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Ἡ Apple Heart Study ἀλλάζει τὰ δεδομένα
στὴ διάγνωση καὶ παρακολούθηση
τῶν διαταραχῶν τοῦ ρυθμοῦ.
Ἀλλά, τί κρύβεται πίσω ἀπὸ τὶς μεγάλες ἀλλαγὲς ποὺ θὰ βιώσει
ἡ καρδιαγειακὴ ἰατρικὴ ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τῶν τεχνολογικῶν ἐξελίξεων;
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εταξὺ λίγων νέων, μεγάλων πολυκεντρικῶν μελετῶν, ποὺ ἀνακοινώθηκαν στὸ
φετινὸ συνέδριο τοῦ Ἀμερικανικοῦ Κολεγίου Καρδιολογίας (ACC 2019), ξεχώρισε ἡ Apple
Heart Study. Γιατὶ ἡ Apple Heart Study δὲν εἶναι
μία συνηθισμένη ἰατρικὴ μελέτη. Εἶναι μία μελέτη
ποὺ φέρνει στὴν καθημερινὴ κλινική μας πράξη ἕνα
τεχνολογικὸ προϊόν, εὐρείας κατανάλωσης, ποὺ
ὑπόσχεται συνεπῆ καὶ ἀξιόπιστη παρακολούθηση
τοῦ καρδιακοῦ ρυθμοῦ κι ἔγκαιρη διάγνωση τῆς
κολπικῆς μαρμαρυγῆς. Καὶ ὄχι μόνο αὐτό. Μὲ τὴ
χρήση τοῦ ρολογιοῦ αὐτοῦ, καὶ τῆς σχετικῆς ἐφαρμογῆς ποὺ τό συνοδεύει, θὰ μποροῦμε, πιθανῶς,
νὰ ἀξιολογήσουμε καὶ τὴν ἀποτελεσματικότητα τῶν
θεραπευτικῶν μας παρεμβάσεων.
Πῶς δουλεύει ἡ ἐφαρμογὴ ἠλεκτροκαρδιογραφήματος τῆς Apple; Ἡ χρήση της εἶναι ἀρκετὰ
ἁπλή. Τοποθετεῖς τὸ δάχτυλο στὴν περιστρεφόμενη
κορόνα τοῦ ρολογιοῦ καὶ καταγράφεται μία ἀπαγωγὴ ἠλεκτροκαρδιογραφήματος. Ἐπιπλέον, ὑπάρχει
δυνατότητα, συνεχοῦς καταγραφῆς τῆς καρδιακῆς
συχνότητας μέσῳ τοῦ αἰσθητήρα ποὺ ὑπάρχει στὴν
ὀπίσθια ἐπιφάνειά του. Εἶναι, δηλαδή, ἕνας καταγραφέας τοῦ καρδιακοῦ ρυθμοῦ. Ἡ ἐγκριτικὴ κλινικὴ
μελέτη, πάνω στὴν ὁποία βασίστηκε ἡ ἔγκριση τῆς

χρήσης τῆς ἐφαρμογῆς, γιὰ ἰατρικοὺς λόγους, ἀπὸ
τὸν FDA, ἔδειξε ὅτι ἡ εὐαισθησία καὶ ἡ εἰδικότητα
στὴν ὀρθὴ διάγνωση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς
ἦταν περίπου 90%. Τὸ νούμερο εἶναι ἐντυπωσιακό,
ἄν ἀναλογιστοῦμε ὅτι τὸ ποσοστὸ ἐπιτυχοῦς διάγνωσης τῆς ἀρρυθμίας αὐτῆς ἀπὸ τοὺς ἰατροὺς
εἶναι, στὴν καλύτερη περίπτωση, συγκρίσιμο.
Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτή, ἄς κάνουμε μία μικρὴ
παρένθεση, ὑπενθυμίζοντας ὅτι, γιὰ νὰ θέσουμε
τὴ διάγνωση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς, δὲν ἀρκεῖ
νὰ ἔχουμε ἀπουσία κανονικότητας τοῦ καρδιακοῦ
ρυθμοῦ. Ἀπαιτεῖται ἀκόμα ἀπουσία κυμάτων Ρ σὲ
ΗΚΓράφημα 12 ἀπαγωγῶν ἤ συνεχὴς καταγραφὴ
ΗΚΓραφήματος γιὰ περισσότερα ἀπὸ 30 δευτερόλεπτα μὲ τὰ παραπάνω χαρακτηριστικά. Καί, βέβαια,
πάντα ὑπάρχουν παγίδες ποὺ πρέπει νὰ ἀποφύγουμε,
ὅπως ἡ κολπικὴ ταχυκαρδία μὲ ἀμβληχρὰ κύματα
Ρ καὶ ποικίλλουσα κολποκοιλιακὴ ἀγωγή, ἀλλὰ καὶ
ἄτυποι κολπικοὶ πτερυγισμοὶ μὲ δυσδιάκριτα κύματα
Ρ, ἰδίᾳ ἂν ἡ ποιότητα τῆς καταγραφῆς εἶναι μέτρια.
