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E

νας σύγχρονος πρακτικὸς ὁδηγὸς γιὰ τὴ
χρήση τῶν νεότερων ἀντιπηκτικῶν φαρμάκων, πού χορηγοῦνται σὲ ἀσθενεῖς μὲ
κολπικὴ μαρμαρυγή, δημοσιεύθηκε πρόσφατα
ἀπὸ τὴν European Heart Rhythm Association.1
Ἀποτελεῖ τὴ δεύτερη ἀναθεώρηση τοῦ πρακτικοῦ ὁδηγοῦ, πού δημοσιεύθηκε ἀρχικὰ τὸ
2013 [Heidbuchel et al. European Heart Rhythm
Association Practical Guide on the use of new
oral anticoagulants in patients with non-valvular
atrial fibrillation. Europace 2013;15:625–651] καὶ
ἀκολούθως τὸ 2015 [Heidbuchel et al. Updated
European Heart Rhythm Association Practical
Guide on the use of non-vitamin K antagonist
anticoagulants in patients with non-valvular atrial
fibrillation. Europace 2015;17:1467–1507]. Τὰ νεότερα ἀντιπηκτικὰ φάρμακα (NOACs) ἀποτελοῦν
ἐναλλακτικὴ ἐπιλογὴ ἀντὶ τῶν ἀνταγωνιστῶν
τῆς βιταμίνης Κ, γιὰ τὴν πρόληψη τοῦ ἀγγειακοῦ
ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου σὲ ἀσθενεῖς μὲ μὴ βαλβιδικῆς αἰτιολογίας κολπικὴ μαρμαρυγὴ καὶ θεωροῦνται προτιμητέα ἐπιλογὴ σὲ ἀσθενεῖς στοὺς
ὁποίους χορηγοῦνται ἀντιπηκτικὰ φάρμακα γιὰ
πρώτη φορά. Τόσο οἱ ἰατροὶ ὅσο καὶ οἱ ἀσθενεῖς ἔχουν ἀποκτήσει ἐμπειρία ἀπὸ τὴ χρήση τῶν
φαρμάκων αὐτῶν στὴν κλινικὴ πράξη. Ὡστόσο,
ὑπάρχουν ἀναπάντητες ἐρωτήσεις, ὅσον ἀφορᾶ
στὴν ὀρθὴ χρήση τῶν φαρμάκων αὐτῶν σὲ εἰδικὲς κλινικὲς καταστάσεις. Ἡ European Heart
Rhythm Association σχεδίασε ἕναν ἑνοποιημένο

τόπο γιὰ τὴν ἐνημέρωση τῶν ἰατρῶν, ὅσον ἀφορᾶ
στὴ χρήση τῶν διαφορετικῶν NOACs. Ἐπελέγησαν 20 θέματα, πού ἀφοροῦσαν σὲ διαφορετικὰ
κλινικὰ σενάρια, γιὰ τὰ ὁποῖα δόθηκαν πρακτικές, κατάλληλα τεκμηριωμένες ἀπαντήσεις. Τὰ 20
κλινικὰ σενάρια ἦσαν: (1) Καταλληλότητα τῶν
ἀσθενῶν νὰ λάβουν NOACs. (2) Πρακτικὸς τρόπος ἔναρξης τῆς ἀγωγῆς μὲ NOACs καὶ τρόπος
παρακολούθησης. (3) Ἐξασφάλιση τῆς συμμόρφωσης τοῦ ἀσθενοῦς στὸ συνταγογραφούμενο
NOAC. (4) Ἀλλαγὴ ἀπὸ τὸ ἕνα στὸ ἄλλο NOAC.
(5) Φαρμακοκινητικὴ καὶ ἀλληλεπιδράσεις τῶν
NOACs μὲ ἄλλα φάρμακα. (6) Χρήση NOACs σὲ
ἀσθενεῖς μὲ χρόνια νεφρικὴ νόσο ἤ σοβαροῦ βαθμοῦ ἡπατοπάθεια. (7) Πῶς νὰ μετροῦμε τὴν ἀντιπηκτικὴ δράση τῶν NOACs. (8) Μέτρηση τῶν ἐπιπέδων στὸ πλάσμα τῶν NOAC: σπάνιες ἐνδείξεις,
προφυλάξεις καὶ πιθανὰ λάθη. (9) Πῶς νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὰ λάθη στὸ δοσολογικὸ σχῆμα. (10) Τί
πρέπει νὰ κάνουμε, ὅταν ὑπάρχει ἰσχυρὴ ὑποψία
γιὰ λήψη ὑπερβολικῆς δόσης τοῦ NOAC, χωρὶς
νὰ ὑπάρχουν αἱμορραγικὰ φαινόμενα. (11) Ἀντιμετώπιση τῆς αἱμορραγίας σὲ ἀσθενεῖς πού λαμβάνουν NOAC. (12) Τί κάνουμε σὲ ἀσθενεῖς πού
ὑποβάλλονται σὲ προγραμματισμένη ἐπεμβατικὴ
πράξη, ἐγχείρηση ἤ κατάλυση μὲ καθετῆρα. (13)
Τι κάνουμε στοὺς ἀσθενεῖς ποὺ ἀπαιτεῖται ἐπείγουσα χειρουργικὴ παρέμβαση. (14) Τί κάνουμε
σὲ ἀσθενεῖς μὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ καὶ στεφανιαία νόσο. (15) Πῶς νὰ ἀποφεύγουμε τὴ σύγχυση
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μὲ τὴ δόση τῶν NOAC σὲ διαφορετικὲς ἐνδείξεις.
