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Πρόσφατα δημοσιεύτηκαν στὸ περιοδικὸ τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας οἱ καινούργιες ὁδηγίες τοῦ 2016
γιὰ τὴ θεραπεία τῶν ἀσθενῶν μὲ κολπικὴ μαρμαρυγή. Ἡ
κολπικὴ μαρμαρυγὴ ἀποτελεῖ τὴν πιὸ συνηθισμένη ἀρρυθμία
στὴν καθημερινὴ κλινικὴ πράξη, ἀποτελώντας τὴν αἰτία στὸ
ἕνα τρίτο των περιπτώσεων εἰσαγωγῆς στὸ νοσοκομεῖο
γιὰ διαταραχὲς τοῦ καρδιακοῦ ρυθμοῦ. Κατὰ τὴ διάρκεια
αὐτῆς τῆς ἀρρυθμίας,
σταματάει ἡ λειτουργία
τοῦ βασικοῦ κέντρου πα
ραγωγῆς ἠλεκτρικῶν ἐρε
θισμάτων στὴν καρδιά,
τοῦ φλεβοκόμβου, ἡ πα
ραγωγὴ τῶν ἐρεθισμάτων
γίνεται μὲ τρόπο χαώδη
ἀπὸ τὸν κόλπο καὶ τὸ
τελικὸ ἀποτέλεσμα εἶναι
ἡ ἄρρυθμη καὶ κατὰ κα
νόνα γρήγορη συνολικὴ
σύσπαση καὶ λειτουργία
τῆς καρδιᾶς.
Ἡ συχνότητα τῆς
κολπικ ῆς μαρμαρυγῆς
αὐξάνεται μὲ τὴν αὔξηση
τῆς ἡλικίας καὶ ἐνῶ στοὺς
ἐνήλικους ἄνω τῶν 20
ἐτῶν ἀπαντᾶ στὸ 3% τῶν
προσώπων, τὸ ποσοστὸ
αὐτὸ αὐξάνει στὸ 8%
στοὺς ἡλικιωμένους ἄνω
τῶν 80 ἐτῶν καὶ ἀκόμη
περισσότερο σὲ αὐτοὺς ποὺ
πάσχουν ἀπὸ ὑπέρταση,
καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, στεφανιαία νόσο, βαλβιδοπάθεια,
σακχαρώδη διαβήτη καὶ χρόνια νεφρικὴ ἀνεπάρκεια.
Ἡ ἄρρυθμη λειτουργία τοῦ ἀριστεροῦ κόλπου ἀποτελεῖ
καὶ τὴν αἰτία περιφερικῆς ἀρτηριακῆς ἐμβολῆς, ποὺ εἶναι
βασικὴ ἐπιπλοκὴ τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς. Αὐτὸ γίνεται
ἐπειδὴ τὸ αἷμα λιμνάζει στὴν κοιλότητα τοῦ κόλπου τῆς
καρδιᾶς καὶ αὐξάνεται ἡ πιθανότητα δημιουργίας ἑνὸς
πήγματος αἵματος, ποὺ ὀνομάζεται θρόμβος. Ἂν αὐτὸς
ὁ θρόμβος μετακινηθεῖ ἀπὸ τὴν καρδιὰ καὶ ἀκολουθήσει
τὴν κυκλοφορία τοῦ αἵματος, μπορεῖ νὰ καταλήξει στὸν
ἐγκέφαλο, προκαλώντας ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο ἢ καὶ σὲ
ὁποιοδήποτε ἄλλο σημεῖο τοῦ σώματός μας προκαλώντας
συστηματικὴ ἐμβολή. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ στὴν πλειονότητα

τῶν ἀσθενῶν μὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ πρέπει νὰ χορηγεῖται
ἀντιπηκτικὴ ἀγωγή.
