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Τ

ὸ πρόσφατο συνέδριο τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας τὸ εὐλόγησε ὁ
Πάπας κατὰ τὴν τελευταία ἡμέρα. Ἄργησε. Θὰ ἦταν προτιμότερο νὰ τὸ εἶχε εὐλογήσει
πρὶν ἀρχίσει. Ἴσως ἔτσι νὰ εἴχαμε ἀποφύγει τὴν
ἔλλειψη ταξί, τὴν ἀνεπάρκεια τῶν μέσων μαζικῆς
μεταφορᾶς, τὴ φωτιὰ στὸ μετρό, τὴν ἀνεπάρκεια
τοῦ κλιματισμοῦ, τὸ χαοτικὸ ἐκθεσιακὸ κέντρο,
τὸ φτωχὸ ἐπιστημονικὸ πρόγραμμα καὶ κυρίως
τὴν ἐπιστημονικὴ πενία καὶ τὴν ἐπικοινωνιακὴ
ἀνεπάρκεια τῶν περισσοτέρων παρουσιάσεων.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, τὸ συνέδριο διεξήχθη στὴν
Αἰώνια Πόλη, ὅπου μιὰ μικρὴ βόλτα στὰ δρομάκια της ἀρκεῖ γιὰ νὰ ἀναπνεύσεις τὴν ἱστορία της,
νὰ αἰσθανθεῖς τὴν ἱστορικὴ καὶ πολιτισμικὴ σχέση
της μὲ τὶς ρίζες τοῦ Δυτικοῦ πολιτισμοῦ. Τέλος,
μιὰ πόλη πού, ὅσο κι ἂν προσπαθήσεις νὰ ἀποσείσεις τοὺς ἁπλοϊκοὺς ἱστορικοὺς συνειρμούς, δὲν
μπορεῖς τελικὰ νὰ ἀποφύγεις νὰ τὴν αἰσθανθεῖς
«οἰκεία». Ἡ πόλη αὐτὴ εἶναι γεμάτη εἰκόνες μὲ
μιὰ χρονικὴ συνέχεια, δίχως τὰ δικά μας ἱστορικὰ χάσματα, εἰκόνες ποὺ λὲς καὶ γεννήθηκαν στὴ
σκιὰ τῆς Ἀκρόπολης καὶ στὸ Ἀττικὸ φῶς.
Σὲ αὐτὸ τὸ συνέδριο τῶν ἀντιθέσεων παρουσιάστηκαν καὶ οἱ νέες ὁδηγίες γιὰ τὴν κολπικὴ
μαρμαρυγή. Θὰ τολμοῦσα νὰ πῶ ὅτι, σὲ ἀντίθεση
μὲ τὸ συνέδριο, αὐτὲς δὲν πρόκειται νὰ προκα-

λέσουν ἔντονες ἀντιθέσεις. Σκοπὸς τοῦ ἄρθρου
αὐτοῦ εἶναι νὰ θυμηθοῦμε καὶ νὰ σχολιάσουμε τὰ
σημεῖα ἐκεῖνα στὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἀσθενῶν
μὲ κολπικὴ μαρμαρυγή, ποὺ δὲν στηρίζονται ἀπὸ
ἐπαρκῆ δεδομένα. Τὰ 19 αὐτὰ σημεῖα σχολιάζονται στὸ τελευταῖο κεφάλαιο τῶν ὁδηγιῶν καὶ ὁ
σχολιασμός μας θὰ βασιστεῖ σὲ ὅσα γράφονται
ἐκεῖ. Νομίζω ὅτι ἀποτελοῦν τὸ σημαντικότερο
τμῆμα τῶν ὁδηγιῶν, ἐπειδὴ καθορίζουν τὰ ὅρια
τῶν γνώσεών μας καὶ προκαθορίζουν τὶς κλινικὲς
μελέτες καὶ τὶς ἀλλαγὲς στὴ θεραπευτικὴ πρακτική, ποὺ θὰ μᾶς ἀπασχολήσουν τὰ ἑπόμενα ἔτη.
1. Ἀκόμα δὲν γνωρίζουμε τὴν παθοφυσιολογία τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς. Γνωρίζουμε
πολλοὺς μηχανισμούς, ἀλλὰ ὄχι αὐτὸν ποὺ εὐθύνεται γιὰ τὴν κολπικὴ μαρμαρυγὴ στὸν ἀσθενῆ
μας. Ἕνα μέρος τῆς θεραπευτικῆς ἀποτυχίας, νὰ
ἐλέγξουμε τὸ ρυθμό, ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι
ἐφαρμόζουμε τὴν ἴδια θεραπεία γιὰ διαφορετικὲς
μορφὲς τῆς νόσου.