(16) Ἠλεκτρικὴ ἀνάταξη σὲ ἀσθενῆ πού λαμβάνει
NOAC. (17) Ἀσθενεῖς μὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ πού
ἐμφανίζουν ἀγγειακὸ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο, ἐνῶ
λαμβάνουν NOAC. (18) Χορήγηση NOAC σὲ εἰδικὲς περιπτώσεις ἀσθενῶν. (19) Χορήγηση ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς σὲ ἀσθενεῖς μὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ
πού ἐμφάνισαν κακοήθεια. (20) Βελτιστοποίηση
τοῦ δοσολογικοῦ σχήματος τῶν ἀνταγωνιστῶν
τῆς βιταμίνης Κ. VKA. Περισσότερες πληροφορίες
(καὶ σὲ διαφορετικὲς γλῶσσες) στὸ website (www.
NOACforAF.eu).
• Τὸ ἀρχεῖο καταγραφῆς μυοκαρδιοπαθειῶν
τοῦ EURObservational Research Programme ἀποτελεῖ ἕνα προοπτικό, πολυεθνικὸ μητρῶο καταγραφῆς διαδοχικῶν ἀσθενῶν, πού πάσχουν ἀπὸ
τέσσερις τύπους μυοκαρδιοπάθειας: ὑπερτροφική, διατατική, περιοριστικὴ καὶ ἀρρυθμιογενῆ
δυσπλασία τῆς δεξιᾶς κοιλίας.2 Σὲ 69 κέντρα ἀπὸ
18 χῶρες κατεγράφησαν 3.208 ἀσθενεῖς, 1.739 μὲ
ὑπερτροφικὴ μυοκαρδιοπάθεια, 1.260 μὲ διατατικὴ μυοκαρδιοπάθεια, 66 μὲ περιοριστικὴ μυοκαρδιοπάθεια καὶ 143 ἀσθενεῖς μὲ ἀρρυθμιογενῆ
δυσπλασία τῆς δεξιᾶς κοιλίας. Διαφορὲς ἀνάμεσα
στοὺς διαφορετικοὺς τύπους μυοκαρδιοπάθειας
παρατηρήθηκαν, ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἡλικία πού
εἶχαν οἱ ἀσθενεῖς, ὅταν ἐτέθη ἡ διάγνωση, τὸ οἰκογενειακὸ ἱστορικό, τὸ ἱστορικὸ ἐμμένουσας κοιλιακῆς ἀρρυθμίας, τὴ χρήση μαγνητικῆς τομογραφίας ἤ γενετικῆς ἀνάλυσης γιὰ τὴ διάγνωση καὶ τὴν
ἐμφύτευση ἀπινιδιστῶν. Οἱ συγγενεῖς τῶν πασχόντων εἶχαν μικρότερη ἡλικία κατὰ τὴ διάγνωση,
ἀλλὰ παρόμοια συχνότητα συμπτωμάτων ἤ λήψη
ἀπινιδιστῶν. Οἱ ἀσθενεῖς, πού κατεγράφησαν σὲ
ἐξειδικευμένα κέντρα, εἶχαν συχνότερα οἰκογενῆ
νόσο, συχνότερα ἔπασχαν ἀπὸ σπάνια νοσήματα
καὶ συχνότερα λάμβαναν ἕναν ἐμφυτεύσιμο ἀπινιδιστή. Οἱ ἀσθενεῖς, πού προέρχονταν ἀπὸ τὴ
Νότια Εὐρώπη, εἶχαν συχνότερα οἰκογενῆ νόσο
ἤ ἔπασχαν ἀπὸ σπάνιο ὑποκείμενο νόσημα. Ἑπομένως, ὁ χειρισμὸς τῶν ἀσθενῶν μὲ μυοκαρδιοπάθειες ἀπαιτεῖ πολύπλοκα διαγνωστικὰ μέσα καὶ
συνεργασία ἀνάμεσα σὲ διαφορετικὲς εἰδικότητες. Στὸ μητρῶο αὐτὸ τῶν ἀσθενῶν μὲ μυοκαρδιοπάθεια στὴν Εὐρώπη τεκμηριώνονται οἱ διαφορὲς
πού παρατηροῦνται στὶς χορηγούμενες ὑπηρεσίες
ἀνάμεσα στὶς διαφορετικὲς χῶρες, οὕτως ὥστε νὰ
ἐξασφαλίζονται σὲ ὅλους τοὺς ἀσθενεῖς τεκμηριω-
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μένες διαγνωστικὲς διαδικασίες καὶ θεραπευτικὲς
προσεγγίσεις.
