Ιπποκρατης χθες - σημερα - αυριο
Σὲ ποιοὺς ἀσθενεῖς ἔχει θέση ἡ ἐπεμβατικὴ θεραπεία τῆς
κολπικῆς μαρμαρυγῆς;
Σωκράτης Παστρωμᾶς, Καρδιολόγος – Ἠλεκτροφυσιολόγος, Ἐπιμελητὴς Α΄, Τμῆμα Ἠλεκτροφυσιολογίας
καὶ Βηματοδότησης, «Ἐρρίκος Ντυνᾶν Hospital Center»
Ἡ κολπικὴ μαρμαρυγὴ ἀποτελεῖ τὴν πιὸ συχνὴ
ἀρρυθμία στὸ γενικὸ πληθυσμὸ καὶ σχετίζεται μὲ αὐξημένη
νοσηρότητα καὶ αὐξημένο κίνδυνο θρομβοεμβολικῶν,
κυρίως ἀγγειακῶν ἐγκεφαλικῶν ἐπεισοδίων. Δεδομένα
μεγάλων τυχαιοποιημένων κλινικῶν μελετῶν ἔχουν δείξει
πὼς στοὺς ἀσθενεῖς ποὺ πάσχουν ἀπὸ κολπικὴ μαρμαρυγὴ
ἡ διατήρηση τοῦ φυσιολογικοῦ φλεβοκομβικοῦ ρυθμοῦ
σχετίζεται μὲ καλύτερη
πρόγνωση καὶ μικρότερα
ποσοστὰ θνησιμότητας.
Ἔτσι, ὁ θεραπευτικὸς στόχος
συνίσταται στὴ διατήρηση
τοῦ φλεβοκομβικοῦ ρυθμοῦ
σὲ συνδυασμὸ πάντα μὲ
τὴ χορήγηση κατάλληλης
ἀντιπηκτικῆς ἀγωγῆς, ἀνάλογα
μὲ τὸ θρομβοεμβολικὸ
κίνδυνο τοῦ κάθε ἀσθενοῦς,
ὁ ὁποῖος ἐκτιμᾶται στὶς
μέρες μας ἐπιστημονικὰ ἀπὸ
τυποποιημένες συστάσεις. Ἡ
διατήρηση τοῦ φλεβοκομβικοῦ
ρυθμοῦ ἐπιτυγχάνεται εἴτε μὲ
τὴ χορήγηση ἀντιαρρυθυμικῶν
φαρμάκων, εἴτε μὲ τὴν ἐπέμ
βαση κατάλυσης (ablation)
τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς. Ἡ
κατάλυση ὑπερτερεῖ σαφῶς
ἔναντι των ἀντιαρρυθμικῶν φαρμάκων, γεγονὸς ποὺ
ἐπιβεβαιώθηκε ἀπὸ ἀποτελέσματα μεγάλων κλινικῶν
μελετῶν, ὅπως ἡ MANTRA-PAF καὶ ἡ RAAFT-2. Στὶς
μελέτες αὑτές ἑπετεύχθη διατήρηση τοῦ φυσιολογικοῦ
φλεβοκομβικοῦ καρδιακοῦ ρυθμοῦ σὲ ἀσθενεῖς μὲ κρίσεις
κολπικῆς μαρμαρυγῆς (παροξυσμική κολπικὴ μαρμαρυγή).
Ἡ θεραπευτικὴ κατάλυση προτείνεται ἀπὸ τὶς τελευταῖες
κατευθυντήριες ὁδηγίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Καρδιολογικῆς
Ἑταιρείας, ὡς θεραπεία πρώτης γραμμῆς σὲ ἀσθενεῖς μὲ
παροξυσμικὴ κολπικὴ μαρμαρυγή. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀσθενῶν,
ποὺ ὑποβάλλονται σὲ θεραπευτικὲς ἐπεμβάσεις κατάλυσης
κολπικῆς μαρμαρυγῆς, αὐξάνεται συνεχῶς τὰ τελευταῖα
χρόνια. Ἐν προκειμένῳ σημαντικὲς εἶναι καὶ οἱ τεχνολογικὲς
ἐξελίξεις στὸν τομέα τῆς Ἠλεκτροφυσιολογίας, ποὺ ἔχουν
νὰ κάνουν μὲ τὴ χρήση νέων καθετήρων κατάλυσης –
παύσης στὶς ἀρρυθμίες, π.χ. πληροφορίες γιὰ τὴν ἐπαφὴ
τοῦ καθετῆρα μὲ τὸν ἱστὸ καὶ τὴν ἀσκούμενη πίεση, ἢ νέα
συστήματα χαρτογράφησης καὶ θεραπείας - κατάλυσης. Στὴν

κλινικὴ πρακτικὴ χρησιμοποιοῦνται, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δύο
πηγὲς ἐνέργειας στὶς ἐπεμβάσεις κατάλυσης, τὸ ὑψίσυχνο
ρεῦμα (radiofrequency) καὶ ἡ κρυοπηξία (cryoablation),
μὲ στόχο τὴν ἠλεκτρικὴ ἀπομόνωση τῶν πνευμονικῶν
φλεβῶν ἀπὸ τὸν ἀριστερὸ κόλπο. Ἐκεῖ στὴν ἐκβολή, στὰ
τελευταῖα 1-3 ἑκατοστά των πνευμονικῶν φλεβῶν, ὑπάρχουν
νησίδια μυϊκοῦ ἱστοῦ ποὺ ἀποτελοῦν τὶς ἑστίες, πυροδότες,
οἱ ὁποῖες εἶναι ὑπεύθυνες γιὰ
τὴν ἔναρξη καὶ διατήρηση
τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς.