2. Ἀκόμα δὲν γνωρίζουμε μὲ ἀκρίβεια, ποιὸ
εἶναι τὸ φορτίο τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς ποὺ
«ἀπαιτεῖ» θεραπεία. Χρησιμοποιοῦμε τὰ 30 δευτερόλεπτα γιὰ τὸν ὁρισμό, ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει
τεκμηριωμένο χρονικὸ διάστημα γιὰ τὴν ἀνάγκη
φαρμακευτικῆς ἢ ἐπεμβατικῆς θεραπείας ἢ γιὰ
τὴν ἀνάγκη λήψης μόνιμης ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς.
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Εὐτυχῶς εἶναι σὲ ἐξέλιξη μελέτες, ποὺ θὰ τό προσδιορίσουν στὸ ἄμεσο μέλλον.
3. Τὰ βραχέα ἐπεισόδια κολπικῶν (συχνὰ
ρυθμικῶν) ταχυκαρδιῶν, ποὺ δὲν πληροῦν τὰ
διαγνωστικὰ κριτήρια τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς ἢ τοῦ κολπικοῦ πτερυγισμοῦ, γνωρίζουμε ὅτι
αὐξάνουν τὸν κίνδυνο ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ
ἐπεισοδίου, ἀλλὰ δὲν γνωρίζουμε ἂν πρέπει νὰ
χορηγοῦμε ἀντιπηκτικὴ ἀγωγή. Ὑπάρχουν σὲ ἐξέλιξη μελέτες μὲ τὸ ἐρώτημα αὐτό, ἀλλὰ μέχρι τότε
συνιστᾶται αὐτοσυγκράτηση. Καὶ βέβαια ἡ ἀσπιρίνη δὲν ἔχει θέση ἐδῶ.
4. Εἶναι πολλὲς ἀκόμα οἱ ὑποομάδες τοῦ
πληθυσμοῦ, ποὺ δὲν γνωρίζουμε τὸν ἀκριβή τους
θρομβοεμβολικὸ κίνδυνο. Φῦλο, φυλή, συμπαρομαρτοῦσες θεραπεῖες εἶναι ἀκόμα ὑπὸ μελέτη.
5. Στοὺς ἀσθενεῖς μὲ σοβαρὴ νεφρικὴ δυσ
λειτουργία, ὁ Εὐρωπαϊκὸς Ὀργανισμὸς Φαρμάκου (ΕΜΑ) ἔχει ἐπιτρέψει τὴ χορήγηση κάποιων
νεότερων ἀντιπηκτικῶν καὶ τῶν κουμαρινικῶν
ἀντιπηκτικῶν (σὲ GFR<30 ml/min), ἀλλὰ δὲν
ὑπάρχουν δεδομένα ἀπὸ προοπτικὲς τυχαιοποιημένες κλινικὲς μελέτες γιὰ τὸ πραγματικὸ ὄφελος
αὐτῶν τῶν ἀσθενῶν. Μεγάλη προσοχὴ λοιπὸν
στὴν ἐπιλογὴ τῶν θεραπειῶν καὶ προτεραιότητα
στὴν ἀσφάλεια.
6. Οἱ συσκευὲς σύγκλεισης τοῦ ἀριστεροῦ
ὠτίου πρέπει νὰ μελετηθοῦν ἔναντι τῶν νεότερων
ἀντιπηκτικῶν. Μέχρι τότε δὲν μποροῦν νὰ ἀποκτήσουν μιὰ σημαντικὴ θέση στὴν κλινικὴ πράξη.
7. Ἡ ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ μετὰ ἀπὸ ἰσχαιμικὸ
ἢ ἀπὸ αἱμορραγικὸ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο εἶναι ἀκόμα ὑπὸ μελέτη. Ὑπάρχει μιὰ μεγάλη
μελέτη σὲ ἐξέλιξη καὶ ἀναμένονται κι ἄλλες. Ἐν
τῷ μεταξὺ καθίσταται ὅλο καὶ πιὸ πολὺ ἀποδεκτό, ὅτι ἀκόμα καὶ μετὰ ἀπὸ αἱμορραγικὸ ἐπεισόδιο ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος γιὰ τὴν πλειονότητα
τῶν ἀσθενῶν εἶναι νὰ ὑποστοῦν ἰσχαιμικὸ ἀγγειακὸ ἐπεισόδιο, γι’ αὐτὸ δὲν πρέπει νὰ ἐγκαταλείπεται ἡ ἀντιπηκτικὴ ἀγωγή.