Τὰ πρῶτα ἀντιπηκτικά, ποὺ ἔχουν χρησιμοποιηθεῖ
ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια στὴν κολπικὴ μαρμαρυγή, εἶναι τὰ
κουμαρινικὰ ἀντιπηκτικά, μὲ βασικὸ ἀντιπρόσωπο αὐτῆς
τῆς κατηγορίας στὴ χώρα μας τὸ Sintrom. Τὰ φάρμακα
αὐτὰ εἶναι ἰδιαίτερα ἀποτελεσματικά, ἀφοῦ ἔχει φανεῖ ὅτι
μειώνουν τὴν πιθανότητα
ἐγκεφαλικοῦ κατὰ τὰ δυὸ
τρίτα. Παράλληλα, ὅμως,
παρουσιάζουν ἀρκετὰ
προβλήματα στὴ χρήση
τους, ἐπειδὴ ἀπαιτοῦν τα
κτικὸ αἱματολογικὸ ἔλεγχο
γιὰ τὴ ρύθμιση τῆς δόσης
καὶ ἡ δράση τους ἐπη
ρεάζεται ἀρκετὰ ἀπὸ ἄλλα
συγχορηγούμενα φάρμα
κα, καθὼς καὶ ἀπὸ τὶς τρο
φές. Αὐτὴ εἶναι ἡ βασικὴ
αἰτία, ποὺ ἕνας μεγάλος
ἀριθμὸς ἀσθενῶν μὲ
κολπικὴ μαρμαρυγή, καὶ
ἰδιαίτερα οἱ ἡλικιωμένοι,
εἴτε δὲν λαμβάνουν
κάποιο ἀντιπηκτικὸ εἴτε
λαμβάνουν λανθασμένα
ἀσπιρίνη, ποὺ ἡ λήψη της
εἶναι πολὺ πιὸ εὔκολη,
ὅμως τοὺς προστατεύει
πολὺ λιγότερο ἀπὸ ἐγ
κεφαλικό, ἔχοντας ἀντί
στοιχο κίνδυνο μὲ τὸ Sin
trom γιὰ αἱμορραγικὲς ἐπιπλοκές. Μὲ βάση τὶς καινούργιες
ὁδηγίες, τὸ Sintrom ἀποτελεῖ τὴ μοναδικὴ ἐπιλογὴ στοὺς
ἀσθενεῖς μὲ μεταλλικὴ προσθετικὴ βαλβίδα καρδιᾶς καὶ
σὲ αὐτοὺς μὲ μέτρια πρὸς σοβαρὴ στένωση μιτροειδοῦς,
ποὺ συνήθως εἶναι ρευματικῆς αἰτιολογίας. Γιὰ ὅλους τοὺς
ὑπόλοιπους ἀσθενεῖς μὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ, ποὺ πρέπει
νὰ ξεκινήσουν ἀντιπηκτικό, συνιστᾶται ἡ πρώτη ἐπιλογὴ
νὰ εἶναι τὰ νεότερα ἀπὸ τὸ στόμα ἀντιπηκτικά, ὅπως
εἶναι οἱ ἀναστολεῖς τοῦ παράγοντα ΙΙa (νταμπιγκατράνη)
καὶ οἱ ἀναστολεῖς τοῦ παράγοντα Xa (ριβαροξαμπάνη,
ἀπιξαμπάνη καὶ ἐντοξαμπάνη). Στὴ χώρα μας κυκλοφοροῦν
ἡ νταμπιγκατράνη (Pradaxa), ἡ ριβαροξαμπάνη
(Xarelto) καὶ ἡ ἀπιξαμπάνη (Eliquis). Τὰ ἀντιπηκτικὰ
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αὐτὰ χορηγοῦνται σὲ συγκεκριμένη δόση, χωρὶς νὰ
χρειάζονται τακτικὲς ἐξετάσεις αἵματος γιὰ τὴ ρύθμισή
της, ἐνῶ οἱ ἀλληλεπιδράσεις τους μὲ ἄλλα φάρμακα
εἶναι πολὺ λιγότερες ἀπὸ αὐτὲς τοῦ Sintrom. Ἐπίσης, δὲν
παρουσιάζουν ἀλληλεπιδράσεις μὲ τροφὲς καὶ οἱ ἀσθενεῖς
ποὺ τὰ λαμβάνουν μποροῦν νὰ τρῶνε ὅσα πράσινα
λαχανικὰ ἐπιθυμοῦν. Προκαλοῦν ἐντυπωσιακὰ πιὸ σπάνια
ἀπὸ τὸ Sintrom τὴν πιὸ σοβαρὴ ἐπιπλοκὴ τῶν ἀντιπηκτικῶν,
ποὺ εἶναι ἡ ἐγκεφαλικὴ αἱμορραγία. Τὸ Pradaxa καὶ τὸ
Eliquis χορηγοῦνται δυὸ φορὲς τὴν ἡμέρα, ἐνῶ τὸ Xarelto
μόνο μιά. Οἱ ἀσθενεῖς ποὺ λαμβάνουν ἤδη Sintrom, καλὰ