Ὁ στόχος τῶν ἐπεμβάσεων
κατάλυσης εἶναι ἡ ἠλεκτρικὴ
ἀπομόνωση αὐτῶν τῶν ἑστιῶν
ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπο κολπικὸ
μυοκάρδιο μὲ δημιουργία
κυκλοτερῶν βλαβῶν γύρω ἀπὸ
τὰ στόμια τῶν πνευμονικῶν
φλεβῶν. Ἓτσι δὲν κατεβαίνουν
τὰ σχετικὰ ἐρεθίσματα ἀπὸ τὶς
πνευμονικὲς φλέβες πρὸς τὸν
κόλπο.
Λιγότερο συχνὰ ὑπάρ
χουν ἑστίες ἐκτός των
πνευμονικῶν φλεβῶν, δη
λαδὴ στοὺς κόλπους, ποὺ
μπορεῖ νὰ προκαλοῦν κολ
πικὴ μαρμαρυγή. Μὲ τὴ
χρήση συστημάτων ἠλεκτρο
ανατομικῆς χαρτογράφησης δημιουργοῦμε τὸ τρισδιάστατο
μοντέλο τοῦ ἀριστεροῦ κόλπου καὶ στὴ συνέχεια μὲ εἰδικοὺς
καθετῆρες χορηγοῦμε ὑψίσυχνο ρεῦμα κυκλοτερῶς
τῶν στομίων τῶν πνευμονικῶν φλεβῶν καί, τέλος,
ἐπιβεβαιώνουμε τὴν ἀπομόνωσή τους χρησιμοποιώντας
εἰδικοὺς κυκλοτερεῖς καθετῆρες. Ὅταν χρησιμοποιοῦμε
σύστημα κρυοπηξίας, ἡ ἀπομόνωση τῶν φλεβῶν γίνεται
μέσῳ ψύξης μὲ ὑγρὸ ἄζωτο χρησιμοποιώντας εἱδικό
καθετῆρα μὲ μπαλόνι, τὸ ὁποῖο ἀποφράσσει τὸ στόμιο τῆς
κάθε πνευμονικῆς φλέβας καὶ ψύχεται σὲ πολὺ χαμηλὲς
θερμοκρασίες (≤40οC). Οἱ δύο αὐτὲς μέθοδοι ἔχουν
συγκριθεῖ σὲ κλινικὲς μελέτες ἀσθενών μὲ παροξυσμικὴ
κολπικὴ μαρμαρυγὴ καὶ ἔχουν δείξει παρόμοια ποσοστὰ
ἀποτελεσματικότητας καὶ ἀσφάλειας. Ὑπάρχουν ἐνδείξεις
πὼς ἡ κατάλυση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς ἐλαττώνει τὸν
κίνδυνο πρόκλησης ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου καί,
ἐν γένει, τὴ θνητότητα στοὺς ἀσθενεῖς. Ὁριστικὴ ἀπόδειξη
αὐτῶν, ὅμως, ἀναμένουμε σύντομα μὲ τὴ δημοσίευση τῶν

ἀποτελεσμάτων πολυκεντρικῶν μελετῶν, ὅπως οἱ μελέτες
CABANA καὶ EAST. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ στὶς ἐπιπλοκὲς τῶν
ἐπεμβάσεων κατάλυσης κολπικῆς μαρμαρυγῆς, αὐτὲς
βιβλιογραφικὰ σύμφωνα μὲ καταγραφικὲς μελέτες
κυμαίνονται ἀθροιστικὰ περί τὸ 4.5% μὲ κίνδυνο θανάτου
μόλις 0,1%. Ὁ καρδιακὸς ἐπιπωματισμὸς ,ποὺ μπορεῖ νὰ
προκληθεῖ μηχανικά κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπέμβασης,
συμβαίνει σὲ πολὺ μικρὸ ποσοστό, περίπου στὸ 0,8% καὶ
