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Ἡ ἐπέμβαση κατάλυσης τῆς κολπικῆς
μαρμαρυγῆς βελτιώνει τὴν πρόγνωση τῶν
ἀσθενῶν.
Μιὰ ματιὰ στοὺς ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
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τὴν ἰατρικὴ εἴμαστε πάντα ὑποχρεωμένοι νὰ
ἔχουμε δεύτερες σκέψεις. Ἰδιαίτερα ὅταν μιὰ
θεραπευτικὴ προσέγγιση εἶναι σχετικὰ πρόσφατη, ὅταν δὲν ἔχουμε πολλὲς μεγάλες προοπτικὲς
μελέτες ποὺ νὰ ἐπιβεβαιώνουν τὴν ἀποτελεσματικότητα καὶ ἀσφάλειά της, ὅταν τὴν ἐφαρμόζουμε
σὲ ἀσθενεῖς ποὺ ἔχουν περιορισμένες θεραπευτικὲς ἐπιλογὲς καί, βέβαια, ὀφείλουμε ἰδιαιτέρως νὰ
ἔχουμε δεύτερες σκέψεις, ὅταν ἔχουμε ἰδιαίτερη
πίστη στὴ μέθοδο αὐτή, πίστη βασισμένη τόσο στὴ
βιβλιογραφία ὅσο καὶ στὴν προσωπικὴ ἐμπειρία.
Πολὺ περισσότερο ὀφείλουμε νὰ ἔχουμε δεύτερες
σκέψεις, ὅταν ὑπάρχουν κενὰ στὶς γνώσεις μας γιὰ
τὸ νόσημα ποὺ ἀντιμετωπίζουμε.
Ἄς δοῦμε λοιπὸν ἐν συντομία τὰ κενὰ ποὺ
ὑπῆρχαν σχετικὰ μὲ τὴν ἐπέμβαση κατάλυσης
(ablation) γιὰ τὴν κολπικὴ μαρμαρυγὴ ἀλλὰ καὶ
τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς αὐτὴ
καθ’ αὐτή, προκειμένου νὰ ἀξιολογήσουμε τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης CASTLE-AF, ὅπως αὐτὰ
ἀνακοινώθηκαν στὸ πρόσφατο συνέδριο τῆς ESC.
Ὅσον ἀφορᾶ στὴν Κολπικὴ Μαρμαρυγὴ
ὑπάρχει γενικὴ παραδοχὴ γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι:
1. Αὐξάνει κατὰ 5 φορὲς τὴν πιθανότητα ἐμφάνισης ΑΕΕ καὶ καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, ἀλλὰ
καὶ διπλασιάζει τὴ συνολικὴ θνησιμότητα στὴ
10ετία, ὅπως ἔδειξε καὶ ἡ μελέτη Framingham.
2. Στὴν ἀνεξάρτητη μελέτη AFFIRM, ἡ ἐπί-

τευξη φλεβοκομβικοῦ ρυθμοῦ καὶ ἡ ἀντιπηκτικὴ
ἀγωγὴ σχετίστηκαν μὲ ὑποδιπλάσια ἐμφάνιση τοῦ
πρωτογενοῦς καταληκτικοῦ σημείου στὴν πολυπαραγοντικὴ ἀνάλυση.
3. Ἀλλὰ στὴν ἴδια μελέτη ἡ χορήγηση ἀμιωδαρόνης συσχετίστηκε μὲ στατιστικὰ σημαντικὴ αὔξηση τῆς ἐξωκαρδιακῆς θνησιμότητας.
4. Μὲ ἐξαίρεση τὴ μελέτη ATHINA, ποὺ ἦταν
καὶ ἡ μοναδικὴ πραγματικὰ μεγάλη προοπτικὴ μελέτη σὲ ἀσθενεῖς μὲ παροξυσμικὴ κολπικὴ μαρμαρυγή, ἡ ὁποία ἔδειξε ὅτι ἡ χορήγηση δροναδερόνης
μειώνει τὴν κολπικὴ μαρμαρυγὴ καὶ τὴ νοσηλεία
γιὰ ΑΕΕ, καμιὰ ἄλλη προοπτικὴ τυχαιοποιημένη
μελέτη δὲν ἔχει ἀποδείξει σημαντικὴ ἐπίδραση τῆς
στρατηγικῆς ἐλέγχου ρυθμοῦ σὲ σκληρὰ καταληκτικὰ σημεῖα (ΑΕΕ, ἔμφραγμα μυοκαρδίου, συνολικὴ θνησιμότητα).
5. Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ἀρρυθμίας καὶ ἡ ἐπίτευξη μιὰ ἀποτελεσματικῆς καὶ ἀσφαλοῦς ἀντιαρρυθμικῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς εἶναι ἰδιαίτερα
δυσχερὴς σὲ ἀσθενεῖς μὲ ὀργανικὴ καρδιοπάθεια
καὶ μάλιστα μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
Ὅσον ἀφορᾶ στὴν Ἐπέμβαση Κατάλυσης ξέρουμε ὅτι:
1. Ἡ ἐπέμβαση κατάλυσης μειώνει τὸ φορτίο
τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς τόσο σὲ σχέση μὲ τὸ
εἰκονικὸ φάρμακο ὅσο καὶ σὲ σχέση μὲ τὴν ἀντιαρρυθμικὴ ἀγωγὴ τῆς ἀμιωδαρόνης συμπεριλαμ-
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βανομένης.
2. Μελέτες σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἐμφυτευμένες συσκευὲς παρακολούθησης τοῦ ρυθμοῦ ἀπέδειξαν
ὅτι ἡ ἐπέμβαση κατάλυσης μειώνει σημαντικά το
φορτίο τῆς ἀρρυθμίας καὶ τροποποιεῖ τὴ φυσικὴ
πορεία τῆς νόσου.
3. Προοπτικὲς καταγραφικές, ἀλλὰ ὄχι τυχαιοποιημένες, μελέτες ἔδειξαν ὅτι οἱ ἀσθενεῖς ποὺ
ὑποβάλλονται σὲ ἐπέμβαση κατάλυσης ἔχουν μειωμένη πιθανότητα ἐμφάνισης ΑΕΕ καὶ θέτουν, ἐδῶ
καὶ πολλὰ χρόνια, ὑπὸ συζήτηση, καὶ μόνο ὑπὸ
συζήτηση πρὸς τὸ παρόν, τὸ θέμα τῆς ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς σὲ ἀσθενεῖς μετρίου θρομβοεμβολικοῦ
κινδύνου, ποὺ ὑποβάλλονται σὲ ἐπιτυχῆ ἐπέμβαση
κατάλυσης.
Ὅμως ΔΕΝ ξέρουμε καὶ ΔΕΝ καταλαβαίνουμε, ΠΩΣ εἶναι δυνατὸν ὅλα τὰ παραπάνω νὰ εἶναι
συγχρόνως ὀρθά.
Δηλαδή, πῶς γίνεται μιὰ θεραπεία, μὲ πολὺ
μικρὴ σχετιζόμενη μὲ αὐτὴ θνησιμότητα (<1/1000
ἐπεμβάσεις), νὰ μειώνει σημαντικὰ τὴν κολπικὴ
μαρμαρυγή, ποὺ εἶναι αἰτία μυρίων συμφορῶν,
ἀλλὰ ὄχι τὶς «συμφορὲς» ποὺ αὐτὴ προκαλεῖ. Δηλαδή, πῶς ἑρμηνεύεται τὸ γεγονὸς ὅτι ἔχουμε σαφῶς
λιγότερη κολπικὴ μαρμαρυγὴ μὲ τὴν ἐπέμβαση κατάλυσης ἀλλὰ ὄχι μείωση τῶν ἐπιπλοκῶν αὐτῆς.
Παράδοξο γεγονὸς ἀλλὰ μέχρι προτινὸς γεγονός!
