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Ἀνάταξη κολπικῆς μαρμαρυγῆς.
Τί δέον γενέσθαι;
Γεώργιος Κ. Ἀνδρικόπουλος
Διευθυντὴς Α´ Καρδιολογικῆς Κλινικῆς & Τμήματος Ἠλεκτροφυσιολογίας & Βηματοδότησης,
Ἑρρῖκος Ντυνάν Hospital Center

«Ἕξις δευτέρα φύσις» εἶχε πεῖ ὁ Ἀριστοτέλης.
Ὁ Φιοντόρ Νοστογιέφσκι, 2.000 χρόνια μετά, εἶχε
διατυπώσει μιὰ πιὸ χιουμοριστικὴ προσέγγιση
αὐτῆς τῆς ἀλήθειας, λέγοντας ὅτι «Μοῦ φαίνεται
πὼς τὸ δεύτερο μισὸ τῆς ζωῆς ἑνὸς ἀνθρώπου δὲν
ἀποτελεῖται ἀπὸ τίποτε ἄλλο παρὰ ἀπὸ τὶς συνήθειες ποὺ μάζεψε στὸ πρῶτο μισό».

Ε

ἶναι γεγονὸς ὅτι στὴ ζωὴ τῶν ἰατρῶν, τῶν
καρδιολόγων συμπεριλαμβανομένων, ἡ
ζωή, μετὰ τὴν εἰδικότητα, ἀποτελεῖ ἕνα
σαφῶς καθορισμένο «δεύτερο μισό». Καὶ εἶναι
ἀκόμα γεγονός, ὅτι στὸ δεύτερο αὐτὸ μισὸ συχνὰ
ἀναπαράγουμε μὲ ἐπιμονὴ αὐτὰ ποὺ κάνουμε στὸ
πρῶτο μισό. Ἐν προκειμένῳ, καὶ ὅσον ἀφορᾶ
στὴν ἀντιμετώπιση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς,
ἔχω σχηματίσει τὴν ἐντύπωση, ἀπὸ τὴ μακρὰ ἐνασχόλησή μου μὲ τὴν κολπικὴ μαρμαρυγὴ ἀλλὰ
καὶ συζητήσεις μὲ συναδέλφους ἀπὸ ὅλη τὴ χώρα
κατὰ τὴ διάρκεια ἐκπαιδευτικῶν ἐκδηλώσεων,
ὅτι ὁ «μέσος καρδιολόγος», (ἐλπίζω νὰ μοῦ συγχωρήσετε τὴν ἔκφραση), κάνει τὰ ἀκόλουθα:
1. Στὸ νοσοκομεῖο:
Ἀμιωδαρόνη ἐνδοφλεβίως σὲ μεγάλη ποικιλία δόσεων, μὲ ἤ χωρὶς φόρτιση καὶ ἀνεξαρτήτως
τῶν χαρακτηριστικῶν τοῦ ἀσθενοῦς.
Σπανιότερα, καὶ μόνο σὲ κατάσταση σοβαρῆς
αἱμοδυναμικῆς ἀστάθειας τοῦ ἀσθενοῦς, ἠλεκτρικὴ ἀνάταξη.
Περιορισμένη χρήση ἰβουτιλίδης καὶ βερνα-