Ἡ διάγνωση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς λοιπὸν δὲν
εἶναι τόσο εὔκολη ὑπόθεση ὅσο πιστεύουμε.
Ἄς ἐπιστρέψουμε ὅμως στὸ πρωτόκολλο τῆς
μελέτης. Σὲ 419.297 ὑγιεῖς ἐθελοντές, χωρὶς ἱστορικὸ
κολπικῆς μαρμαρυγῆς, ἐνεργοποιήθηκε ἡ ἐφαρμογὴ
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French Quarter, New Orleans. Ἡ Νέα Ὀρλεάνη φιλοξένησε τὸ ACC 2019. Μία πόλη, ποὺ ἀφομοίωσε
τὴν Ἰσπανική, Γαλλική, Ἀφροαμερικανική καὶ Ἀγγλοσαξονική κουλτούρα, φιλοξένησε τὴν παρουσίαση μιᾶς μελέτης, ποὺ ἡ καρδιολογία ἀφομοίωσε τὴν πρόοδο τῆς τεχνολογίας στὴν πληροφορικὴ (ἤ
μήπως τούμπαλιν εἶναι ὀρθότερο;).

τοῦ ψηφιακοῦ ρολογιοῦ χειρός, ἡ ὁποία καταγράφει
τὶς μεταβολὲς τοῦ καρδιακοῦ ρυθμοῦ. Κάθε φορὰ
ποὺ ὁ αἰσθητήρας, ποὺ βρίσκεται στὴν ὀπίσθια
ἐπιφάνεια τοῦ ρολογιοῦ, κατέγραφε 5 ἄρρυθμους
παλμοὺς σὲ σύνολο 6 διαδοχικῶν παλμῶν, ἔστελνε
ἕνα σῆμα στὸ κέντρο τῆς μελέτης, ὅτι ὑπάρχει πιθανὴ
κολπικὴ μαρμαρυγή. Μετὰ ἀπὸ αὐτὸ οἱ ἐρευνητὲς
καλοῦσαν τοὺς συμμετέχοντες στὴ μελέτη καὶ τούς
ζητοῦσαν νὰ χρησιμοποιήσουν ἕναν πιστοποιημένο καὶ ἀξιόπιστο καταγραφέα τοῦ ρυθμοῦ, ὑπὸ
μορφὴ αὐτοκόλλητου ἐπιθέματος, ἀναζητώντας
τυχοῦσα καταγραφὴ κολπικῆς μαρμαρυγῆς διάρκειας μεγαλύτερης ἀπὸ 30 δευτερόλεπτα. Συνολικὰ
καταγράφηκαν 2.161 ἐπεισόδια παθολογικοῦ ρυθμοῦ ἀπὸ τὰ ρολόγια (0,52% τῶν συμμετεχόντων).
Στοὺς συμμετέχοντες μὲ ἡλικία >65 ἔτη τὸ ποσοστὸ
αὐτὸ ξεπέρασε τὸ 3%. Ἀπὸ τοὺς 658 καταγραφεῖς
ἠλεκτροκαρδιογραφήματος, ποὺ ἐστάλησαν, χρησιμοποιήθηκαν 450 ἀπὸ ἐθελοντὲς ποὺ ἀκολούθησαν ὥς τὸ τέλος τὸ πρωτόκολλο τῆς μελέτης.
Συνολικὰ κολπικὴ μαρμαρυγὴ καταγράφηκε στὸ

34% τῶν συμμετεχόντων ποὺ χρησιμοποίησαν τοὺς
καταγραφεῖς τοῦ ἠλεκτροκαρδιογραφήματος. Ἡ
θετικὴ προγνωστικὴ ἀξία τῶν διαταραχῶν τοῦ
ρυθμοῦ, ποὺ ἀνίχνευσαν τὰ ρολόγια αὐτὰ γιὰ τὴ
διάγνωση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς, ἦταν 84%.
Βέβαια, ὀφείλουμε νὰ παρατηρήσουμε, ὅτι αὐτὴ
ἡ ἐξαιρετικὰ καινοτόμος μελέτη (δὲν ἔχει ξαναγίνει
μελέτη μὲ παρόμοια σχεδίαση, σκοπὸ ἀλλὰ καὶ
μέγεθος) ἀπέτυχε νὰ φτάσει τὸν προκαθορισμένο στόχο τῶν 500.000 συμμετεχόντων. Ἀκόμα ἕνα
σημαντικὸ ποσοστό ὅσων ἔλαβαν εἰδοποίηση γιὰ
τὴν πιθανὴ ὕπαρξη ἀρρυθμίας, δὲν ἀκολούθησε
τὸ πρωτόκολλο τῆς μελέτης, ἀλλὰ ἀπευθύνθηκε
σὲ ἄλλον ἰατρὸ γιὰ τὴν περαιτέρω διερεύνηση τῆς
ἀρρυθμίας, ἐγκαταλείποντας ἔτσι τὴ μελέτη.
Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, εἶναι γεγονός, ὅτι τὸ ποσοστὸ τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς εἶναι εὔλογο καὶ
σὲ συνάφεια μὲ τὰ δεδομένα, ἄν λάβουμε ὑπ᾽ ὄψιν
μας, ὅτι στὸ διάστημα τῶν 8 μηνῶν παρακολούθησης ἀξιολογήθηκε ἡ ἐπίπτωση τῆς ἀρρυθμίας
σὲ ἕναν πληθυσμὸ ποὺ δὲν εἶχε προϋπάρχουσα
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διάγνωση αὐτῆς.
Ἡ σημασία τῆς μελέτης αὐτῆς προφανῶς
ξεπερνάει τὸ ρόλο τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς καὶ
τὴν ἀνάγκη γιὰ ἔγκαιρη διάγνωση καὶ πρόληψή
της. Οὐσιαστικὰ πρόκειται γιὰ τὴν πιὸ ὀργανωμένη
προσπάθεια παρέμβασης στὴ διαχείριση ἑνὸς σημαντικοῦ προβλήματος ὑγείας, μέσῳ ἑνὸς εὐρύτατα
διαδεδομένου καταναλωτικοῦ προϊόντος ὑψηλῆς
τεχνολογίας. Ἀκόμα σημαντικότερο, ἴσως, εἶναι τὸ
γεγονός, ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ εἶναι πιθανὸ νὰ
δημιουργηθεῖ ἕνας τεράστιος ὄγκος ἠλεκτροκαρδιογραφικῶν καὶ κλινικῶν δεδομένων, γιὰ τὸν ὁποῖο
δὲν εἶναι ἀπολύτως σαφές, ποιός θὰ ἔχει τὴ νομιμοποίηση ἀλλὰ καὶ τὴν ἱκανότητα νὰ διαχειριστεῖ.
Σύντομα θὰ κληθοῦμε, ὡς κοινωνίες ὄχι ὡς ἰατροί,
νὰ ἀπαντήσουμε στὰ νομικά, ἠθικὰ καὶ ἰατρικὰ ζητήματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὴ δυνατότητα συλλογῆς
καὶ ἀξιοποίησης τῶν μεγαδεδομένων (big data). Ὁ
κόσμος ἀλλάζει πιὸ γρήγορα ἀπὸ τὴ δυνατότητά
μας νὰ καταλάβουμε τὶς συνέπειες τῶν ἀλλαγῶν
ποὺ εὐαγγελιζόμαστε ἤ ποὺ ἀρνούμαστε, ἀνάλογα
μὲ τὶς γνώσεις ἀλλὰ καὶ τὶς πεποιθήσεις μας.
Πρὶν ἀνακοινωθεῖ ἀκόμα ἡ Apple Heart Study,
ἦταν ἤδη γνωστό, ὅτι ἡ Apple καὶ ἡ Johnson &
Johnson πρόκειται σύντομα νὰ ὑλοποιήσουν μία
νέα πιὸ ἀπαιτητικὴ μελέτη σὲ 169.000 πρόσωπα μὲ
παρόμοιο στόχο καὶ σχεδίαση.

Τί μποροῦμε νὰ περιμένουμε
στὸ ἄμεσο μέλλον;
Οἱ αἰσιόδοξοι προσβλέπουν στὰ κάτωθι:
• Καλύτερη διάγνωση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς
ἤ ἄλλων ἀρρυθμιῶν σὲ ἀσθενεῖς μὲ ἐπεισόδια
προκάρδιων παλμῶν, ποὺ δὲν εἶχαν τὴ δυνατότητα
ἄμεσης καὶ ἔγκαιρης πρόσβασης σὲ ἡλεκτροκαρδιογραφικὴ διάγνωση.
• Καλύτερη παρακολούθηση τῆς συχνότητας τῶν
κρίσεων τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς καὶ πιθανότατα
καλύτερη συμμόρφωση ὄχι μόνο στὴν ἀντιαρρυθμικὴ ἀλλὰ καὶ τὴν ἀντιπηκτικὴ ἀγωγή.