• Ἡ θεραπεία τοῦ καρδιακοῦ ἐπανασυγχρονισμοῦ [Cardiac resynchronisation therapy (CRT)]
μειώνει τὴ νοσηρότητα καὶ τὴ θνησιμότητα σὲ κατάλληλα ἐπιλεγμένους ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια καὶ ἔχει ἰσχυρὴ ἔνδειξη γιὰ αὐτοὺς τοὺς
ἀσθενεῖς μὲ βάση τὶς σύγχρονες κατευθυντήριες
ὁδηγίες. Προηγούμενη ἔρευνα τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας, ποὺ πραγματοποιήθηκε τὰ ἔτη 2008-2009, ἔδειξε σημαντικὲς διαφορὲς
στὴν ἐφαρμογὴ τῶν κατευθυντήριων ὁδηγιῶν καὶ
σημαντικὲς διαφοροποιήσεις τόσο σὲ τοπικὸ ὅσο
καὶ σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο, ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἐπιλογὴ
τῶν ἀσθενῶν, στὴν τεχνικὴ τῆς ἐμφύτευσης καὶ
στὴ μακροχρόνια παρακολούθηση. Ἀκολούθως, ἡ
European Heart Rhythm Association καὶ ἡ Heart
Failure Association σχεδίασαν μία δεύτερη προοπτικὴ μελέτη καταγραφῆς τῆς σύγχρονης κλινικῆς
πρακτικῆς, ὅσον ἀφορᾶ στὴ θεραπεία τοῦ καρδιακοῦ ἐπανασυγχρονισμοῦ.3 Στὸ μητρῶο αὐτὸ
κατεγράφησαν, ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 2015 ἕως
τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2016, 11.088 ἀσθενεῖς, ποὺ
ἀντιπροσώπευαν τὸ 11% τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ
τῶν ἀναμενόμενων ἐμφυτεύσεων γιὰ τὶς 42 μετέχουσες χῶρες κατὰ τὴν περίοδο τῆς καταγραφῆς.
Ἀπὸ τοὺς ἀσθενεῖς αὐτούς, 32% ἦταν ≥75 ἐτῶν,
28% τῶν ἐπεμβάσεων ἦταν ἀναβαθμίσεις παλαιότερα ἐμφυτευθέντων βηματοδοτῶν ἤ ἀπινιδιστῶν
καὶ τὸ 30% ἦταν ἀμφικοιλιακοὶ βηματοδότες
παρὰ ἀμφικοιλιακοὶ βηματοδότες – ἀπινιδιστές.
Οἱ περισσότεροι (88%) ἀσθενεῖς εἶχαν διάρκεια
QRS συμπλέγματος ≥130 ms, 73% εἶχαν ἀποκλεισμὸ τοῦ ἀριστεροῦ σκέλους καὶ 26% ἦταν σὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ κατὰ τὴν ἐμφύτευση. Τὸ μητρῶο
αὐτὸ καταγραφῆς ἐπιτρέπει τὴν ἀξιολόγηση τοῦ
βαθμοῦ ἐφαρμογῆς τῶν σύγχρονων κατευθυντήριων ὁδηγιῶν καὶ ἀναδεικνύει τὴν παρουσία σημαντικῶν διαφοροποιήσεων ὡς πρὸς τὴν ἐπιλογὴ
τῶν ἀσθενῶν, τὴν ἀντιμετώπισή τους, τὴν τεχνικὴ
τῆς ἐμφύτευσης καὶ τὴ στρατηγικὴ τῆς περαιτέρω
παρακολούθησης.3
• Συγκοπὴ εἶναι ἡ παροδικὴ ἀπώλεια τῆς
συνείδησης, ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ μειωμένη παροχὴ αἵματος στὸν ἐγκέφαλο. Ἕνα στὰ δύο ἄτομα
ἀναμένεται νὰ ἐμφανίσει ἕνα συγκοπτικὸ ἐπεισόδιο κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς του. Ὁ πιὸ συ-
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χνὸς τύπος συγκοπῆς εἶναι ἡ νευροκαρδιογενής,
ποὺ πυροδοτεῖται ἀπὸ τὸ φόβο, τὴ θέα αἵματος ἤ
τὴν παρατεταμένη ὀρθοστασία. Ἡ πρόκληση γιὰ
τοὺς ἰατροὺς εἶναι νὰ ἐντοπίσουν τὴ μειοψηφία
τῶν ἀσθενῶν μὲ συγκοπή, ποὺ ὀφείλεται σὲ δυνητικὰ θανατηφόρο καρδιοπάθεια. Οἱ τελευταῖες
κατευθυντήριες ὁδηγίες4 προτείνουν ἕναν νέο ἀλγόριθμο γιὰ τὴ διαστρωμάτωση τῶν ἀσθενῶν ποὺ
προσέρχονται μὲ συγκοπὴ στὰ ἐξωτερικὰ ἰατρεῖα.