καλάντης.
Πολὺ περιορισμένη χρήση φλεκαϊνίδης, προπαφαινόνης κι εὐτυχῶς σοταλόλης. Ὁ χαρακτηρισμὸς «εὐτυχῶς» γιὰ τὴ σοταλόλη ὀφείλεται στὸ
γεγονός, ὅτι ἡ σοταλόλη ΔΕΝ προτείνεται γιὰ
τὴν ἀνάταξη τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς, λόγῳ τῆς
μικρῆς ἀποτελεσματικότητας ἀλλὰ καὶ τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο δρᾶ. Συγκεκριμένα, ἡ δράση της
ἔχει ἀνάστροφη σχέση μὲ τὴ συχνότητα χρήσης
τῶν κυτταρικῶν διαύλων (reverse use dependet
action), δηλαδὴ μὲ τὴν καρδιακὴ συχνότητα, ποὺ
συνήθως εἶναι αὐξημένη ἐπὶ παροξυσμῶν κολπικῆς μαρμαρυγῆς.
2. Στὸ ἰατρεῖο:
Προτιμᾶται γενικὰ ἡ ΜΗ ἀνάταξη καὶ ἡ ἀποφυγὴ ἰατρικῶν πράξεων μὲ πιθανότητα ἐκδήλωσης ἀνεπιθύμητων ἐνεργειῶν.
Συχνότερα συστήνεται ἡ προσπάθεια ἀνάταξης σὲ νοσοκομεῖο.
Σπανιότερα χρησιμοποιοῦνται ἐντός τοῦ ἰατρείου ἀντιαρρυθμικὰ φάρμακα τῆς ὁμάδας IC
καὶ κυρίως ἡ φλεκαϊνίδη ἄμεσης ἀποδέσμευσης
καὶ ἡ προπαφαινόνη κι εὐτυχῶς ἀκόμα σπανιότερα συστήνεται ἡ ἀποφυγὴ ἀνάταξης.
3. Στὸ σπίτι τοῦ ἀσθενοῦς:
Συνήθως οἱ ἀσθενεῖς χρησιμοποιοῦν, μετὰ
ἀπὸ ὁδηγίες τῶν θεραπόντων ἰατρῶν βεβαίως,
β-ἀποκλειστές, διγοξίνη ἢ/καὶ ἀνταγωνιστὲς
ἀσβεστίου γιὰ ἔλεγχο τῆς καρδιακῆς συχνότητας
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Πίνακας 1. Ὁ ἀλγόριθμος ποὺ προτείνεται ἀπὸ τὶς ὁδηγίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας γιὰ τὴν
ἀντιμετώπιση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς. Συγκριτικὴ παρουσίαση τῶν ὁδηγιῶν τοῦ 2012 καὶ τῶν πλέον πρόσφατων
τοῦ 2016. Τὸ κόκκινο πλαίσιο εἶναι προσθήκη τοῦ γράφοντος, γιὰ νὰ ἑστιαστεῖ ἡ προσοχὴ στοὺς ἀσθενεῖς χωρὶς
ὀργανικὴ καρδιοπάθεια, ποὺ ἀποτελοῦν καὶ τὴν πλειονότητα τῶν ἀσθενῶν.

ἢ ἐπειδὴ, ἐσφαλμένα πιστεύουν ὅτι ἡ μείωση τῆς
καρδιακῆς συχνότητας ὁδηγεῖ σὲ ἠλεκτρικὴ ἀνάταξη.
Σπανιότερα, ἀλλὰ συχνότερα κατὰ τὰ τελευταῖα χρόνια, οἱ ἀσθενεῖς ἔχουν ἀρχίσει νὰ χρησιμοποιοῦν φλεκαϊνίδη ἢ προπαφαινόνη (ἄμεσης
ἀποδέσμευσης ἀμφότερα), προκειμένου νὰ ἐπιτευχθεῖ ἡ ἀνάταξη (pill in the pocket strategy).
Εἶναι μιὰ στρατηγική, ποὺ γενικὰ ὑποχρησιμοποιεῖται, ἀλλὰ καὶ ὅταν υἱοθετεῖται, συχνὰ γίνεται χρήση πολὺ μικρῶν δόσεων, ποὺ ὁδηγοῦν σὲ
ἀναίρεση τῆς ἀποτελεσματικότητάς της. Γιὰ νὰ
γίνει ἀντιληπτὸ τὸ παραπάνω, ὑπενθυμίζω ὅτι
στὴ μελέτη τῶν Alboni P. καὶ συνεργατῶν (N Engl
J Med 2004;351:2384-91), ποὺ ἔθεσε τὰ θεμέλια τῆς
καλούμενης «pill in the pocket strategy», ἡ μέση
δόση φλεκαϊνίδης ἦταν 263 mg (δηλαδὴ 2,6 tab
ἄμεσης ἀποδέσμευσης) καὶ προπαφαινόνης 555
mg (δηλαδὴ 3,7 tab ἄμεσης ἀποδέσμευσης).
Ἀφοῦ κάναμε μιὰ βραχεῖα ἀνασκόπηση τῆς
κλινικῆς πραγματικότητας στὴ χώρα μας, ἐλπίζω
χωρὶς νὰ πήραμε ἀποστάσεις ἀπὸ τὴν πραγματικότητα αὐτὴ καθ’ αὐτή, ἄς ρίξουμε μιὰ ματιὰ στὶς
ὁδηγίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρεί-