8. Θεωροῦμε ἀσφαλῆ τὴν ἀνάταξη ἐντὸς 48
ὡρῶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς. Φαίνεται ὅμως ὅτι τὰ χρονικὰ περιθώρια τῆς
ἀσφαλοῦς, χωρὶς προστασία, ἀνάταξης εἶναι 24 ἢ
καὶ 12 ὧρες. Ἐν ἀναμονῇ δεδομένων κι ἐδῶ.
9. Ποιὸς φταίει γιὰ τὸ ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ
ἐπεισόδιο, ὅταν συνυπάρχουν καὶ ἄλλες παθή-
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σεις (π.χ. στένωση καρωτίδων); Ἀκόμα δὲν γνωρίζουμε καὶ ἀναγκαζόμαστε νὰ χορηγοῦμε διπλῆ
ἀγωγὴ μὲ ἀντιπηκτικὰ καὶ ἀντιαιμοπεταλιακά.
Ἡ ἐνδαρτηριεκτομὴ ἴσως βοηθήσει στὴν ἀποφυγὴ διπλῆς θεραπείας καὶ τοῦ συνοδοῦ αὐξημένου
αἱμορραγικοῦ κινδύνου.
10. Κολπικὴ μαρμαρυγὴ καὶ βαλβιδοπάθειες. Παρὰ τὴν πενία δεδομένων φαίνεται ὅτι τελικὰ ἡ ρευματικῆς αἰτιολογίας στένωση μιτροειδοῦς
θὰ παραμείνει τὸ μόνο κάστρο ποὺ θὰ ἀντισταθεῖ
στὰ νεότερα ἀντιπηκτικά.
11. Ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ μετὰ ἀπὸ ἐπιτυχημένη ἐπέμβαση κατάλυσης τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς (ablation). Ὑπάρχει μιὰ μεγάλη μελέτη
σὲ ἐξέλιξη (EAST-AFNET 4). Μέχρι τότε ἄς ἀντιμετωπίζουμε μὲ καχυποψία τὴ διακοπὴ τῶν ἀντιπηκτικῶν, ἀκόμα κι ὅταν ὁ ἀσθενὴς δηλώνει μὲ
αὐτοπεποίθηση ὅτι ἡ κολπικὴ μαρμαρυγὴ ἐξαφανίστηκε ἐντελῶς. Ὁ πειρασμὸς τῆς διακοπῆς εἶναι
μεγάλος, ἀλλὰ πρὸς τὸ παρὸν ὑπάρχει πλήρης
ἔλλειψη ποιοτικῶν ὑποστηρικτικῶν δεδομένων.
Καὶ σὲ αὐτὰ δὲν συμπεριλαμβάνω τὴν πληθώρα
μελετῶν ἀπὸ μελέτες παρατήρησης.
12. Τὰ φάρμακα γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς συχνότητας εἶναι λίγα καὶ ἡ ἐπίδρασή τους στὴν πρόγνωση τῶν ἀσθενῶν δὲν εἶναι τεκμηριωμένη. Ἡ μελέτη
RATE-AF θα μᾶς δώσει περισσότερα δεδομένα.
Μέχρι νὰ ἔχουμε περισσότερη γνώση πρέπει νὰ
ἔχουμε τὴ δέουσα ἐγκράτεια στοὺς στόχους (<110
ΒΡΜ καὶ ὄχι <80 ΒΠΜ) ἀλλὰ καὶ στοὺς τρόπους
(ὄχι ἀντιαρρυθμικὰ γιὰ τὸν ἔλεγχο τῆς συχνότητας καὶ προσοχὴ στὴ χρήση διγοξίνης).
13. Ἡ ἐπέμβαση κατάλυσης (ablation) στὴν
ἀπὸ μακροῦ ἐμμένουσα κολπικὴ μαρμαρυγὴ
δὲν ἔχει ἀποδείξεις γιὰ τὸ μακροχρόνιο ὄφελος
ποὺ προσφέρει στοὺς ἀσθενεῖς. Εἶναι στὸ ἐπίκεντρο πολλῶν μελετῶν ποὺ βρίσκονται σὲ ἐξέλιξη.
Μικρὸ καλάθι λοιπὸν καὶ προσεκτικὴ ἐπιλογὴ
ἀσθενῶν πρὸς τὸ παρόν.
14. Δὲν ἔχει καθοριστεῖ ἀκόμα, ποιὰ εἶναι ἡ
καλύτερη μέθοδος γιὰ τὸ δεύτερο ablation κολπικῆς μαρμαρυγῆς στοὺς ἀσθενεῖς αὐτοὺς ποὺ
ὁδηγοῦνται σὲ αὐτὸ μετὰ ἀπὸ τυχοῦσα ὑποτροπή της. Πάντως, ἐκ τῶν τεχνικῶν ποὺ ἔχουν προταθεῖ, δὲν ὑπάρχει κάποια, πλὴν τῆς περιφερικῆς ἀπομόνωσης τῶν πνευμονικῶν φλεβῶν, ποὺ
νὰ ἔχει ἀποδείξει τὴν ἀποτελεσματικότητά της.