Ἡ βασικὴ ἑρμηνευτικὴ ὑπόθεση, ὅσων ἔχουμε
μακρόχρονη προσωπικὴ ἐμπειρία ἀπὸ τὴ θετικὴ
ἔκβαση τῶν ἀσθενῶν ποὺ ὑποβάλλονται σὲ ἐπέμβαση κατάλυσης, ἦταν ὅτι δὲν ὑπῆρχε καμία εἰδικὰ σχεδιασμένη προοπτικὴ μελέτη, ποὺ νὰ ἦταν σὲ
θέση νὰ παρακολουθήσει μακροχρόνια ἕναν ἱκανὸ
ἀριθμὸ ἀσθενῶν, ποὺ θὰ τυχαιοποιοῦνταν σὲ ἐπέμβαση κατάλυσης. Ἦταν ὅμως μόνο μιὰ ὑπόθεση
καὶ ὁμολογουμένως μιὰ βολικὴ γιὰ μᾶς ὑπόθεση.
Τὰ ἐπιχειρήματά μας βέβαια ἦταν ἀρκετὰ πειστικά. Κυρίως γιατί ἡ βιβλιογραφία εἶχε δείξει (μελέτη MANTRA-PAF), ὅτι στὸν Δυτικὸ κόσμο εἶναι
πρακτικὰ ἀδύνατο νὰ τυχαιοποιήσεις καὶ νὰ παρακολουθήσεις ἐπὶ μακρὸν ἀσθενεῖς ποὺ ὑποβάλλονται σὲ ἐπέμβαση κατάλυσης ἔναντι φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς, γιατί ἡ μικρὴ ἀποτελεσματικότητα
τῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς καὶ ἡ ἐπιδείνωση τῆς
ποιότητας ζωῆς τῶν ἀσθενῶν ὁδηγεῖ μεγάλο μέρος
τῶν ἀσθενῶν, ποὺ τυχαιοποιοῦνται στὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγή, νὰ ὑποβληθοῦν σὲ ἐπέμβαση κατάλυσης. Ἐπιπλέον, ἡ συχνότητα τῶν «σκληρῶν»
καταληκτικῶν σημείων, καὶ δὴ τῆς συνολικῆς θνησιμότητας, εἶναι πολὺ μικρὴ σὲ ἀσθενεῖς μὲ παρο-
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ξυσμικὴ κολπικὴ μαρμαρυγὴ καὶ ἀπουσία ὀργανικῆς καρδιοπάθειας. Γιὰ ὅλους τοὺς παραπάνω
λόγους εἶχα γράψει σὲ προηγούμενο ἄρθρο, ὅτι
εἶναι μᾶλλον δύσκολο νὰ προκύψουν πειστικὰ δεδομένα γιὰ τὰ σκληρὰ καταληκτικὰ σημεῖα στοὺς
παραπάνω ἀσθενεῖς.
Εἶχα ἐν μέρει δίκιο. Ἀλλὰ μόνο ἐν μέρει. Ἡ
μελέτη CASTLE-AF ἦρθε νὰ λύσει αὐτὸ τὸν καινοφανῆ «Γόρδιο δεσμὸ» ἀποτελεσματικότητας
κι ἐπίδρασης στὴν πρόγνωση τῶν ἀσθενῶν ποὺ
ὑποβάλλονται σὲ ἐπέμβαση κατάλυσης. Τυχαιοποίησε 397 ἀσθενεῖς μὲ παροξυσμικὴ ἢ ἐμμένουσα
κολπικὴ μαρμαρυγὴ καὶ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια
(ΚΕ≤35%, NYHA class ≥II), ποὺ εἶχαν ἤδη ὑποβληθεῖ σὲ ἐμφύτευση ἀπινιδωτῆ ἢ ἀμφικοιλιακοῦ
ἀπινιδωτῆ, σὲ ἐπέμβαση κατάλυσης γιὰ τὸν ἔλεγχο
τοῦ ρυθμοῦ ἢ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ γιὰ τὸν ἔλεγχο
τῆς καρδιακῆς συχνότητας. Οἱ ἀσθενεῖς εἶχαν συνεχῆ καὶ ἀξιόπιστη καταγραφὴ τῶν ἀρρυθμιῶν τους
ἀπὸ τὶς συσκευὲς κι ἐλάμβαναν σὲ μεγάλο ποσοστὸ
τὴ δόκιμη γιὰ τὴν καρδιακὴ ἀνεπάρκεια φαρμακευτικὴ ἀγωγή. Μάλιστα, 70% τῶν ἀσθενῶν, ποὺ
ὑποβλήθηκαν σὲ ἐπέμβαση κατάλυσης, καὶ 65%
