μπορούμε να διακρίνουμε πέντε κατηγορίες κολπικής μαρμαρυγής, ανάλογα με την εμφάνιση και με τη
διάρκεια της αρρυθμίας:
Πρωτοεμφανιζόμενη κολπική μαρμαρυγή, όταν παρουσιάζεται για πρώτη φορά, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της αρρυθμίας και την παρουσία ή τη βαρύτητα των συμπτωμάτων.
Παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή, που αυτοανατάσσεται συνήθως μέσα σε 48 ώρες. Παρότι οι παροξυσμοί της
κολπικής μαρμαρυγής μπορεί να διαρκέσουν μέχρι και 1
εβδομάδα, οι πιθανότητες αυτοανάταξης μετά τις πρώτες
48 ώρες μειώνονται σημαντικά.
Εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή, όταν είτε η διάρκειά
της ξεπερνά τις 7 ημέρες είτε για την αποκατάσταση του
φλεβοκομβικού ρυθμού είναι απαραίτητη η φαρμακευτική
ή η ηλεκτρική ανάταξη.
Μακράς διάρκειας εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή, όταν
η διάρκειά της ξεπερνά τον 1 χρόνο τη στιγμή που αποφασίζεται να υιοθετηθεί η στρατηγική του ελέγχου ρυθμού.
Χρόνια κολπική μαρμαρυγή, όταν η ΚΜ γίνεται αποδεκτή
από τον ασθενή αλλά και από το θεράποντα καρδιολόγο.
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Αντιμετώπιση της πρωτοεμφανιζόμενης ΚΜ
Η αντιμετώπιση των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή έχει
πρώτους στόχους της την προστασία από θρομβοεμβολικά
επεισόδια και την άμεση βελτίωση της καρδιακής λειτουργίας, όταν αυτή επηρεάζεται. Από εκεί και πέρα, η απόφαση
για την περαιτέρω αντιμετώπιση του προβλήματος εξαρτάται από τη βαρύτητα των συμπτωμάτων. Σε ασθενείς που

παρουσιάζουν σοβαρά συμπτώματα πρέπει να εξετάζεται
η άμεση ανάταξη σε φλεβοκομβικό ρυθμό, ενώ στους υπόλοιπους, οι οποίοι είναι και οι περισσότεροι, μπορεί να γίνει
έλεγχος είτε του ρυθμού, είτε της συχνότητας.
Έτσι στους ασθενείς που παρουσιάζουν ενεργό ισχαιμία,
οξύ πνευμονικό οίδημα, συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας, σύνδρομο προδιέγερσης, που μπορεί να οδηγήσει
σε πολύ γρήγορη κοιλιακή ανταπόκριση λόγω της ύπαρξης
παράπλευρου δεματίου, πρέπει να γίνεται αμέσως ηλεκτρική καρδιοανάταξη. Στις περιπτώσεις αυτές το όφελος είναι
μεγαλύτερο από τον κίνδυνο θρομβοεμβολικού επεισοδίου
και η χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής δεν πρέπει να καθυστερεί την ανάταξη. Βέβαια, δεν πρέπει να καθυστερεί
ούτε η πιθανή διόρθωση των αιτίων που προκάλεσαν την
επείγουσα κατάσταση (π.χ. αποκατάσταση ηλεκτρολυτικών
διαταραχών, αντιμετώπιση της υψηλής αρτηριακής πίεσης,
χορήγηση διουρητικών στο πνευμονικό οίδημα κ.λπ.).
Πρέπει να τονιστεί πως ένας ασθενής που διαγιγνώσκεται για πρώτη φορά με κολπική μαρμαρυγή θα πρέπει να
διερευνηθεί, ώστε να αποκλειστεί η ύπαρξη ενός ενδεχόμενου εκλυτικού αιτίου, όπως η θυρεοτοξίκωση, η στένωση
μιτροειδούς, οι ηλεκτρολυτικές διαταραχές, η περικαρδίτιδα κ.λπ. Αλλά και στους ασθενείς που δεν παρουσιάζουν
συμπτώματα τα οποία καθιστούν την ανάταξη επείγουσα
θα πρέπει να εξετάσουμε το ενδεχόμενο αυτό. Γενικά, είναι αποδεκτό ότι οι ασθενείς που παρουσιάζουν για πρώτη
φορά συμπτωματική κολπική μαρμαρυγή θα πρέπει να ανατάσσονται, ειδικά αν βρεθεί κάποια αναστρέψιμη αιτία.
Αν η προσέλευση του ασθενούς γίνει τις πρώτες 24-48
ώρες, η ανάταξη σε φλεβόκομβο μπορεί να γίνει χωρίς
την προηγούμενη χορήγηση αντιπηκτικής αγωγής. Η πιθανότητα θρομβοεμβολικού επεισοδίου τις πρώτες ώρες
είναι μικρή. Η ανάταξη μπορεί να είναι είτε φαρμακευτική
είτε ηλεκτρική, και εξαρτάται από τα περιθώρια χρόνου
και από την εξοικείωση του γιατρού με την κάθε μέθοδο.
Στις περιπτώσεις όπου η έναρξη της κολπικής μαρμαρυγής ανάγεται σε περισσότερο από 48 ώρες, ο ασθενής θα
πρέπει να λάβει αντιπηκτική αγωγή με κουμαρινικά για 4
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εβδομάδες (κατά τη διάρκεια των οποίων θα ελέγχεται αν
το INR βρίσκεται σε θεραπευτικά επίπεδα) και στη συνέχεια να γίνει η ανάταξη. Η ύπαρξη θρόμβου στον αριστερό
κόλπο μπορεί να αποκλειστεί με τη χρήση διοισοφάγειου
υπερηχοκαδιογραφήματος, οπότε και μπορούμε να προχωρήσουμε στην ανάταξη. Η αντιπηκτική αγωγή θα πρέπει να
συνεχιστεί για 1 μήνα μετά την ανάταξη, λόγω της πιθανής
καθυστερημένης αποκατάστασης της κολπικής συστολής
(atrial stunning).

