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Γιὰ ποιόν χτυπὰει ἡ CABANA;
Μία ματιὰ στὴ μελέτη ποὺ μᾶς ἀναγκάζει νὰ μάθουμε
περισσότερα γιὰ τὶς βασικὲς ἀρχὲς διεξαγωγῆς
τῶν κλινικῶν μελετῶν.
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πως ἀναλύσαμε στὸ ἄρθρο τοῦ προηγούμενου τεύχους, ἡ ἐπέμβαση κατάλυσης τῆς
κολπικῆς μαρμαρυγῆς εἶναι ἤδη μία εὐρέως
διαθέσιμη καὶ καταξιωμένη θεραπεία γιὰ τὴν κολπικὴ μαρμαρυγή, καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ οἱ ἀσθενεῖς
ποὺ συμμετέχουν σὲ τυχαιποιημένες κλινικὲς μελέτες καὶ δὲν ἀνταποκρίνονται στὴ φαρμακευτικὴ
ἀγωγὴ τείνουν νὰ τήν ἐγκαταλείψουν καὶ νὰ στραφοῦν στὴν ἐπέμβαση κατάλυσης. Δηλαδή, ἀπὸ
τὴν ὁμάδα τῶν φαρμάκων τείνουν νὰ φεύγουν οἱ
ἀσθενεῖς ποὺ δὲν ἀνταποκρίνονται σὲ αὐτά. Κατὰ
συνέπεια, τὸ συγκριτικὸ ὄφελος ἀπὸ τὴν ἐπέμβαση
κατάλυσης ἐλαχιστοποιεῖται, γιατὶ οἱ ἀσθενεῖς ποὺ
δὲν ἀνταποκρίνονται στὴ φαρμακευτικὴ θεραπεία
πρακτικὰ βγαίνουν ἀπὸ τὸν πληθυσμὸ τῆς μελέτης,
ἀφοῦ ὁ γενικὸς κανόνας εἶναι, ὅτι τὰ ἀποτελέσματα τῶν μελετῶν ἀναλύονται μὲ βάση τὴν πρόθεση
γιὰ θεραπεία (intention to treat analysis) κατὰ τὴν
ἀρχικὴ τυχαιοποίηση καὶ ὄχι μὲ βάση τὴν θεραπεία
ποὺ ὑλοποιήθηκε τελικὰ (per protocol analysis).
Βέβαια, εἶναι ἀποδεκτὸ γεγονός, ὅτι ἡ intention to
treat ἀνάλυση ἔχει ὀρθῶς ἐπικρατήσει, γιατὶ γενικὰ προστατεύει τὴν τυχαιοποίηση, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν
ἄλλη πλευρὰ αὐτὸ δὲν ἰσχύει γιὰ μία μελέτη, στὴν
ὁποία τὸ 27% τῶν ἀσθενῶν, ποὺ ἔλαβε φάρμακα,
ὑποβλήθηκε σὲ ἐπέμβαση κατάλυσης, ὅπως εἶναι ἡ
μελέτη CABANA. Νὰ σημειωθεῖ ἀκόμα, ὅτι 9,2%
τῶν ἀσθενῶν, ποὺ εἶχε τυχαιοποιηθεῖ νὰ ὑποβλη-

