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Γιὰ ποιόν χτυπὰει ἡ CABANA;
Μία ματιὰ στὶς πρόσφατες μελέτες γιὰ τὴν ἐπέμβαση
κατάλυσης τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς, ἀλλὰ καὶ στὶς
βασικὲς ἀρχὲς διεξαγωγῆς τῶν κλινικῶν μελετῶν.
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ἐπέμβαση κατάλυσης τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς ἐφαρμόζεται γιὰ 19 χρόνια κι
ἔχει συμβάλλει σημαντικὰ στὴν ἀντιμετώπιση τῆς συχνότερης ἀρρυθμίας, γιὰ τὴν ὁποία
ἀφενὸς δὲν ὑπάρχει ἀποτελεσματικὴ φαρμακευτικὴ θεραπεία καὶ αφετέρου εἶναι πλέον σαφὲς
ὅτι ἐπηρεάζει σημαντικὰ ὄχι μόνο τὴν ποιότητα
τῆς ζωῆς τους ἀλλὰ καὶ τὴν πρόγνωση τους.
Πρὶν λίγους μῆνες δημοσιεύθηκε ἡ μελέτη
CASTLE-AF καὶ πρὶν λίγες ἡμέρες ἀνακοινώθηκε ἡ
μελέτη CABANA. Εἶναι δύο ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες τυχαιοποιημένες, προοπτικὲς κλινικὲς μελέτες γιὰ τὴν
ἐπέμβαση κατάλυσης τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς καί,
στὴν ἐποχὴ τῆς ἀποδεικτικῆς ἰατρικῆς, εἶναι τὰ δεδομένα ἀπὸ αὐτὲς τὶς μελέτες πού πρέπει νὰ κατευθύνουν τὶς θεραπευτικές μας ἐπιλογές. Στὸ ἄρθρο
αὐτὸ θὰ σχολιάσουμε μερικὲς ἀπὸ τὶς βασικὲς ἀρχὲς
διεξαγωγῆς ἀλλὰ καὶ ἀξιολόγησης τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν τυχαιοποιημένων κλινικῶν δοκιμῶν
καὶ θὰ παρουσιάσουμε συνοπτικὰ τὰ ἀποτελέσματα τῆς πρώτης ἐκ τῶν δύο προαναφερθέντων σημαντικῶν μελετῶν πού ἀνακοινώθηκαν πρόσφατα.
Στὸ σημεῖο αὐτὸ εἶναι καλὸ νὰ ἐξηγήσουμε μερικὰ ἀπὸ τὰ προβλήματα ποὺ ὑπάρχουν στὴν διεξαγωγὴ τῶν τυχαιοποιημένων κλινικῶν δοκιμῶν, σὲ
ἀσθενεῖς ποὺ ὑποβάλλονται σὲ ἐπεμβατικὲς θεραπεῖες.

Τὸ πρῶτο πρόβλημα εἶναι, ὅτι, οἱ ἀσθενεῖς ποὺ
εἶναι ὑποψήφιοι (eligible) γιὰ μία τέτοια μελέτη,
κατὰ κανόνα δὲν δέχονται νὰ τυχαιοποιηθοῦν.
Ἔτσι ἔχουμε μία ἀρχικὴ πολὺ περιοριστικὴ ἐπιλογή, ποὺ ἐπηρεάζει τὴν ἀντιπροσωπευτικότητα τοῦ
πληθυσμοῦ τῆς μελέτης καί, βέβαια, αὐτὸ σημαίνει,
ὅτι στὶς μελέτες αὐτὲς δὲν μποροῦμε ποτὲ νὰ μιλήσουμε γιὰ «διαδοχικοὺς ἀνεπίλεκτους» ἀσθενεῖς.