Φαρμακευτική ανάταξη
Πολλά επεισόδια κολπικής μαρμαρυγής ανατάσσονται αυτόματα λίγες ώρες ή μέρες μετά την έναρξή τους. Στους
ασθενείς που δεν ανατάσσονται μέχρι την επίσκεψη στον
ιατρό, μπορεί να αποφασιστεί η φαρμακευτική ανάταξη. Το
πλεονέκτημα της φαρμακευτικής ανάταξης, σε σχέση με
την ηλεκτρική, είναι ότι δε χρειάζεται αναισθησία ή μέθη,
αν και το ποσοστό ανάταξης σε σχέση με την ηλεκτρική ανάταξη είναι χαμηλότερο. Κατά τη διάρκεια της φαρμακευτικής ανάταξης και για αρκετές ώρες μετά χρειάζεται η παρακολούθηση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος με μόνιτορ.
Η φλεκαϊνίδη μπορεί να είναι αποτελεσματική στην ανάταξη της κολπικής μαρμαρυγής προσφάτου ενάρξεως. Η
συνήθης δόση είναι 200-400 mg per os (από το στόμα).
Θα πρέπει να αποφεύγεται η χορήγησή της σε ασθενείς
με κακή λειτουργία της αριστερής κοιλίας και με ισχαιμία.
Πολύ καλά αποτελέσματα φαίνεται ότι έχει η χορήγηση
προπαφαινόνης στην ανάταξη της πρόσφατης κολπικής
μαρμαρυγής. Μπορούν να χορηγηθούν μέχρι 600 mg από
του στόματος. Όπως και η φλεκαϊνίδη, πρέπει να χορηγείται
με προσοχή στους ασθενείς με κακή αριστερή κοιλία και
με ισχαιμία. Επίσης, λόγω της δράσης της ως ασθενής βαποκλειστής, πρέπει να δίνεται με προσοχή στους ασθενείς
με αναπνευστικό πρόβλημα. Η ανάταξη σε φλεβόκομβο με
τη χορήγηση αμιωδαρόνης επιτυγχάνεται καθυστερημένα
σε σχέση με τη χορήγηση προπαφαινόνης ή φλεκαϊνίδης.
Το ποσοστό ανάταξης με τη χορήγηση αμιωδαρόνης ενδοφλεβίως φτάνει το 80% με 90%, πλην όμως είναι χαμηλότερο από αυτό της ηλεκτρικής ανάταξης. Πολύ καλά αποτελέσματα έδειξε η χορήγηση ιβουτιλίδης ενδοφλεβίως, στη
δόση του 1 mg που επαναλαμβάνεται μετά από 10 λεπτά.
Σε τυχαιοποιημένες μελέτες φάνηκε ότι ανατάσσει το 50%
των μαρμαρυγών σε 30 λεπτά. Το μειονέκτημά της είναι
η παράταση του QT διαστήματος που προκαλεί. Επίσης,
μπορεί να προκαλέσει πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία,
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συνήθως μη εμμένουσα.
Φάρμακα όπως η σοταλόλη, οι β-αποκλειστές, η βεραπαμίλη και η δακτυλίτιδα είναι αναποτελεσματικά στην ανάταξη της κολπικής μαρμαρυγής σε φλεβοκομβικό ρυθμό
και δεν πρέπει να χορηγούνται.
Νέα φάρμακα, όπως το vernakalant, κυκλοφόρησαν πρόσφατα και υπόσχονται πολύ καλά αποτελέσματα.