ας, ὅπως αὐτὲς διαμορφώθηκαν τὸ 2016 σὲ σύγ
κριση μὲ τὶς προηγούμενες ὁδηγίες, προκειμένου
νὰ ἀποκτήσουμε καὶ μιὰ αἴσθηση τῶν ἀλλαγῶν
ποὺ συνοδεύουν τὴ διαχρονική τους ἐξέλιξη (Πίνακας 1).
Ἀλλαγὲς στὶς ὁδηγίες τοῦ 2016 σὲ σχέση μὲ τὶς
ὁδηγίες τοῦ 2012
Ἡ πιὸ μεγάλη καὶ προφανὴς ἀλλαγὴ στοὺς δύο
Πίνακες εἶναι ἡ ἀπάλειψη τῆς ἀμιωδαρόνης ἀπὸ
τὴν ἀνάταξη τῶν ἀσθενῶν χωρὶς ὀργανικὴ καρδιο
πάθεια, ποὺ ἀποτελοῦν καὶ τὴν πλειονότητα τῶν
ἀσθενῶν ποὺ καλούμαστε νὰ ἀνατάξουμε στὶς πρόσφατες ὁδηγίες. Ἡ ἀπάλειψη αὐτὴ δὲν ὀφείλεται
μόνο στὴ μειωμένη ἀποτελεσματικότητα τῆς ἀμιωδαρόνης στὴν ἀνάταξη τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς,
ἀλλὰ καὶ στὴν καθυστερημένη δράση αὐτῆς. Εἶναι
γνωστό ὅτι ἡ ἀμιωδαρόνη, κατὰ τὸ πρῶτο 24ωρο,
δὲν διαφέρει σημαντικὰ ἀπὸ τὸ εἰκονικὸ φάρμακο
στὴν πιθανότητα ἀνάταξης καὶ μόνο κατὰ τὸ δεύτερο 24ωρο ὑπερέχει αὐτοῦ. Παραθέτω τὰ συμπεράσματα τῆς τελευταίας μεγάλης μελέτης γιὰ τὴν
ἀνάταξη τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς προσφάτου
ἐνάρξεως, τῆς μελέτης RHYTHM-AF (Crijns HJ, et
al. Int J Cardiol. 2014 Apr 1;172(3):588-94).
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Πίνακας 2. Ἀποτελεσματικότητα τῶν ἀπὸ τοῦ στόματος φαρμάκων ποὺ χρησιμοποιήθηκαν γιὰ τὴν ἠλεκτρικὴ ἀνάταξη τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς στὴ μελέτη RHYTHM-AF (δεδομένα ἀπὸ Crijns HJ, et al. Int J Cardiol. 2014 Apr
1;172(3):588-94).
(Conclusions: Mode of CV varied significantly,
but both PCV and ECV were safe and effective.
Class Ic drugs were most effective conversion drugs,
but amiodarone is used most frequently, despite
providing merely rate control rather than shorten
time to conversion. Συμπεράσματα: Ὁ τρόπος
ἀνάταξης ποικίλει σημαντικά, ἀλλὰ τόσο ἡ φαρμακευτικὴ ὅσο καὶ ἡ ἠλεκτρικὴ ἀνάταξη ἦταν
ἀσφαλὴς καὶ ἀποτελεσματική. Τὰ φάρμακα Ic
ἦσαν τὰ πιὸ ἀποτελεσματικά, ἀλλὰ ἡ ἀμιωδαρόνη χρησιμοποιεῖται πιὸ συχνά, παρὰ τὸ γεγονὸς
ὅτι περισσότερο προσφέρει ἔλεγχο τῆς συχνότητας παρὰ βραχύνει τὸ χρόνο τῆς ἀνάταξης).
Πιὸ πάνω (Πίνακας 2) παραθέτω τὸν πίνακα, ὅπου συγκρίνεται ἡ ἀποτελεσματικότητα τῶν
ἀπὸ τοῦ στόματος φαρμάκων ποὺ χρησιμοποιήθηκαν γιὰ τὴν ἠλεκτρικὴ ἀνάταξη τῆς κολπικῆς
μαρμαρυγῆς στὴ μελέτη RHYTHM-AF, προκειμένου νὰ ἔχουμε μιὰ ἔνδειξη τόσο τῆς ἀποτελεσματικότητάς τους (ἀπόσταση ἀπὸ τὴ μὼβ γραμ-