ἀντιμετωπίζεται μὲ ἐπιτυχία στὴ διάρκεια τῆς ἐπέμβασης,
χωρὶς ἀνάγκη ἰδιαίτερης χειρουργικῆς ἐπέμβασης. Ἡ
ἐπεμβατική κατάλυση κολπικῆς μαρμαρυγῆς γιὰ νὰ εἶναι
ἀσφαλῆς καὶ ἀποτελεσματική, πρέπει νὰ γίνεται ἀπὸ
ἔμπειρη ὁμάδα ἠλεκτροφυσιολόγων μὲ εἰδικὴ ἐκπαίδευση
στὸ συγκεκριμένο ἀντικείμενο καὶ σὲ εἰδικὰ ἐξοπλισμένα
κέντρα ποὺ πληροῦν τὶς ἀνάλογες προϋποθέσεις, ὅπως αὐτὲς
καθορίζονται ἀπὸ τὶς ἀντίστοιχες ὁδηγίες τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Καρδιολογικῆς Ἑταιρείας.
Ποιὸς ὅμως εἶναι ὁ “ἰδανικὸς” ἀσθενὴς ποῦ μπορεῖ
νὰ ἐπωφεληθεῖ τὰ μέγιστα ἀπὸ μιὰ ἐπέμβαση θεραπευτικῆς
κατάλυσης κολπικῆς μαρμαρυγῆς; Ἡ ἀπάντηση στὸ
ἐρώτημα αὐτὸ εἶναι πλέον σαφὴς καθώς, μετὰ ἀπὸ τὴν
ἐμπειρία ἐτῶν καὶ τὰ ἀποτελέσματα μεγάλων κλινικῶν
μελετῶν, εἶναι δεδομένο πὼς ὅσο πιὸ νωρὶς ὁδηγηθεῖ
ἕνας ἀσθενὴς μὲ συμπτωματικὴ κολπικὴ μαρμαρυγὴ σὲ
ἐπέμβαση θεραπευτικῆς κατάλυσης, τόσο καλύτερα εἶναι
τὰ ἀποτελέσματα. Ἐδῶ το ποσοστὸ ἐπιτυχίας μὲ διατήρηση
φυσιολογικοῦ ρυθμοῦ ἀγγίζει καὶ ξεπερνᾷ τὸ 80%. Δὲν
πρέπει νὰ λησμονοῦμε πὼς ἡ κολπικὴ μαρμαρυγὴ εἶναι
ἐξελισσόμενη νόσος καὶ ὅσο μεγαλύτερο εἶναι τὸ χρονικὸ
διάστημα ποὺ ἡ καρδιὰ μένει σὲ κολπικὴ μαρμαρυγὴ
τόσο πιὸ δύσκολη ἡ θεραπεία. Καὶ αὐτὸ ἐπειδὴ μὲ τὴν
ἀρρυθμία προκαλοῦνται δομικὲς μεταβολὲς τοῦ κολπικοῦ
μυοκαρδίου σὲ κυτταρικὸ καὶ ἠλεκτροφυσιολογικὸ ἐπίπεδο,
ὁπότε ἐλαττώνεται τὸ ποσοστὸ ἐπιτυχίας τῆς θεραπευτικῆς
ἐπέμβασης. Ὁ “ἰδανικὸς” ἀσθενὴς γιὰ θεραπευτικὴ
ἐπέμβαση κατάλυσης θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡλικίας μικρότερης
των 80 ἐτῶν, μὲ πρόσθιο-ὀπίσθια διάμετρο τοῦ ἀριστεροῦ
κόλπου μικρότερη των 50 mm, νὰ ἔχει σωστὴ λειτουργία
τοῦ θυρεοειδοῦς ἀδένα, μὲ καλὴ ρύθμιση ἀρτηριακῆς
ὑπέρτασης καὶ σακχαρώδη διαβήτη. Ἐπίσης, ἔχει δειχθεῖ
πὼς παχύσαρκοι ἀσθενεῖς μὲ δείκτη μάζας σώματος (BMI)

≥27 kg/m2 ποὺ ὑποβλήθηκαν σὲ ἐπέμβαση κατάλυσης
εἶχαν καλύτερη μακροχρόνια πρόγνωση μετὰ τὴν ἀπώλεια
σωματικοῦ βάρους.