Ηλεκτρική ανάταξη
Επιτυχής ηλεκτρική καρδιοανάταξη θεωρείται αυτή που οδηγεί στον τερματισμό της κολπικής μαρμαρυγής. Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας δείχνουν ότι οι διφασικοί
απινιδιστές χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια από τους μονοφασικούς και επιπλέον έχουν καλύτερα αποτελέσματα.
Επίσης, καλύτερα αποτελέσματα έχουμε όταν τα ηλεκτρόδια που χρησιμοποιούνται για την ανάταξη τοποθετούνται
στο στέρνο και στη ράχη. Για την ηλεκτρική ανάταξη δε
χρειάζεται η εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο, τουλάχιστον όταν δεν υπάρχει σημαντική οργανική καρδιοπάθεια. Μετά από μια επιτυχή ηλεκτρική ανάταξη και από την
παρακολούθηση του ρυθμού για τουλάχιστον τρεις ώρες, ο
ασθενής μπορεί να γυρίσει ασφαλής στο σπίτι του.

Έλεγχος της συχνότητας ή έλεγχος του ρυθμού;
Οι τυχαιοποιημένες μελέτες που συγκρίνουν τα αποτελέσματα της θεραπείας για έλεγχο του ρυθμού με εκείνα της
θεραπείας για έλεγχο της συχνότητας δείχνουν ότι αυτά
είναι περίπου ισοδύναμα. Η μελέτη AFFIRM δεν έδειξε διαφορά στη θνησιμότητα από όλες τις αιτίες θανάτου, ούτε
και στον αριθμό των αγγειακών εγκεφαλικών επεισοδίων
στους ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν είτε με τη μία θεραπευτική μέθοδο είτε με την άλλη. Η μελέτη RACE, που
συνέκρινε τον έλεγχο της συχνότητας με την ηλεκτρική ανάταξη, διαπίστωσε ότι ο έλεγχος της συχνότητας δεν έχει
χειρότερα αποτελέσματα από τον έλεγχο του ρυθμού όσον
αφορά την καρδιογενή θνησιμότητα και νοσηρότητα. Η
μελέτη AF-CHF δε διαπίστωσε διαφορά στην καρδιογενή
θνησιμότητα, ούτε στη συνολική, ούτε στην επιδείνωση
της καρδιακής ανεπάρκειας, όταν συνέκρινε ασθενείς με
συμπτώματα συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας και με
κλάσμα εξώθησης μικρότερο από 35%, που τυχαιοποιήθηκαν σε έλεγχο της συχνότητας και σε έλεγχο του ρυθμού.