μή, ποὺ δείχνει τὴν ἐπίδραση τῶν φαρμάκων ποὺ
δὲν ἀνατάσσουν) ὅσο καὶ τοῦ χρόνου ποὺ ἀπαιτεῖται γιὰ τὴν ἀνάταξη.
Συνεχίζοντας τὶς διαπιστώσεις μας γιὰ τὴ
διαχρονικὴ μεταβολὴ τῶν ὁδηγιῶν ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἀνάταξη, θὰ ἦταν σκόπιμο νὰ παρατηρήσουμε, ὅτι στοὺς σχετικοὺς πίνακες λείπει ἡ
ἀναφορὰ στὴν ἰβουτιλίδη σὲ ἀσθενεῖς μὲ «μέτρια
ὀργανικὴ καρδιοπάθεια». Ἂν ἐξαιρέσουμε τὸν
ἐμπνευσμένο νεολογισμὸ τῶν συγγραφέων τῶν
ὁδηγιῶν τοῦ 2012, περὶ τῆς μέτριας ὀργανικῆς
καρδιοπάθειας, ἐνῶ ἀκόμα δὲν ἔχει καθοριστεῖ
ἡ ἔννοια τῆς ὀργανικῆς καρδιοπάθειας αὐτῆς,
ὁ περιορισμὸς τῆς χρήσης τῆς ἰβουτιλίδης μόνο
σὲ ἀσθενεῖς χωρὶς ὀργανικὴ καρδιοπάθεια εἶναι
λογικὸς καὶ ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὸν πολὺ ὑψηλὸ
κίνδυνο προαρρυθμίας τῆς ἰβουτιλίδης, ἀλλὰ καὶ
ἀπὸ τὴν ἀνάγκη συνεχοῦς ἠλεκτροκαρδιογραφικῆς παρακολούθησης τῶν ἀσθενῶν ποὺ τήν λαμβάνουν.
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Τὸ δέον…..
Ἰατρικῶς, λοιπόν, καθίσταται τουλάχιστον
ἐρμηνεύσιμη ἡ ἀπάλειψη τῆς ἀμιωδαρόνης ἀπὸ
τὸν θεραπευτικὸ ἀλγόριθμο τῆς ἀνάταξης τῶν
ἀσθενῶν μὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ προσφάτου
ἐνάρξεως καὶ ἀπουσία ὀργανικῆς καρδιοπάθειας.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, εἶναι ἀπολύτως λογική, ἀναγκαία καί, γιὰ νὰ εἴμαστε ἀκριβεῖς, ἀναντικατάστατη ἡ χρησιμοποίηση τῆς ἀμιωδαρόνης
γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς μὲ ὀργανικὴ καρδιοπάθεια, ποὺ
πρέπει νὰ ὑποβληθοῦν σὲ φαρμακευτικὴ ἀνάταξη
τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς.
Ἕνας ἄλλος σημαντικὸς παράγων, ποὺ πρέπει νὰ λάβουμε ὑπ᾽ ὄψιν μας γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς
χωρὶς ὀργανικὴ καρδιοπάθεια, εἶναι καὶ τὸ κοινωνικὸ καὶ οἰκονομικὸ κόστος τῆς προσπάθειας
ἀνάταξης. Ἔτσι, λοιπόν, εἶναι λογικὸ νὰ ἀποφεύγουμε πρακτικὲς ποὺ παρατείνουν τὴν παραμονὴ στὸ νοσοκομεῖο (π.χ. ἀμιωδαρόνη) ἢ χρησιμοποιοῦν δαπανηρὲς μεθόδους παρεμβάσεων, ὅπως
εἶναι ἡ μονάδα ἐντατικῆς θεραπείας, ἡ κινητοποίηση ἄλλων εἰδικοτήτων (π.χ. ἀναισθησιολόγων)
καὶ ἡ χρήση πολὺ δαπανηρῶν φαρμάκων (π.χ.
βερνακαλάντη). Νὰ σημειωθεῖ, ὅτι ἡ παραμονὴ
στὸ νοσοκομεῖο εἶναι ὁ κυριότερος τρόπος μὲ τὸν
ὁποῖο αὐξάνει ἡ δαπάνη γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση
τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς καὶ ἡ χρήση κρεβατιῶν
ἐντατικῆς παρακολούθησης εἶναι μὴ ἐφικτὴ τόσο
γιὰ τὰ δημόσια νοσοκομεῖα (εἶδος ἐν ἀνεπαρκείᾳ)
ὅσο καὶ γιὰ τὰ ἰδιωτικὰ (ὑψηλὸ κόστος χρήσης).