εἶναι νὰ παραμείνουν στὴν ἀγωγὴ αὐτή, ἂν εἶναι καλὰ
ρυθμισμένοι καὶ τὸ INR παραμένει στὰ ἐπιθυμητὰ ὅρια 2,0
μὲ 3,0 στὶς περισσότερες μετρήσεις, ὅμως στὴν ἀντίθετη
περίπτωση μποροῦν καὶ αὐτοὶ νὰ ἀλλάξουν σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ
νεότερα ἀπὸ τὸ στόμα ἀντιπηκτικά. Πρέπει νὰ γνωρίζουμε
ὅτι ὑπάρχουν ἀσθενεῖς μὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ ποὺ δὲν
χρειάζεται νὰ λαμβάνουν ἀντιπηκτικὰ: αὐτοὶ εἶναι ποὺ
δὲν ἔχουν παράγοντες κινδύνου γιὰ ἐγκεφαλικό, ὅπως
προχωρημένη ἡλικία, ἀρτηριακὴ ὑπέρταση, σακχαρώδη
διαβήτη, συμφορητικὴ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, ἀγγειακὴ
νόσο καὶ ἱστορικὸ ἰσχαιμικοῦ ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἢ
ἄλλου θρομβοεμβολικοῦ ἐπεισοδίου. Ἐπίσης ἡ χορήγηση
μονοθεραπείας μὲ ἀντιαιμοπεταλιακὸ φάρμακο, ὅπως
συνήθως εἶναι ἡ ἀσπιρίνη, δὲν συνιστᾶται σὲ κανένα
ἀσθενῆ μὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ εἴτε εἶναι ὑψηλοῦ εἴτε
χαμηλοῦ κινδύνου.
Ἡ ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ στοὺς ἀσθενεῖς μὲ κολπικὴ
μαρμαρυγὴ μειώνει ἐντυπωσιακὰ τὸν κίνδυνο ἐμβολικοῦ
ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου καὶ σώζει ζωές, ὅμως
αὐτὸ δὲν γίνεται δυστυχῶς χωρὶς ἀντίτιμο καὶ αὐτὸ εἶναι
ἡ αὔξηση τοῦ αἱμορραγικοῦ κινδύνου. Ἡ ἀντιπηκτικὴ
ἀγωγὴ δὲν θὰ εἶναι ἡ ἴδια ἡ αἰτία τῆς αἱμορραγίας, ὅμως θὰ
διευκολύνει τὴν ἐμφάνισή της καὶ θὰ αὐξήσει τὸ μέγεθός
της ὅταν ἐμφανιστεῖ. Μὲ πιὸ ἁπλᾶ λόγια, τὰ ἀντιπηκτικὰ
φάρμακα δὲ θὰ προκαλέσουν ἕνα σκίσιμο στὸ πόδι μας,
ὅμως ἂν αὐτὸ γίνει γιὰ παράδειγμα σὲ ἕνα ἀτύχημα,
ἡ αἱμορραγία θὰ εἶναι μεγαλύτερη. Στὶς καινούργιες
Εὐρωπαϊκὲς Ὁδηγίες, γιὰ τὴν κολπικὴ μαρμαρυγὴ,
δίνεται καὶ πάλι ἔμφαση στοὺς παράγοντες ἐκείνους
ποὺ κάνουν τοὺς ἀσθενεῖς μας ὑπὸ ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ
πιὸ εὐάλωτους στὶς αἱμορραγικὲς ἐπιπλοκές. Ἐπιπλέον,
συστήνεται νὰ γίνεται κάθε προσπάθεια προκειμένου νὰ
τροποποιηθοῦν κάποιοι ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς παράγοντες
μὲ στόχο τὴ μείωση τοῦ αἱμορραγικοῦ κινδύνου. Ἔτσι,
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στοὺς ἀσθενεῖς μὲ ἀρτηριακὴ ὑπέρταση, ποὺ δὲν εἶναι
καλὰ ρυθμισμένοι, θὰ πρέπει νὰ γίνει προσπάθεια, ὥστε
οἱ τιμὲς τῆς πίεσης νὰ εἶναι μέσα σὲ φυσιολογικὰ ὅρια καὶ