Μακροχρόνιος έλεγχος του ρυθμού
Η κύρια αιτία χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής ελέγχου
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του ρυθμού είναι η ανακούφιση του ασθενούς από τα συμπτώματα της κολπικής μαρμαρυγής. Θα πρέπει να έχουμε
υπόψη μας ότι τα αντιαρρυθμικά φάρμακα έχουν μέτρια
αποτελεσματικότητα στη διατήρηση του φλεβοκομβικού
ρυθμού. Έτσι, αν ένα φάρμακο αποτύχει, θα δοκιμάσουμε
ένα άλλο. Επίσης, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα αντιαρρυθμικά φάρμακα έχουν προαρρυθμική δράση και σημαντικές παρενέργειες.
Οι β-αποκλειστές έχουν μέτρια δράση στην πρόληψη
της κολπικής μαρμαρυγής, μόνο στη θυρεοτοξίκωση, καθώς και όταν αυτή επάγεται από τη σωματική κόπωση. Η
φλεκαϊνίδη διπλασιάζει περίπου την πιθανότητα διατήρησης του φλεβοκομβικού ρυθμού. Μπορεί να χορηγηθεί με
ασφάλεια στους ασθενείς χωρίς οργανική καρδιοπάθεια,
αλλά δεν πρέπει να χορηγείται στους πάσχοντες από στεφανιαία νόσο, καθώς και σε όσους έχουν δυσλειτουργία
της αριστερής κοιλίας. Επίσης, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή όταν χορηγείται σε ασθενείς με διαταραχές
ενδοκοιλιακής αγωγής ή με αποκλεισμό του αριστερού
σκέλους. Εάν κατά την περίοδο χορήγησης η διάρκεια του
QRS αυξηθεί πάνω από 25%, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος
προαρρυθμίας και η θεραπεία με φλεκαϊνίδη θα πρέπει να
διακοπεί ή η δόση της να μειωθεί. Η προπαφαινόνη μειώνει
και αυτή τα επεισόδια της κολπικής μαρμαρυγής. Επιπλέον,
έχει και ήπια δράση β-αποκλειστή. Κατ᾽ αναλογία με τη
φλεκαϊνίδη, η προπαφαινόνη δεν πρέπει να χορηγείται σε
ασθενείς με στεφανιαία νόσο και με κακή αριστερή κοιλία.
Επίσης, οι ίδιες προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται σε ό,τι
αφορά τη διάρκεια του QRS. Η σοταλόλη είναι αποτελεσματικό φάρμακο στην πρόληψη της κολπικής μαρμαρυγής. Η
προαρρυθμική της δράση οφείλεται στην παράταση του QT
διαστήματος, καθώς και στη βραδυκαρδία που προκαλεί.
Σε ασθενείς με QT μεγαλύτερο από 500 msec, πρέπει να
διακοπεί η χορήγησή της ή να μειωθεί η δόση της. Κυρίως
οι γυναίκες, καθώς και οι ασθενείς με σημαντική υπερτροφία της αριστερής κοιλίας, με μεγάλη βραδυκαρδία, με κοιλιακές αρρυθμίες, με νεφρική δυσλειτουργία, με υποκαλιαιμία ή με υπομαγνησιαιμία, έχουν αυξημένο κίνδυνο προαρρυθμίας. Η αμιωδαρόνη έχει τα καλύτερα αποτελέσματα
όσον αφορά τη συχνότητα των υποτροπών της κολπικής
μαρμαρυγής. Αποτελεί καλή θεραπευτική επιλογή στους
ασθενείς που, παρά τη θεραπεία με άλλους αντιαρρυθμικούς παράγοντες, παρουσιάζουν συχνά επεισόδια κολπικής
μαρμαρυγής. Σε αντίθεση με άλλους αντιαρρυθμικούς παράγοντες, μπορεί να χορηγηθεί σε ασθενείς με οργανική

καρδιοπάθεια, συμπεριλαμβανομένων των πασχόντων από
καρδιακή ανεπάρκεια. Η προαρρυθμική δράση της αμιωδαρόνης οφείλεται στην παράταση του QT διαστήματος, το
οποίο πρέπει να παρακολουθείται τακτικά.