Οἱ ἀσθενεῖς ἐνδιάμεσου ἤ καὶ ὑψηλοῦ κινδύνου
μπορεῖ νὰ ὑποβληθοῦν σὲ κατάλληλο διαγνωστικὸ ἔλεγχο στὰ ἐξωτερικὰ ἰατρεῖα ἤ σὲ εἰδικὴ μονάδα συγκοπῆς, ἐνῶ οἱ χαμηλοῦ κινδύνου ἀσθενεῖς μποροῦν νὰ φύγουν ἀπὸ τὸ νοσοκομεῖο. Ὁ
νέος διαγνωστικὸς ἀλγόριθμος γιὰ τὴ συγκοπὴ
ἀναμένεται νὰ μειώσει τὶς περιττὲς πολυέξοδες
νοσηλεῖες, ἐνῶ διασφαλίζει τὴν ὀρθὴ διάγνωση
καὶ θεραπευτικὴ ἀντιμετώπιση τῶν ἀσθενῶν.
Τὰ περισσότερα συγκοπτικὰ ἐπεισόδια δὲν
αὐξάνουν τὸν κίνδυνο θανάτου, ἀλλὰ μποροῦν
νὰ προκαλέσουν τραυματισμοὺς λόγῳ τῶν πτώσεων ἤ νὰ γίνουν ἐπικίνδυνα σὲ ὁρισμένα ἐπαγγέλματα, ὅπως οἱ πιλότοι ἀεροσκαφῶν. Οἱ τελευταῖες κατευθυντήριες ὁδηγίες προτείνουν
τρόπους γιὰ τὴν πρόληψη τῆς συγκοπῆς, οἱ ὁποῖες
περιλαμβάνουν τὴν ἐπαρκῆ ἐνυδάτωση, τὴν ἀποφυγὴ χώρων μὲ ὑψηλὴ θερμοκρασία καὶ ἔντονο
συνωστισμό, τὴν αὔξηση τῆς τάσης στοὺς μῦς ἤ τὴ
λήψη τῆς ὕπτιας θέσης. Συμβουλὲς παρέχονται καὶ
γιὰ τὴν ὁδήγηση σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἱστορικὸ συγκοπτικοῦ ἐπεισοδίου, παρὰ τὸ ὅτι ὁ κίνδυνος ἀτυχήματος εἶναι μικρός.4
Τὸ κείμενο δίνει ἔμφαση στὴ λήψη καταγραφῆς video στὸ νοσοκομεῖο ἤ στὸ σπίτι τοῦ ἀσθενοῦς ποὺ ἀναφέρει ὑποτροπιάζοντα συγκοπτικὰ
ἐπεισόδια, γιὰ τὴ ἐνίσχυση τῆς διάγνωσης. Ἕνα
ἄλλο διαγνωστικὸ ἐργαλεῖο εἶναι τὸ ἐμφυτεύσιμο καταγραφικὸ ἀγκύλης (Holter), ποὺ εἰσάγεται
κάτω ἀπὸ τὸ δέρμα, στὸ θώρακα τοῦ ἀσθενοῦς,
καὶ καταγράφει τὰ ἠλεκτρικὰ σήματα τῆς καρδι-
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ᾶς. Οἱ κατευθυντήριες ὁδηγίες συστήνουν νὰ ἐπεκταθεῖ ἡ χρήση του γιὰ τὴ διαγνωστικὴ προσέγγιση σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἀνεξήγητες πτώσεις, πιθανὴ
ἐπιληψία ἤ ὑποτροπιάζοντα ἐπεισόδια ἀνεξήγητης συγκοπῆς, σὲ ἀσθενεῖς μὲ χαμηλὸ κίνδυνο
γιὰ αἰφνίδιο καρδιακὸ θάνατο. Στὶς τελευταῖες
κατευθυντήριες ὁδηγίες προστέθηκε καὶ ἕνα κεφάλαιο μὲ πρακτικὲς ὁδηγίες γιὰ τὴν ὀρθὴ πραγματοποίηση καὶ ἀξιολόγηση τῶν διαγνωστικῶν
ἐξετάσεων.
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