σὲ κάθε περίπτωση νὰ μὴ ξεπερνοῦν τὰ 160 mmHg. Γιὰ
τοὺς ἀσθενεῖς ποὺ βρίσκονται σὲ ἀγωγὴ μὲ Sintrom καὶ τὸ
INR δὲν εἶναι καλὰ ρυθμισμένο, πότε εἶναι χαμηλότερο
ἀπὸ 2,0 καὶ πότε μεγαλύτερο ἀπὸ 3,0 μὲ παραμονὴ στὰ
σωστὰ θεραπευτικὰ πλαίσια τοῦ 2,0-3,0 στὴ μειοψηφία
τῶν μετρήσεων, ὑπάρχουν δυὸ ἐπιλογές: ἢ νὰ γίνονται
συχνότερες μετρήσεις καὶ καλύτερη ἐκπαίδευση τοῦ
ἀσθενοῦς, εἰδικὰ στὸ θέμα τῆς κατανάλωσης πράσινων
λαχανικῶν, ἢ νὰ γίνει ἀλλαγὴ τοῦ Sintrom σὲ κάποιο ἀπὸ
τὰ νεότερα ἀντιπηκτικά. Μιὰ ἄλλη πολὺ συνηθισμένη αἰτία
αὔξησης τοῦ αἱμορραγικοῦ κινδύνου εἶναι ἡ ταυτόχρονη
λήψη μὲ τὰ ἀντιπηκτικὰ καὶ ἄλλων φαρμάκων, ποὺ
ἐπίσης προδιαθέτουν σὲ αἱμορραγίες, ὅπως εἶναι τὰ
ἀντιαιμοπεταλιακὰ-ἀσπιρίνη, κλοπιδογρέλη κ.ἄ. καὶ τὰ
μὴ στεροειδῆ ἀντιφλεγμονώδη. Τὰ ἀντιαιμοπεταλιακὰ
δὲν πρέπει νὰ χορηγοῦνται μαζὶ μὲ ἀντιπηκτικά, παρὰ
μόνο σὲ ἐξαιρετικὲς περιπτώσεις, ἐνῶ στοὺς ἀσθενεῖς,
ποὺ συνήθως γιὰ ὀρθοπαιδικὰ προβλήματα ἔχει συστηθεῖ
ἡ λήψη μὴ στεροειδῶν ἀντιφλεγμονωδῶν, θὰ πρέπει νὰ
δίνονται ὁδηγίες λήψης πιὸ ἀθώων παυσιπόνων, ὅπως γιὰ
παράδειγμα εἶναι ἡ παρακεταμόλη. Προσοχή ἰδιαίτερη
ἀπαιτείται σὲ ἀναιμία, παθολογικὴ νεφρικὴ καὶ ἡπατικὴ
λειτουργία καὶ χαμηλὰ αἱμοπετάλια, πού εἶναι καταστάσεις
ποὺ διευκολύνουν τὶς αἱμορραγίες καὶ θὰ πρέπει νὰ
γίνεται κάθε προσπάθεια νὰ διορθωθοῦν, εἰδικὰ στοὺς
ἀσθενεῖς ποὺ θεραπεύονται μὲ ἀντιπηκτικὰ φάρμακα.
Τέλος, ὑπάρχουν καὶ καταστάσεις ποὺ ἐπίσης αὐξάνουν
τὸν αἱμορραγικὸ κίνδυνο, ὅμως δὲν εἶναι δυνατὸν
νὰ ἀλλάξουν ἢ νὰ ἀντιστραφοῦν: ἡ μεγάλη ἡλικία, τὸ
ἱστορικὸ μεγάλης αἱμορραγίας ἢ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου
στὸ παρελθόν, ἡ κίρρωση τοῦ ἥπατος, ἡ τελικοῦ σταδίου
νεφρικὴ ἀνεπάρκεια καὶ ἡ μεταμόσχευση νεφροῦ καὶ ἡ
παρουσία κακοήθειας. Εἰδικὰ στοὺς ἀσθενεῖς μὲ κολπικὴ
μαρμαρυγή, ποὺ λόγῳ τῆς νεφρικῆς τους ἀνεπάρκειας
ὑποβάλλονται σὲ αἱμοκάθαρση, οἱ θεραπευτικὲς
ἀποφάσεις εἶναι ἀρκετὰ δύσκολες, ἀφοῦ τόσο ὁ ἐμβολικὸς,
ὅσο καὶ ὁ αἱμορραγικὸς κίνδυνος εἶναι πολὺ ὑψηλός. Σὲ
αὐτοὺς τοὺς ἀσθενεῖς ἔχουν γίνει λίγες μελέτες καὶ τὰ
ἀποτελέσματα εἶναι ἀντικρουόμενα. Ἔτσι, ἡ ἀπόφαση γιὰ
τὸ ἂν θὰ χορηγηθεῖ ἢ ὄχι ἀντιπηκτικὴ ἀγωγὴ θὰ πρέπει νὰ
στηρίζεται στὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ κάθε ἀσθενοῦς
καὶ στὴν κλινικὴ ἐμπειρία τοῦ θεράποντος ἰατροῦ. 