Γιὰ παράδειγμα στὴ μελέτη MADIT-1 (1996), πού
ἔθεσε τὴ βάση γιὰ τὴν εὐρύτερη χρήση τῶν ἐμφυτεύσιμων ἀπινιδωτῶν, κατάλληλοι γιὰ τυχαιοποίηση ἦσαν 9.000 ἀσθενεῖς, ἀλλὰ τυχαιοποιήθηκαν
μόνο 192. Βέβαια, ὀφείλουμε νὰ σημειώσουμε,
ὅτι αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἀλλοιώνονται a priori
τὰ ἀποτελέσματα τῶν παρεμβατικῶν μελετῶν
ἀπὸ αὐτὴ τὴ μεθοδολογικὴ ἀδυναμία. Γιὰ παράδειγμα, τὰ ἀποτελέσματα τῆς μελέτης MADIT-1
ἐπιβεβαιώθηκαν κι ἐπεκτάθηκαν ἀπὸ τὶς μελέτες ποὺ ἀκολούθησαν, παρὰ τὸ φαινόμενο τῆς
ἄρνησης πολλῶν ἀσθενῶν νὰ ἀκολουθήσουν τὸ
πρωτόκολλο τῆς μελέτης. Πάντως εἶναι ἀναντίρρητο γεγονός, ὅτι οἱ ἀσθενεῖς πού δέχονται τὴν
τυχαιοποίηση σὲ τέτοιες μελέτες ἔχουν ἰδιαίτερα
χαρακτηριστικὰ ὅπως μικρότερη ἡλικία, καλύτερο μορφωτικὸ καὶ κοινωνικοοικονομικὸ ἐπίπεδο.
Τὸ δεύτερο καὶ σημαντικότερο ἴσως πρόβλημα ἀφορᾶ κυρίως στὴν εὐκολία μὲ τὴν ὁποία
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οἱ ἀσθενεῖς, ποὺ τυχαιοποιοῦνται στὴν ὁμάδα
τῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς, ἐγκαταλείπουν τὸ
πρωτόκολλο τῆς μελέτης καὶ ἀποφασίζουν νὰ
ὑποβληθοῦν σὲ ἐπέμβαση κατάλυσης, ἀφοῦ ἡ
φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ συχνὰ ἀποτυγχάνει νὰ διατηρήσει τὸ φλεβοκομβικὸ ρυθμό. Εἶναι αὐτονόητο, ὅτι αὐτὸ εἶναι ἕνα ἀναφαίρετο δικαίωμα τῶν
ἀσθενῶν, πού πηγάζει ἀπὸ τὴ διακήρυξη τοῦ Ἑλσίνκι γιὰ τὴν διεξαγωγὴ τῶν κλινικῶν μελετῶν.
Νὰ σημειωθεῖ, ὅτι στὴν περίπτωση τῆς ἐπέμβασης
κατάλυσης τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς τὸ δικαίωμα αὐτὸ ἔχει ἀσκηθεῖ ἀπὸ ἕνα μεγάλο ποσοστὸ
τῶν ἀσθενῶν στὴ μελέτη MANTRA-PAF (N Engl
J Med 2012:25;367(17):1587-95). Στὴν μελέτη αὐτὴ
σχεδὸν ἕνας στοὺς ἕξι ἀσθενεῖς, πού εἶχε τυχαιοποιηθεῖ στὴν ὁμάδα τῶν φαρμάκων, παρὰ τὴν τυχαιοποίηση, ὑποβλήθηκε σὲ ἐπέμβαση κατάλυσης.
Τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ φαινομένου αὐτοῦ ἦταν ἡ μὴ
ὕπαρξη στατιστικὰ σημαντικῆς διαφορᾶς μεταξὺ
τῶν δύο ὁμάδων τῆς μελέτης, κατὰ τὰ 2 ἔτη παρακολούθησης, ποὺ ἔφτασε τὴ στατιστικὴ σημαντικότητα κατὰ τὴ μακροχρόνια, πενταετῆ παρακολούθηση. Ἄν τολμούσαμε νὰ ἁπλοποιήσουμε
τὴν ἐπίδραση τοῦ φαινομένου αὐτοῦ στὶς παρεμβατικὲς μελέτες, θὰ λέγαμε ὅτι «μικραίνουν» τὸν
πληθυσμὸ τῶν ἀσθενῶν, ἀφοῦ δὲν ὑπολογίζονται
στὴν τελικὴ ἀνάλυση τῶν ἀποτελεσμάτων, «ἀδικοῦν» τὸ σκέλος τῆς παρέμβασης ποὺ προτιμοῦν
οἱ ἀσθενεῖς, ἐνῶ «κολακεύουν» αὐτὸ ποὺ τείνουν
οἱ ἀσθενεῖς νὰ ἐγκαταλείψουν, λόγῳ μειωμένης
ἀποτελεσματικότητας.