Μακροχρόνιος έλεγχος της συχνότητας
Παλαιότερες κατευθυντήριες οδηγίες συνιστούσαν αυστηρότατο έλεγχο της συχνότητας στους ασθενείς με κολπική
μαρμαρυγή. Συγκεκριμένα, συνιστούσαν συχνότητα μεταξύ
60 και 80 ανά λεπτό στην ηρεμία και μεταξύ 90 και 115
ανά λεπτό στη μέτρια άσκηση. Πρόσφατα, η δημοσίευση
της μελέτης RACE II έδειξε ότι και στην ομάδα που επιχειρήθηκε λιγότερο αυστηρός έλεγχος της συχνότητας τα
συμπτώματα, οι ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων και
η ποιότητα ζωής ήταν παρόμοια, ενώ οι εισαγωγές σε νοσοκομείο ήταν λιγότερες. Τα φάρμακα που συνήθως χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας είναι:
Οι β-αποκλειστές. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι στους ασθενείς με υψηλό αδρενεργικό τόνο ή όταν συνυπάρχει
ισχαιμία του μυοκαρδίου. Διάφορες μελέτες έδειξαν ότι η
μακροχρόνια χορήγηση β-αποκλειστών είναι αποτελεσματική και ασφαλής.
Οι ανταγωνιστές ασβεστίου (μη διυδροπυριδίνες). Η
βεραπαμίλη και η διλτιαζέμη είναι αποτελεσματικά φάρμακα στον έλεγχο της συχνότητας στην κολπική μαρμαρυγή,
τόσο στη χρόνια όσο και στην παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή. Προσοχή χρειάζεται στη χορήγησή τους σε ασθενείς
με συστολική καρδιακή ανεπάρκεια, λόγω της αρνητικής
ινότροπης δράσης τους.
Η δακτυλίτιδα. Η δακτυλίτιδα είναι αποτελεσματική
στη διατήρηση χαμηλής συχνότητας στην ηρεμία, αλλά όχι
κατά τη διάρκεια της άσκησης. Γι᾽ αυτό συγχορηγείται με βαποκλειστές, οπότε είναι αποτελεσματική στους ασθενείς
με φυσιολογική λειτουργικότητα αλλά και στους ασθενείς
που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια. Λόγω των πολλών
ανεπιθύμητων παρενεργειών της, η στάθμη του φαρμάκου
στο αίμα θα πρέπει να παρακολουθείται τακτικά, ιδιαίτερα
στους ηλικιωμένους ασθενείς.
Η αμιωδαρόνη. Είναι αποτελεσματικό φάρμακο για τον
έλεγχο της συχνότητας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
ενδοφλεβίως, ακόμη και σε αιμοδυναμικά ασταθείς ασθενείς. Χρησιμοποιείται συνήθως για τον έλεγχο του ρυθμού,
αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τον έλεγχο της συχνότητας, όταν οι άλλοι φαρμακευτικοί παράγοντες αποτύχουν. Χρειάζεται προσοχή στη χορήγησή της, λόγω των
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πολλών ανεπιθύμητων παρενεργειών της.

Κατάλυση με καθετήρα (ablation)
Στους ασθενείς όπου τα φάρμακα αποτυγχάνουν να ελέγξουν την κολπική μαρμαρυγή υπάρχει η θεραπευτική ένδειξη της κατάλυσης με καθετήρα. Η κατάλυση ενδείκνυται στους ασθενείς με συμπτωματική κολπική μαρμαρυγή,
παρότι αυτοί λαμβάνουν πλήρη φαρμακευτική αγωγή. Οι
περισσότερες μελέτες αφορούν, πάντως, ασθενείς με μονήρη (lone) κολπική μαρμαρυγή, στους οποίους επιχειρείται
η απομόνωση των πνευμονικών φλεβών. Πιο συγκεκριμένα, ένας καθετήρας εισέρχεται στην πνευμονική φλέβα. Η
ενέργεια που διοχετεύεται στον καθετήρα προκαλεί μια

κυκλοτερή ουλή, η οποία εμποδίζει τα ερεθίσματα από τις
πνευμονικές φλέβες να περνούν στον κόλπο και να προκαλούν κολπική μαρμαρυγή. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται σε όλες τις πνευμονικές φλέβες.

Χειρουργική κατάλυση
Στις περιπτώσεις όπου η κατάλυση της κολπικής μαρμαρυγής με καθετήρα αποτυγχάνει, χρησιμοποιείται η χειρουργική κατάλυση. Συγκεκριμένα, γίνονται σειρά από ακριβείς
τομές στον αριστερό και στο δεξιό κόλπο (επέμβαση Maze),
εμποδίζοντας τα ηλεκτρικά ερεθίσματα από ορισμένες ζώνες να φτάσουν στον κολποκοιλιακό κόμβο. Πρόκειται για
δύσκολη επέμβαση με υψηλό ποσοστό επιπλοκών.

Abstract
Papavasileiou MV, Konstantinidis S. Atrial fibrillation therapy. Iatrika Analekta 2012; 3:599-602
Atrial Fibrillation is the most common arrhythmia in clinical practice. The management of the arrhythmia
includes prevention of thromboembolism, conversion in sinus rhythm and maintenance in this. Rhythm control is
recommended in patients who are highly symptomatic, while rate control is recommended in patients who don᾽t
have symptoms. Catheter ablation should be reserved in patients with atrial fibrillation which remains symptomatic
despite optimal medical therapy. Useful can be surgical ablation.