• Ἐξοικονόμηση πόρων ἀπὸ ἀποφυγὴ διεξαγωγῆς
ἠλεκτροκαρδιογραφημάτων, καταγραφῶν Holter
ρυθμοῦ ἀλλὰ καὶ χρήση ὑποδορίως ἐμφυτεύσιμων
καταγραφέων τοῦ ρυθμοῦ (ILR). Νὰ σημειωθεῖ, ὅτι
τὰ ILR κοστίζουν περίπου 10 φορὲς πιὸ ἀκριβὰ ἀπὸ
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τὰ ψηφιακὰ ρολόγια καὶ ἀπαιτοῦν μία μικρὴ ἔστω
ἐπέμβαση. Καί βέβαια, δὲν δείχνουν τὴν ὥρα.
Οἱ ἀπαισιόδοξοι ὅμως φοβοῦνται ὅτι…..
• Θὰ ἀντιμετωπίσουμε πολλὰ διαγνωστικὰ προβλήματα σχετιζόμενα μὲ κακὴ χρήση τῶν συσκευῶν
αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ προβλήματα στὴν ποιότητα τῆς
καταγραφῆς τοῦ ἠλεκτροκαρδιογραφήματος, ποὺ
ἔχουμε ἤδη βιώσει μὲ προηγούμενες ἠλεκτρονικὲς
συσκευὲς καταγραφῆς μονοκάναλου ἠλεκτροκαρδιογραφήματος (π.χ. cardia).
• Οἱ συσκευὲς αὐτὲς δὲν θὰ φανοῦν ἰδιαίτερα χρήσιμες στοὺς νεότερους, γιατὶ ἔχουν χαμηλὴ πιθανότητα τῆς νόσου, ἀλλὰ εἶναι προφανές, ὅτι αὐτοί,
ἐπειδὴ ἔχουν μεγαλύτερη πρόσβαση κι ἐξοικείωση
μὲ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, εἶναι πιὸ πιθανὸ νὰ τήν
υἱοθετήσουν.
• Ἡ πιθανὴ δυνατότητα πιὸ ἔγκαιρης διάγνωσης
μὲ τὴ χρήση τῆς νεότερης τεχνολογίας εἶναι πιθανὸ
νὰ μειώσει τὶς οὐσιαστικὲς προσπάθειες τῶν κοινωνικῶν δομῶν ἀλλὰ καὶ τῶν ἰατρικῶν ἑταιρειῶν, νὰ
προληφθεῖ ἡ κολπικὴ μαρμαρυγὴ διὰ τῆς τροποποίησης τῶν παραγόντων κινδύνου. Εἶναι σαφές,
ὅτι ἡ ἀντιμετώπιση τῆς ὑπέρτασης καὶ τῆς παχυσαρκίας ἀποτελεῖ τὸν πιὸ ἀποτελεσματικὸ τρόπο
πρόληψης καὶ διαχείρισης τοῦ προβλήματος τῆς
κολπικῆς μαρμαρυγῆς σὲ ἐπίπεδο πληθυσμοῦ καὶ
ὄχι ἡ ἔγκαιρη διάγνωσή της, χωρὶς βέβαια αὐτὸ νὰ
μειώνει τὴν ἀξία τῆς τελευταίας.
Ἡ Apple Heart Study μᾶς βρῆκε λίγο ἀπροετοίμαστους. Μᾶς ἀνάγκασε νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ
καταστάσεις ποὺ δὲν ἐλέγχουμε ἀπολύτως, καὶ μᾶς
φέρνει ἀντιμέτωπους μὲ ἀλλαγὲς ποὺ καλούμαστε
νὰ ἀκολουθήσουμε περισσότερο μὲ τὸ ἔνστικτο
παρὰ μὲ τὶς γνώσεις καὶ τὴν ἐμπειρία μας. Γιὰ τὸ λόγο
αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε προσεκτικοί. Ἄς κάνουμε
λίγο ὑπομονὴ πρὶν προχωρήσουμε σὲ ἀφορισμούς.
Πάντως, βιώνουμε μία πρωτόγνωρη πραγματικότητα. Γιὰ πρώτη φορά, τὰ περιοδικὰ τεχνολογίας καὶ
τὰ ἰατρικὰ περιοδικὰ δημοσιεύουν τὰ ἴδια ἄρθρα.
Μὲ λίγο διαφορετικὴ γλῶσσα καὶ ἀκριβῶς τὰ ἴδια
δεδομένα. Σὲ αὐτὸ τουλάχιστον πρέπει νὰ προσαρμοστοῦμε. Καὶ νὰ κάνουμε ὑπομονή, προσπαθώντας
νὰ καταλάβουμε τὶς προεκτάσεις τῶν σημαντικῶν
γεγονότων ποὺ συμβαίνουν σήμερα. Καὶ ἡ Apple
Heart Study εἶναι ἕνα σημαντικὸ γεγονός. z