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Ἐξάλλου, τὸ τυχὸν παραπάνω ὄφελος ἀπὸ τὴ χορήγηση ἐκτεταμένων βλαβῶν σὲ ἄλλους στόχους
μετριάζεται ἀπὸ τὶς αὐξημένες ἐπιπλοκὲς τῶν
ἀπαιτητικῶν χρονοβόρων ἐπεμβάσεων.
15. Ἡ συνδυασμένη θεραπεία μετὰ ἀπὸ
ἐπέμβαση κατάλυσης με ἀντιαρρυθμικὰ δὲν ἔχει
μελετηθεῖ ποτὲ σὲ εἰδικὰ σχεδιασμένη κλινικὴ
δοκιμή, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι στὴν κλινικὴ πράξη
πολλοὶ ἀσθενεῖς ἀνταποκρίνονται πολὺ καλὰ
στὴν ἀγωγὴ αὐτή.
16. Τὸ πιθανὸ ὄφελος ἐπιβίωσης ἀπὸ τὴ
στρατηγικὴ ἐλέγχου τοῦ ρυθμοῦ μὲ ἐπέμβαση
κατάλυσης ἢ/καὶ νεότερα φάρμακα εἶναι ὑπὸ
μελέτη αὐτὰ τὰ χρόνια (μελέτες CABANA καὶ
EAST-AFNET4), ἀλλὰ χρειάζονται κι ἄλλες μελέτες γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ καὶ ἴσως μελέτες ποὺ νὰ
συμπεριλαμβάνουν καὶ τὸ χειρουργικὸ ablation.
17. Τὸ θωρακοσκοπικὸ χειρουργικὸ ablation
δεν ἔχει μελετηθεῖ ποτὲ σὲ σύγκριση μὲ τὸ διαφλέβιο ablation καὶ τὰ ἀντιαρρυθμικὰ φάρμακα. Μιὰ
τέτοια μελέτη εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴν κλινικὴ
ἀξιολόγηση τῶν ἀποτελεσμάτων του.
18. Ὁ χειρουργικὸς ἀποκλεισμὸς τοῦ ὠτίου
τοῦ ἀριστεροῦ κόλπου εἶναι ὑπὸ ἐξέταση μὲ τὴ
μελέτη LAAOS (Left Atrial Appendage Occlusion

Study) III, ποὺ βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη. Ἴδωμεν λοιπόν, ἂν θὰ βρεθεῖ μόνιμη λύση γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς,
ποὺ δὲν μποροῦν νὰ λάβουν ἀντιπηκτικά.
19. Ἡ χειρουργικὴ ἀντιμετώπιση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς, γενικότερα, δὲν ἔχει ποτὲ μελετηθεῖ στὸ πλαίσιο τυχαιοποιημένων προοπτικῶν
μελετῶν. Ἀνάλογες μελέτες θὰ δοῦμε τὰ προσεχῆ
χρόνια. Μέχρι τότε συνιστᾶται κλινικὴ σωφροσύνη καὶ ὀρθὴ χρήση τῶν ὑπαρχουσῶν θεραπευτικῶν ἐπιλογῶν. Ἡ υἱοθέτηση ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ
Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία τοῦ ρόλου τοῦ AF Heart
Team γιὰ τὸν συντονισμὸ τῶν ἀνωτέρω θεραπειῶν εἶναι ἐνδεικτική τῆς σημασίας ποὺ ἀποδίδεται ἀπὸ αὐτὲς τὶς ὁδηγίες στὴ συνεργασία καρδιολόγων-καρδιοχειρουργῶν.
Σὲ ὅλες τὶς παραπάνω περιπτώσεις δικαιοῦστε νὰ ἔχετε ἰσχυρὴ προσωπικὴ ἄποψη, νὰ ἐξατομικεύεται τὴ θεραπεία σας, ἀλλὰ δὲν δικαιοῦστε,
πρὸς τὸ παρόν, νὰ ἀπαιτεῖτε ἀπαντήσεις βασισμένες σὲ ἀποδείξεις. Αὐτὲς θὰ ἔρθουν στὸ κοντινὸ
μέλλον καὶ θὰ κάνουν τὴ θεραπεία τῆς κολπικῆς
μαρμαρυγῆς πιὸ ἀποτελεσματική, ἀλλὰ ἴσως καὶ
λιγότερο ἐνδιαφέρουσα. Ἡ συμμόρφωση μὲ τὰ δεδομένα ἔχει κι αὐτὴ τὸ κόστος της.

Ἡ «Αἰώνια Πόλη»