Οἱ ἀσθενεῖς μὲ ἐμμένουσα κολπικὴ μαρμαρυγή,
δηλαδὴ διάρκειας πάνω ἀπὸ 7 ἡμέρες, ἔχουν καλὴ
πρόγνωση ὅταν ὑποβάλλονται σὲ θεραπευτική κατάλυση καὶ
οἱ κατευθυντήριες ὁδηγίες συστήνουν τὴν κατάλυση στὴν
κατηγορία αὐτὴ τῶν ἀσθενῶν ὅταν δὲν ἀνταποκρίνονται
ἐπαρκῶς στὰ ἀντιαρρυθμικὰ φάρμακα. Ἡ κατάλυση στοὺς
ἀσθενεῖς αὐτοὺς ὑπερτερεῖ τῶν ἀντιαρρυθμικῶν φαρμάκων
μὲ τὴν προϋπόθεση ὅτι κάποιοι ἀσθενεῖς θὰ πρέπει νὰ
ὑποβληθοῦν καὶ σὲ δεύτερη ἐπέμβαση.
Ἡ κολπικὴ μαρμαρυγὴ παρατηρεῖται σὲ σημαντικὸ
ποσοστὸ ἀσθενῶν μὲ καρδιακὴ ἀνεπάρκεια, οἱ ὁποῖοι
δὲν μποροῦν νὰ λάβουν ἄλλα ἀντιαρρυθμικὰ πέραν
τῆς ἀμιωδαρόνης. Ὅμως πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι τὸ
φάρμακο αὐτὸ σχετίζεται μὲ μεγάλο ποσοστὸ ἐξωκαρδιακῶν
παρενεργειῶν, ὅπως θυρεοτοξικότητα, πνευμονικὴ ἴνωση,
νευροπάθεια, ὀπτικὴ νευροπάθεια καὶ ἄλλα, καὶ συνήθως
ἡ θεραπεία αὐτὴ μὲ ἀμιωδαρόνη διακόπτεται σὲ μεγάλο
ποσοστό. Στοὺς ἀσθενεῖς αὐτοὺς πάλι ἡ θεραπευτικὴ
κατάλυση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς ὑπερέχει σὲ σχέση
μὲ τὴν ἀμιωδαρόνη καὶ οἱ ἀσθενεῖς ἐμφανίζουν βελτίωση
τῆς ποιότητας ζωῆς μὲ λιγότερες ὑποτροπὲς κολπικῆς
μαρμαρυγῆς. Πολλὲς φορὲς οἱ ἀσθενεῖς αὐτοὶ πρέπει
νὰ ὑποβάλλονται σὲ περισσότερες της μιᾶς ἐπεμβάσεις
κατάλυσης καὶ πέρα ἀπὸ τὴν ἀπομόνωση τῶν πνευμονικῶν
φλεβῶν νὰ γίνονται ἐπιπρόσθετες ἐπεμβάσεις στὸ κολπικὸ
μυοκάρδιο, ὡς οἱ γραμμοειδεῖς βλάβες.
Συμπερασματικά, ἡ κατάλυση ἀποτελεῖ σήμερα τὴν
πιὸ ἀποτελεσματικὴ μέθοδο ἀντιμετώπισης τῆς κολπικῆς
μαρμαρυγῆς μὲ καλὰ ἀποτελέσματα καὶ πολὺ χαμηλὴ
θνητότητα, ἐφόσον γίνεται σὲ κατάλληλους ἀσθενεῖς ἀπὸ
ἐκπαιδευμένους ἠλεκτροφυσιολόγους σὲ ἐξοπλισμένα
κέντρα. Ἡ ἐλάττωση τῶν ὑποτροπῶν τῆς κολπικῆς
μαρμαρυγῆς βελτιώνουν σαφῶς τὴν ποιότητα ζωῆς τῶν
ἀσθενῶν συγκριτικὰ μὲ τὰ ἀντιαρρυθμικὰ φάρμακα, ποὺ δὲν
εἶναι ἄμοιρα παρενεργειῶν, ἔχοντας ἀρκετοὺς περιορισμοὺς
στὴ χορήγησή τους, εἴτε αὐτὴ εἶναι βραχυχρόνια εἴτε
μακροχρόνια. 