Στὴν περίπτωσή μας, ἐπειδὴ ἡ ἐπέμβαση κατάλυσης εἶναι ἤδη μία εὐρέως διαθέσιμη καὶ καταξιωμένη θεραπεία γιὰ τὴν κολπικὴ μαρμαρυγή,
οἱ ἀσθενεῖς πού δὲν ἀνταποκρίνονται στὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ τείνουν νὰ τήν ἐγκαταλείψουν καὶ
νὰ στραφοῦν στὴν ἐπέμβαση κατάλυσης. Δηλαδή,
ἀπὸ τὴν ὁμάδα τῶν φαρμάκων τῆς μελέτης τείνουν
νὰ φεύγουν οἱ ἀσθενεῖς ποὺ δὲν ἀνταποκρίνονται
σὲ αὐτά. Προφανῶς, δηλαδή, κατὰ τὴν ἀνάλυση
μὲ τὴ μέθοδο intention to treat, ποὺ εἶναι ὁ κύριος
τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο γίνονται οἱ ἀναλύσεις τῶν
μεγάλων κλινικῶν δοκιμῶν, τὸ συγκριτικὸ ὄφελος
ἀπὸ τὴν ἐπέμβαση κατάλυσης ἐλαχιστοποιεῖται,
ἐπειδὴ οἱ ἀσθενεῖς ποὺ δὲν ἀνταποκρίνονται στὴ
φαρμακευτικὴ θεραπεία πρακτικὰ βγαίνουν ἀπὸ
τὸν πληθυσμὸ τῆς μελέτης.
Τί μπορεῖ νὰ γίνει γιὰ νὰ μειωθεῖ ἡ ἐπίδραση

ΚΑΡΔΙΑ & ΑΓΓΕΙΑ | ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

τοῦ φαινομένου αὐτοῦ, ποὺ χαρακτηρίζεται ὡς
«crossover»; Αὐτὸ ποὺ συνήθως συμβαίνει, εἶναι
ὅτι μαζὶ μὲ τὰ ἀποτελέσματα τῆς intention to treat
analysis παρουσιάζονται καὶ τὰ ἀποτελέσματα
τῆς per protocol ἤ on treatment analysis. Δηλαδή,
τὰ ἀποτελέσματα τῆς σύγκρισης τῶν ἀσθενῶν
ποὺ τυχαιοποιήθηκαν στὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ
κι ἔμειναν στὴν ἀγωγὴ αὐτή, ἔναντι τῶν ἀσθενῶν
ποὺ τυχαιοποιήθηκαν στὴν ἐπέμβαση κατάλυσης καὶ ὑποβλήθηκαν τελικὰ σὲ κατάλυση. Βέβαια εἶναι ἀποδεκτὸ γεγονός, ὅτι ἡ intention to
treat ἀνάλυση ἔχει ὀρθῶς ἐπικρατήσει, γιατὶ γενικὰ προστατεύει τὴν τυχαιοποίηση, ἀλλά, ἀπὸ
τὴν ἄλλη πλευρά, αὐτὸ δὲν ἰσχύει γιὰ μία μελέτη,
στὴν ὁποία τὸ 27% τῶν ἀσθενῶν, πού ἔλαβε φάρμακα, ὑποβλήθηκε σὲ ἐπέμβαση κατάλυσης, ὅπως
εἶναι ἡ μελέτη CABANA. Νὰ σημειωθεῖ ἀκόμα
ὅτι 9,2% τῶν ἀσθενῶν, πού εἶχαν τυχαιοποιηθεῖ
νὰ ὑποβληθοῦν σὲ ἐπέμβαση κατάλυσης στὴ μελέτη CABANA, ἀρνήθηκαν νὰ ὑποβληθοῦν στὴν
ἐπέμβαση. Εἶναι, λοιπόν, σαφές, ὅτι τὸ ἐπιστημονικὰ καὶ δεοντολογικὰ ὀρθὸ εἶναι ἡ σύγχρονη παρουσίαση τόσο τῶν ἀποτελεσμάτων μὲ τὴ μέθοδο
intention to treat ὅσο καὶ αὐτῶν ποὺ πραγματικὰ
ἔλαβαν τὴν ἐξεταζόμενη θεραπεία (per protocol
analysis).