θεί 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).
Ἡ μελέτη CABANA
Ἡ μελέτη CABANA συμπεριέλαβε 2.204 ἀσθενεῖς ποὺ κατὰ τὴν κρίση τῶν θεραπόντων, εἶχαν
ἀνάγκη θεραπείας γιὰ τὴν κολπική τους μαρμαρυγή. Οἱ ἀσθενεῖς αὐτοὶ τυχαιοποιήθηκαν σὲ
ἐντατικὴ φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ (1.096 ἀσθενεῖς) ἤ
ἐπέμβαση κατάλυσης (1.108 ἀσθενεῖς). Μιᾶς καὶ ἡ
μελέτη δὲν εἶχε δημοσιευτεῖ, μέχρι τὴ στιγμὴ ποὺ
γραφόταν αὐτὸ τὸ ἄρθρο, σᾶς παραθέτω πιὸ κάτω
μία ἀπὸ τὶς διαφάνειες ποὺ παρουσιάστηκαν στὸ
πρόσφατο συνέδριο τῆς Heart Rhythm Society στὶς
ΗΠΑ, ὅπου φαίνεται λεπτομερῶς, ποιά ἦταν τελικὰ ἡ θεραπεία ποὺ ἔλαβαν οἱ ἀσθενεῖς τῆς μελέτης.
Τὰ κυριότερα σημεῖα ποὺ πρέπει νὰ γνωρίζουμε εἶναι ὅτι 19,4% τῶν ἀσθενῶν στὴν ὁμάδα τῆς
κατάλυσης χρειάστηκε νὰ ὑποβληθοῦν σὲ 2η ἐπέμβαση κατάλυσης, 11,5% τῶν ἀσθενῶν στὴν ὁμάδα
τῶν φαρμάκων ὁδηγήθηκε σὲ στρατηγικὴ ἐλέγχου
συχνότητας, 9,2% τῶν ἀσθενῶν στὴν ὁμάδα τῆς κατάλυσης δὲν ὑποβλήθηκε τελικὰ σὲ ἐπέμβαση καί,
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Εἰκόνα 2. Ἀποτελέσματα μὲ τὴ μέθοδο intention to treat.
Εἰκόνα 1. Τυχαιοποίηση καὶ τελικὴ θεραπεία τῶν
ἀσθενῶν στὴ μελέτη CABANA.
βέβαια, ὅτι 27,5% τῶν ἀσθενῶν στὴν ὁμάδα τῶν
φαρμάκων ἔφυγε ἀπὸ τὴν μελέτη, ἀφοῦ ἀποφάσισαν νὰ ὑποβληθοῦν σὲ ἐπέμβαση κατάλυσης. Ἡ
μέση παρακολούθηση τῶν ἀσθενῶν ἦταν, καὶ στὶς
2 ὁμάδες, 48 μῆνες, ἐνῶ ἡ μέση ἡλικία τους ἦταν
68 ἔτη, μὲ τὴν πλειονότητα νὰ βρίσκεται μεταξὺ
65 καὶ 74 ἐτῶν καὶ 37% ἦταν γυναῖκες. Ἐντύπωση μοῦ ἔκανε ἀκόμα τὸ γεγονός, ὅτι ἐπρόκειτο γιὰ
παχύσαρκους ἀσθενεῖς (μέσο ΒΜΙ 30 kg/m2) καὶ τὸ
23% τοῦ συνόλου τῶν ἀσθενῶν εἶχε sleep apnea.
Τέλος, κρατῆστε στὴ μνήμη σας, ὅτι τὸ 15,7% τῶν
ἀσθενῶν στὴν ὁμάδα τῆς κατάλυσης καὶ τὸ 14,9%
στὴν ὁμάδα τῶν φαρμάκων ἔπασχε ἀπὸ συμφορητικὴ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια.
Ἀποτελέσματα
Στὴν Εἰκόνα 2 παρουσιάζονται τὰ ἀποτελέσματα μὲ τὴ μέθοδο intention to treat, ὅπως τὰ
παρουσίασε ὁ Douglas Packer στὸ Heart Rhythm
society meeting, τὸν Μάιο ποὺ μᾶς πέρασε.
Ἀπὸ τὰ καταληκτικὰ σημεῖα τῆς μελέτης, μόνο
τὸ μεικτὸ καταληκτικὸ σημεῖο τοῦ θανάτου ἤ τῆς
νοσηλείας παρουσίασε στατιστικὰ σημαντικὴ διαφορὰ ὑπὲρ τῆς κατάλυσης, ἐνῶ τὸ μεικτὸ πρωτογενὲς καταληκτικὸ σημεῖο παρουσίασε μία μὴ στατιστικὰ σημαντικὴ διαφορὰ κατὰ 14% ὑπὲρ τῆς
ἐπέμβασης κατάλυσης. Νὰ σημειωθεῖ, ὅτι ἀκόμα
καὶ μὲ τὴ μέθοδο αὐτὴ σημειώθηκε μία στατιστικὰ
σημαντικὴ μείωση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς κατὰ
47% στὴν ὁμάδα τῆς κατάλυσης, ἔναντι τῆς ὁμάδας τῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς, θέτοντας μαζὶ μὲ
τὰ ἀποτελέσματα τῆς CASTLE-AF ἕνα ὁριστικὸ
τέλος στὴ συζήτηση γιὰ τὴν ἀποτελεσματικότητα
τῆς ἐπέμβασης κατάλυσης στὴ μείωση τοῦ φορτίου

τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς, ἔναντι τῆς φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς.
Στὴν Eἰκόνα 3 παρουσιάζονται τὰ ἀποτελέσματα μὲ τὴν per protocol ἀνάλυση.
Ὅπως φαίνεται στὴν Eἰκόνα 3, τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἀσθενῶν, ἀνάλογα μὲ τὴ θεραπεία ποὺ
τελικὰ ἔλαβαν, εἶναι ἐμφατικὰ ὑπὲρ τῆς ἐπέμβασης
κατάλυσης. Πιὸ ἐντυπωσιακὸ ὅλων εἶναι τὸ γεγονός, ὅτι σημειώθηκε μείωση 40% τῆς θνησιμότητας
μεταξὺ αὐτῶν ποὺ ὑποβλήθηκαν τελικὰ σὲ ἐπέμβαση κατάλυσης, ἔναντι αὐτῶν ποὺ τελικὰ ἔλαβαν
μόνο φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ καὶ δὲν ὑποβλήθηκαν
σὲ ἐπέμβαση κατάλυσης.
Συμπέρασμα
Στὸ ἄρθρο αὐτὸ θὰ ἐπιθυμοῦσα νὰ παραβῶ
τὸν πειρασμὸ τοῦ σχολιασμοῦ τῶν ἀποτελεσμάτων. Προτίμησα τὴν ἁπλὴ παράθεση τῶν δεδομένων καὶ τῶν μεθοδολογικῶν ζητημάτων, ποὺ ἐπηρεάζουν τὰ ἀποτελέσματα αὐτὰ τόσο σὲ αὐτὴ ὅσο
καὶ σὲ ἄλλες συναφεῖς μελέτες, ἀφήνοντας σὲ ἐσᾶς
τὴν ἐξαγωγὴ συμπερασμάτων. Ὅσοι δὲν ἔχουν πα-

Εἰκόνα 3. Ἀποτελέσματα μὲ τὴν per protocol ἀνάλυση.
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ρακολουθήσει τὴν ἐξέλιξη τῆς ἐπέμβασης κατάλυσης, καθὼς καὶ πολλοὶ διεθνεῖς «εἰδικοί», ἔσπευσαν
νὰ λαφυραγωγήσουν τὰ ἀποτελέσματα, μέσῳ τοῦ
στείρου μηδενισμοῦ ποὺ καλλιεργεῖ ἡ ἔλλειψη γνώσης κι ἐμπειρίας. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, οἱ ἰαχὲς
ἱκανοποίησης ἀπὸ μερίδα βιαστικῶν ἡλεκτροφυσιολόγων γιὰ τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἀσθενῶν, ποὺ
ὑποβλήθηκαν σὲ ἐπέμβαση κατάλυσης, ὑπέπεσαν,
τουλάχιστον, στὸ ἁμάρτημα τῆς βιασύνης.

Ἄς περιμένουμε τὴ δημοσίευση. Ὅλο καὶ κάτι
περισσότερο θὰ καταλάβουμε ἐκεῖ. Ἐν τῷ μεταξὺ
ὑπάρχει ἕνα σαφὲς μήνυμα ἀπὸ ὅλες τὶς σχετικὲς
μελέτες. Μὴν ἀφήνετε τὴν κολπικὴ μαρμαρυγὴ νὰ
πετύχει μία εὔκολη νίκη ἀπέναντι στὴν ποιότητα
ζωῆς καὶ στὸ προσδόκιμο ἐπιβίωσης τῶν ἀσθενῶν
σας. Σήμερα ὑπάρχει ἡ γνώση γιὰ νὰ καθυστερήσουμε κατὰ πολὺ τὴν ἔλευση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς. Ἄς τήν ἐκμεταλλευτοῦμε.

Αἰγαιοπελαγίτικη καμπάνα. Μοναδική, ὅπως καὶ νὰ τὴ δεῖ κανείς.