Bιβλιογραφία
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

602

European Heart Rhythm Association, European Association for Cardio-Thoracic Surgery, Camm AJ, 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.
Wann LS, Curtis AB, January CT, et al. 2011 ACCF/AHA/HRS focused update on the management of patients with atrial fibrillation
(Updating the 2006 Guideline): a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on
Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2011; 57:223-242.
Pritchett EL. Management of atrial fibrillation. N Engl J Med 1992; 326:1.264-1.271.
Lip GY, Metcalfe MJ, Rae AP. Management of paroxysmal atrial fibrillation. QJ Med 1993; 86:467-472.
Kannel WB, Abbott RD, Savage DD, McNamara PM. Epidemiologic features of chronic atrial fibrillation: the Framingham study. N Engl
J Med 1982; 306:1.018-1.022.
Wolf PA, Abbott RD, Kannel WB. Atrial fibrillation: a major contributor to stroke in the elderly. The Framingham Study. Arch Intern
Med 1987; 147:1.561-1.564.
Wyse DG, Waldo AL, DiMarco JP, et al. A comparison of rate control and rhythm control in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med
2002; 347:1.825-1.833.
Van Gelder IC, Hagens VE, Bosker HA, et al. A comparison of rate control and rhythm control in patients with recurrent persistent atrial
fibrillation. N Engl J Med 2002; 347:1.834-1.840.
Chung MK, Shemanski L, Sherman DG, et al. Functional status in rate- versus rhythm-control strategies for atrial fibrillation: results of
the Atrial Fibrillation Follow-Up Investigation of Rhythm Management (AFFIRM) Functional Status Substudy. J Am Coll Cardiol 2005;
46:1.891-1.899.
Takahashi N, Seki A, Imataka K, Fujii J. Clinical features of paroxysmal atrial fibrillation. An observation of 94 patients. Jpn Heart J
1981; 22:143-149.
Suttorp MJ, Kingma JH, Koomen EM, et al. Recurrence of paroxysmal atrial fibrillation or flutter after successful cardioversion in patients
with normal left ventricular function. Am J Cardiol 1993; 71:710-713.
Flaker GC, Blackshear JL, McBride R, et al. Antiarrhythmic drug therapy and cardiac mortality in atrial fibrillation. The Stroke Prevention
in Atrial Fibrillation Investigators. J Am Coll Cardiol 1992; 20:527-532.
Roy D, Talajic M, Dorian P, et al. Amiodarone to prevent recurrence of atrial fibrillation. Canadian Trial of Atrial Fibrillation Investigators.
N Engl J Med 2000; 342:913-920w.

Ιατρικά Ανάλεκτα | Τόμος Γ' | Τεύχος 13 | Έτος 2012

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / ΗΜΕΡΙΔΕΣ
ΟΜΙΛΟΥ ΥΓΕΙΑ
Προγραμματισμένα επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες των νοσοκομείων
του Ομίλου ΥΓΕΙΑ για το Β΄ τρίμηνο 2012.

ΜΑΡΤΙΟΣ
31 Μαρτίου 2012
ΗΜΕΡΙΔΑ: Από την Ανδρολογία στη Γυναικολογία - Αντιθέσεις και Συνέργειες
Συνεδριακό Κέντρο: Ν. Λούρος, ΜΗΤΕΡΑ
Οργάνωση: Κλινική Επανορθωτικής Ουρολογίας
και Χειρουργικής Ανδρολογίας ΜΗΤΕΡΑ

ΜΑΪΟΣ
11-13 Μαΐου 2012
ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Διακαθετηριακή θεραπεία καρδιακών βαλβιδοπαθειών
Συνεδριακό Κέντρο: Ν. Λούρος, ΜΗΤΕΡΑ
Οργάνωση: Τμήμα Διαδερμικών Βαλβίδων ΥΓΕΙΑ
18 Μαΐου 2012
Η ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ JCI
Συνεδριακό Κέντρο: Ν. Λούρος, ΜΗΤΕΡΑ
Οργάνωση: Επιστημονική Ένωση Ιατρών ΥΓΕΙΑ και Επιτροπή Εκπαίδευσης ΥΓΕΙΑ
26 Μαΐου 2012
ΗΜΕΡΙΔΑ: Νεότερες εξελίξεις στα νοσήματα του Ήπατος ΙΙ
Συνεδριακό Κέντρο: Ν. Λούρος, ΜΗΤΕΡΑ
Οργάνωση: Ηπατολογικό Τμήμα ΥΓΕΙΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ
2-4 Ιουνίου 2012
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΓΕΙΑ στους Δελφούς
Οργάνωση: Επιστημονική Ένωση Ιατρών ΥΓΕΙΑ