Ἄς δοῦμε λοιπὸν συνοπτικὰ τὰ ἀποτελέσματα αὐτῶν τῶν δύο σημαντικῶν μελετῶν, πού
ἔχουν τήν πιθανότητα νὰ ἀλλάξουν τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἀσθενῶν μὲ κολπικὴ μαρμαρυγή. Καὶ
αὐτὴ τὴν πιθανότητα τήν ἔχουν, ἐπειδὴ εἶναι οἱ
πρῶτες τυχαιοποιημένες κλινικὲς δοκιμές, πού
στόχευσαν στὴν ἐπίδραση τῆς ἐπέμβασης στὴν
πρόγνωση τῶν ἀσθενῶν καὶ ὄχι μόνο στὴν παρακολούθηση τοῦ φορτίου τῆς ἀρρυθμίας ὅπως οἱ
παλαιότερες μελέτες.
Α. ΜΕΛΕΤΗ CASTLE-AF
Ἐξέτασε 360 ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, πού εἶχαν ἤδη ὑποβληθεῖ σὲ ἐμφύτευση αμφικοιλιακῶν ἀπινιδωτῶν, γεγονὸς πού σημαίνει
ὅτι εἶχαν ἀπόλυτα ἀξιόπιστη συνεχῆ παρακολούθηση τοῦ ρυθμοῦ καὶ τοῦ συνολικοῦ φορτίου
τῆς ἀρρυθμίας. Ἦσαν ἀσθενεῖς μὲ μέση ἡλικία 64
ἔτη, ποὺ ἐλάμβαναν τὴ βέλτιστη ἀγωγὴ καρδιακῆς
ἀνεπάρκειας.
Ἀποτελέσματα: Ἡ ἐπέμβαση κατάλυσης μείωσε κατὰ 47% τὴν ὁλικὴ θνησιμότητα (13,4 ἔναντι
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25%) καὶ κατὰ 51% τὴν καρδιαγγειακὴ θνησιμότητα (11,2 ἔναντι 22,3%). Στοὺς 60 μῆνες παρακολούθησης, τὸ 63% τῶν ἀσθενῶν ποὺ ὑποβλήθηκαν
σὲ κατάλυση καὶ τὸ 22% ὅσων ἔλαβαν φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ ἦταν σὲ φλεβοκομβικὸ ρυθμό. Ὑπῆρχε
μικρὸ ποσοστὸ ἐπιπλοκῶν (8% συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἤπιων ἐπιπλοκῶν) καὶ κανένας θάνατος σχετιζόμενος μὲ τὴν ἐπέμβαση. Τὸ μέγεθος
τοῦ ὀφέλους εἶναι μοναδικὸ γιὰ τὴ θεραπεία τῆς
καρδιακῆς ἀνεπάρκειας εὐρύτερα. Συγκριτικά, οἱ
ἀνταγωνιστὲς νεπριλισίνης μείωσαν τὴ θνησιμότητα κατὰ 35%, οἱ απινιδωτὲς καὶ οἱ β-αποκλειστὲς κατὰ 30%. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ὀφείλεται καὶ
στὴν πολὺ μεγάλη δυσμενῆ ἐπίδραση ποὺ ἔχει ἡ
κολπικὴ μαρμαρυγὴ στὴν πρόγνωση τῶν ἀσθενῶν
μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ὅπως ἐπισημαίνουν καὶ
οἱ συγγραφεῖς τῆς μελέτης.