Καὶ τὸ ἐφικτὸν .…..
Εἶναι ἐφικτό, δόκιμο καὶ νομίζω ἀποτελεσματικό, νὰ προσανατολίσουμε τὴν κλινική μας
πράξη περισσότερο πρὸς τὶς ὁδηγίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας. Γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς
χωρὶς ὀργανικὴ καρδιοπάθεια χρειαζόμαστε μεγαλύτερη χρήση ἀπὸ τοῦ στόματος φλεκαϊνίδης
καὶ προπαφαινόνης ἄμεσης ἀπορρόφησης γιὰ τὴν
ἀνάταξη καὶ λιγότερη χρήση ἀμιωδαρόνης. Ἡ
ἰβουτιλίδη καὶ ἡ βερνακαλάντη, γιὰ διαφορετικοὺς λόγους ἕκαστη, ὁδηγοῦνται οὕτως ἢ ἄλλως
σὲ περιθωριοποίηση. Γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς μὲ ὀργανικὴ καρδιοπάθεια πρέπει νὰ ἐπικεντρωθοῦμε στὴν
ὀρθὴ χρήση τῆς ἀμιωδαρόνης.
Γιὰ ὅλους τοὺς ἀσθενεῖς μὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ προσφάτου ἐνάρξεως, ποὺ φτάνουν σὲ κάποια δευτεροβάθμια ἢ τριτοβάθμια μονάδα ὑγείας, πρέπει νὰ αὐξηθεῖ ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀσθενῶν
ποὺ ὑποβάλλονται σὲ ἠλεκτρικὴ ἀνάταξη, ὅπως
γίνεται καὶ στὶς περισσότερες χῶρες μὲ ἀναπτυγμένα συστήματα ὑγείας. Ἀλλὰ γιὰ τὸν τρόπο μὲ
τὸν ὁποῖο μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ γίνεται ἡ ἠλεκτρικὴ ἀνάταξη, καθὼς καὶ πρακτικὲς ὁδηγίες γιὰ
τὸν τρόπο ποὺ πρέπει νὰ γίνεται ἡ φαρμακευτικὴ
ἀνάταξη στὸ ἰατρεῖο ἢ/καὶ στὸ σπίτι, θὰ ἀναφερθοῦμε στὸ προσεχὲς ἄρθρο. Μέχρι τότε ἄς θυμηθοῦμε τὸν Ντοστογιέφσκι καὶ ἄς προσπαθήσουμε
νὰ τοῦ ἀποδείξουμε, ὅτι ὅταν ἡ γνώση μάχεται
τὴν ἕξη, κερδίζει ἡ γνώση…… καὶ οἱ ἀσθενεῖς μας.

Φιόντορ Μιχάηλοβιτς Ντοστογιέφσκι (1821-1881)
Ρῶσος συγγραφέας, κορυφαία μορφὴ τῆς παγκόσμιας λογοτεχνίας, γιὸς ἰατροῦ.