τῶν ἀσθενῶν στὴν ὁμάδα ἐλέγχου εἶχε ἐμμένουσα
κολπικὴ μαρμαρυγή. Καταρχὴν ἡ 5ετής προοπτικὴ παρακολούθηση ἔδειξε ὅτι ἡ ἐπέμβαση κατάλυσης συσχετίστηκε μὲ σημαντικὴ (>50%) μείωση
τοῦ συνολικοῦ φορτίου τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς,
σημαντικὴ αὔξηση τοῦ ΚΕ τῆς ἀριστερῆς κοιλίας,
38% μείωση τοῦ σύνθετου πρωτογενοῦς καταληκτικοῦ σημείου, ὑποδιπλασιασμὸ τῆς πιθανότητας
ἐπιδείνωσης τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας (σχετικὸς
κίνδυνος=0.56, P=0.004) καὶ ὑποδιπλασιασμὸ τῆς
συνολικῆς θνησιμότητας (σχετικὸς κίνδυνος=0.53,
P=0.011), στὴν ὁμάδα τῶν ἀσθενῶν ποὺ ὑποβλήθηκαν σὲ ἐπέμβαση κατάλυσης.
Τὰ ἀποτελέσματα αὐτὰ βέβαια, ποὺ παρατίθενται ὅπως ἀνακοινώθηκαν στὸ τελευταῖο Πανευρωπαϊκὸ Καρδιολογικὸ συνέδριο, δὲν ἔχουν
δημοσιευθεῖ ἀκόμα, ἀλλὰ ἡ συνολικὴ εἰκόνα τῶν
ἀποτελεσμάτων δὲν ἀναμένεται νὰ ἀλλάξει οὐσιω
δῶς. Ἀκόμα ἡ ἐπέμβαση κατάλυσης πραγματοποιήθηκε σὲ ἀσθενεῖς μὲ συμπτωματικὴ καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια, ποὺ εἶχαν στὴν πλειονότητά τους ἐμμένουσα κολπικὴ μαρμαρυγή. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ μᾶς
ὑποχρεώνει νὰ κάνουμε τὶς παρακάτω σημαντικὲς
κλινικὰ ἐπισημάνσεις. Καταρχὴν δὲν εἶναι βέβαιο
ὅτι μποροῦμε νὰ ἐπεκτείνουμε τὰ συμπεράσματα
τῆς μελέτης CASTLE-AF σὲ ὅλους τοὺς ἀσθενεῖς
ποὺ εἶναι ὑποψήφιοι γιὰ ἐπέμβαση κατάλυσης.
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Δεύτερον, ὀφείλουμε νὰ ὁμολογήσουμε ὅτι οἱ περισσότεροι καρδιολόγοι ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἠλεκτροφυσιολόγοι δὲν θεωροῦσαν καν ὑποψήφιους
γιὰ ἐπέμβαση κατάλυσης τοὺς ἀσθενεῖς μὲ ἐμμένουσα κολπικὴ μαρμαρυγὴ καὶ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
Ποιὰ εἶναι τελικὰ τὰ μηνύματα τῆς μελέτης
αὐτῆς καὶ ποιὲς ἀλλαγὲς στὴν κλινική μας πράξη
εἶναι δυνατὸν νὰ πυροδοτήσει;
• Ἡ κολπικὴ μαρμαρυγὴ σὲ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια ἔχει σημαντικὴ ἐπίδραση στὴν
πρόγνωσή τους.
• Ἡ προσπάθεια γιὰ τὴ διατήρηση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς φαίνεται ὅτι ἔχει ἰδιαίτερη ἀξία
σὲ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, γιατί ἡ πρόγνωσή τους εἶναι δυσχερὴς παρὰ τὴν πρόοδο στὴ
φαρμακευτικὴ διαχείριση τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας.