Ὀφείλουμε ἀκόμα νὰ παρατηρήσουμε, ὅτι
τὰ ἀποτελέσματα αὐτὰ δὲν εἶναι καινοφανῆ. Ἡ
μελέτη AATAC (Circulation. 2016;133:1637-1644)
εἶχε ἤδη δείξει τὴν ἀνωτερότητα τῆς ἐπέμβασης
κατάλυσης ἔναντι τῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς
καὶ οἱ μελέτες CAMERA-MRI (J Am Coll Cardiol.
2017;70:1949-1961) καὶ CAMTAF (Circ Arrhythm
Electrophysiol 2014;7:31-38) εἶχαν δείξει τὸ κλινικὸ ὄφελος ἀπὸ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς ἐπέμβασης κατάλυσης τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς σὲ ἀσθενεῖς μὲ
κολπικὴ μαρμαρυγὴ καὶ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
Πρέπει ἀκόμα νὰ θυμόμαστε, ὅτι 10 χρόνια πρὶν
ὁ Μιχάλης Ἐφραιμίδης, ἀπὸ τὸν Εὐαγγελισμό,
εἶχε δημοσιεύσει μία μικρὴ μελέτη γιὰ τὸ ρόλο τῆς
ἐπέμβασης κατάλυσης σὲ ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ
ἀνεπάρκεια (Hellenic J Cardiol 2008;49(1):19-25)

μὲ παρόμοια ἀποτελέσματα.
Ποιὸ εἶναι τὸ σκοτεινὸ σημεῖο τῆς μεταφορᾶς
τῶν ἀποτελεσμάτων τῆς μελέτης CASTLE-AF
στὴν κλινικὴ πράξη; Ὅτι τόσο οἱ κλινικοὶ ἰατροὶ
ὅσο καὶ οἱ ἠλεκτροφυσιολόγοι στὴ χώρα μας, γιὰ
διαφορετικοὺς λόγους ἕκαστος, δὲν προκρίνουν
τὴν ἐπέμβαση κατάλυσης γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια. Συχνὰ καὶ λανθασμένα τείνουμε νὰ πιστεύουμε, ὅτι ἀργὰ ἤ γρήγορα ἡ κολπικὴ
μαρμαρυγή, οὕτως ἤ ἄλλως, θὰ ἐπικρατήσει, καὶ ὁ
φόβος τῶν ἐπιπλοκῶν εἶναι μεγαλύτερος. Ἀκόμα,
εἶναι γεγονός, ὅτι ἡ ἡλικία τῶν ἀσθενῶν αὐτῶν
εἶναι μεγαλύτερη, εἶναι ἀσθενεῖς ποὺ συχνὰ ἔχουν
ὑποβληθεῖ καὶ σὲ ἄλλες ἐπεμβάσεις (π.χ. ἐμφύτευση συσκευῶν διαχείρισης τοῦ ρυθμοῦ) καί, τέλος,
κάποιες φορὲς γίνεται μία ἐπίπονη, μακρᾶς διάρκειας καὶ κάποιες φορὲς ἀτελέσφορη προσπάθεια
βελτιστοποίησης τῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς, ποὺ
ἀναβάλλει ὁποιαδήποτε παρεμβατικὴ προσπάθεια γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς. Ὅμως πρέπει νὰ θυμόμαστε ὅτι, ὅπως ἔχουμε
ξαναπεῖ ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἄρθρο, τὰ θεραπευτικὰ μέσα
πού ἔχουμε, γιὰ τὴ βελτίωση τῆς πρόγνωσης τῶν
ἀσθενῶν μὲ ὀργανικὴ καρδιοπάθεια καὶ κολπικὴ
μαρμαρυγή, εἶναι πενιχρά.
Τὰ ἀποτελέσματα καὶ ὁ σχολιασμὸς τῆς μελέτης CABANA θὰ ακολουθήσουν στὸ προσεχὲς
τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας.
Ἐν τῷ μεταξύ, ἂς ἔχουμε στὸ νοῦ μας τὸν
Γκαμπριὲλ Γκαρσία Μάρκες, ποὺ εἶπε ὅτι:
«Αὐτὸς πού περιμένει πολύ, δὲν πρέπει νὰ
περιμένει πολλὰ».
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