• Δὲν ὑπάρχει πλέον ἀμφιβολία, ὅτι ἡ ἐπέμβαση κατάλυσης μειώνει σημαντικὰ καὶ σὲ βάθος
χρόνου τὸ φορτίο τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς σὲ
ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἀκόμα κι ὅταν
αὐτοὶ ἔχουν φτάσει στὸ στάδιο τῆς ἐμμένουσας
κολπικῆς μαρμαρυγῆς.
• Ἡ ἐπέμβαση κατάλυσης ἔχει σημαντικὴ θέση
στὴν ἀντιμετώπιση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς ἐπὶ
καρδιακῆς ἀνεπάρκειας καὶ βελτιώνει σημαντικὰ
τὴν πρόγνωση τῶν ἀσθενῶν αὐτῶν.
Ὅμως ἄς διατηρήσουμε τὴν ἱκανότητα νὰ πα-

ράγουμε δεύτερες σκέψεις. Ἄς μὴ βιαστοῦμε νὰ ἐπεκτείνουμε ἀβασάνιστα τὴν ἐπέμβαση κατάλυσης σὲ
ἀσθενεῖς μὲ σοβαρὲς συννοσηρότητες, προχωρημένο
λειτουργικὸ στάδιο καὶ ἀπὸ μακροῦ ἐμμμένουσα
κολπικὴ μαρμαρυγή. Ἄς περιμένουμε περισσότερα δεδομένα. Ἡ μελέτη αὐτὴ θὰ ἀκολουθηθεῖ καὶ
ἀπὸ ἄλλες. Ἐν τῷ μεταξὺ ἄς ἀσχοληθοῦμε μὲ τὴν
καλύτερη ἐφαρμογὴ τῆς στρατηγικῆς ἐλέγχου τοῦ
ρυθμοῦ, σὲ ὅσους ἀσθενεῖς τὴν δικαιοῦνται. Καὶ γιὰ
ὅσους ἐξ αὐτῶν ἔχει ἔνδειξη ἡ ἐπέμβαση κατάλυσης,
ἄς φροντίσουμε νὰ πραγματοποιεῖται αὐτή σὲ ἕνα
ὀργανωμένο περιβάλλον ὑπὸ τὶς καλύτερες δυνατὲς συνθῆκες. Γιατί, ἄς μὴν ξεχνοῦμε ὅτι ἡ Ἀχίλλειος
πτέρνα τῶν τυχαιοποιημένων μελετῶν εἶναι ὅτι διεξάγονται σὲ κέντρα ὑψηλῆς ἐμπειρίας. Καὶ ἡ παράμετρος αὐτὴ δὲν ἀξιολογεῖται ἐπαρκῶς κατὰ τὴν
ἀνάγνωση καὶ διάδοση τῶν ἀποτελεσμάτων τους.
Ὑπομονὴ καὶ προσοχὴ λοιπόν, ἀλλὰ μὴν γελιέστε.
Κάτι ἀλλάζει στὴ διαχείριση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς. Καὶ δὲν ἀναφέρομαι μόνο στὴν ἐπέμβαση
κατάλυσης. Ἀλλὰ στὴ γενικότερη ἀνάγκη ἀντιμετώπισης μιᾶς ἀρρυθμίας, ποὺ θεωρούσαμε παλαιότερα
ἀναπόδραστο συμπλήρωμα τῆς καρδιακῆς ἀνεπάρκειας καὶ πολλῶν ἄλλων καταστάσεων.
Ἡ μελέτη CASTLE-AF ἔρχεται πρωτίστως
νὰ κλονίσει τὴν ἀδικαιολόγητη ἀπὸ τὰ δεδομένα, ἀλλὰ σχεδὸν καθεστωτική, θεραπευτικὴ
ἀδράνεια, ἀπέναντι στὴν κολπικὴ μαρμαρυγὴ σὲ
ἀσθενεῖς μὲ ὀργανικὴ καρδιοπάθεια.
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