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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε στη 

Πανεπιστηµιακή Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου 

Ηρακλείου Κρήτης µε επιβλέποντα τον Καθηγητή Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής 

του Πανεπιστηµίου Κρήτης (ΠΚ) κύριο Εµµανουήλ Σηµαντηράκη.  

Σκοπός της µελέτης ήταν να εξεταστεί η φυσική ιστορία της κολπικής 

µαρµαρυγής (ΚΜ) µε τη χρήση των εµφυτεύσιµων συσκευών καταγραφής ρυθµού 

(ΙLRs/ICM) µετά το πρώτο ηλεκτροκαρδιογραφικά πιστοποιηµένο συµπτωµατικό 

επεισόδιό της. Επιπρόσθετα, έγινε προσπάθεια να διερευνηθούν  κλινικοί, 

εργαστηριακοί και υπερηχοκαρδιογραφικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη 

συχνότητα υποτροπής της αρρυθµίας, τη χρονική διάρκεια των επεισοδίων αυτής, 

καθώς και την κλινική εµφάνισή τους (συµπτωµατική, και ασυµπτωµατική 

αρρυθµία). 

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω, καταρχάς, τον Καθηγητή 

Καρδιολογίας και επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής κ. Εµµανουήλ 

Σηµαντηράκη. Ο Καθηγητής κ. Σηµαντηράκης υπήρξε, καθόλη τη διάρκεια της έως 

τώρα πορείας µου στη Καρδιολογία, πραγµατικός µέντορας, δάσκαλος και κλινικός 

οδηγός µου, εµπνέοντας µε δηµιουργικότητα αλλά και θέληση για έρευνα και συνεχή 

εξέλιξη σε ένα χώρο εξαιρετικά απαιτητικό. Στάθηκε στο πλευρό µου, µε 

συµβούλεψε, µε διόρθωσε όταν χρειάστηκε, και µε έκανε να ανοίξω τα φτερά µου 

στο ταξίδι της επιστηµονικής έρευνας και κλινικής καρδιολογίας.  

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Καθηγητή Παθολογίας ΠΚ κ. 

Αχιλλέα Γκίκα. Ο Καθηγητής κ. Γκίκας, διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης κατά την περίοδο της ειδίκευσής µου στον απαιτούµενο 
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χρόνο της παθολογίας, µε βοήθησε, µε συµβούλεψε, µε στήριξε σε δύσκολες στιγµές, 

και συνέβαλε στην αρτιότερη και σφαιρικότερη επιστηµονική µου κατάρτιση. 

Επιπλέον, µε οδήγησε και σε άλλα µονοπάτια της επιστηµονικής έρευνας, ιδιαίτερα 

στον τοµέα της λοιµωξιολογίας. 

Θα ήθελα, επίσης, να ευχαριστήσω τον Καθηγητή Καρδιολογίας και 

διευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµίου Κρήτης κ. Φραγκίσκο 

Παρθενάκη για τη συµβολή του στην επιστηµονική µου κατάρτιση από τα χρόνια της 

φοιτητικής µου ζωής εως σήµερα καθώς και για τη συµβολή του στη παρούσα 

διατριβή. 

Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να µνηµονεύσω τον Καθηγητή Παθολογίας ΠΚ 

Εµµανουήλ Γανωτάκη, που ήταν µέλος της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής της 

παρούσας διατριβής, ο οποίος απεβίωσε αιφνιδίως, αφήνοντας πίσω του ένα µεγάλο 

κενό αλλά και µια µεγάλη επιστηµονική κληρονοµιά. 

Επιπρόσθετα, θα επιθυµούσα να ευχαριστήσω και τα µέλη της 7µελούς 

εξεταστικής µου επιτροπής κ. Γεώργιο Κοχιαδάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή 

Καρδιολογίας ΠΚ, κ. Διαµαντή Κοφτερίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή Παθολογίας ΠΚ, 

κ. Γεώργιο Λαζόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή Καρδιοχειρουργικής ΠΚ, και κ. Ιωάννη 

Δαµηλάκη, Καθηγητή Ιατρικής Φυσικής ΠΚ. 

Θα ήθελα ακόµα να ευχαριστήσω τον κ. Γρηγόριο Χλουβεράκη, Αναπληρωτή 

Καθηγητή Βιοστατιστικής ΠΚ για τη στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων 

της µελέτης, καθώς και τον κ. Εµµανουήλ Κανουπάκη, Διευθυντή ΕΣΥ της 

Καρδιολογικής Κλινικής ΠΚ για τη βοήθειά του στην εκπόνηση της µελέτης καθώς 

και για τις εύστοχες παρατηρήσεις του.  
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η κολπική µαρµαρυγή (ΚΜ) είναι µια υπερκοιλιακή αρρυθµία η οποία 

χαρακτηρίζεται από ακανόνιστη κολπική διέγερση µε συνέπεια την 

αναποτελεσµατική κολπική συστολή. Το ΗΚΓ επιφανείας παρουσιάζει τελείως 

ακανόνιστα διαστήµατα RR ενώ δεν υπάρχουν διακριτά κύµατα Ρ. Η ηλεκτρική 

δραστηριότητα µπορεί να φανεί στο ηλεκτροκαρδιογράφηµα (ΗΚΓ) υπό µορφή 

ανώµαλων διακυµάνσεων της βασικής γραµµής, µε κυµαινόµενο δυναµικό και 

µορφολογία (µαρµαρυγικά κύµατα f). Για να είναι διαγνωστικό, ένα επεισόδιο ΚM 

πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 30 δευτερολέπτων σύµφωνα µε τις 

κατευθυντήριες οδηγίες του 2016 της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ) 

για την αντιµετώπιση της ΚΜ. 

Σύµφωνα µε τις τρέχουσες οδηγίες της ΕΚΕ για την ΚΜ, η ΚΜ παρουσιάζει 

διάφορες µορφές και ταξινοµείται ως ακολούθως: πρωτοδιαγνωσθείσα ΚΜ, 

παροξυσµική κολπική µαρµαρυγή (ΠΚΜ), εµµένουσα ΚΜ, µακροχρόνια εµµένουσα 

ΚΜ, και µόνιµη ΚΜ. 

Η κλινική εκδήλωση της αρρυθµίας ποικίλλει από ασθενή σε ασθενή, και 

µπορεί να περιλαµβάνει: κόπωση, ζάλη, αίσθηµα παλµών, θωρακικό άλγος, 

στηθάγχη, δύσπνοια, αίσθηµα λιποθυµίας, συγκοπή, και κλινική εικόνα καρδιακής 

ανεπάρκειας. Πολλοί ασθενείς, παρόλα αυτά, παραµένουν ασυµπτωµατικοί.  

H φυσική ιστορία της ΚΜ µετά το πρώτο συµπτωµατικό επεισόδιο δεν είναι 

γνωστή, καθώς τα περισσότερα δεδοµένα προέρχονται από τη µακροχρόνια 

παρακολούθηση ασθενών βάσει των συµπτωµατικών επεισοδίων της αρρυθµίας. Η 
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πραγµατική συχνότητα εµφάνισης της ΚΜ παραµένει αδιευκρίνιστη, δεδοµένης της 

σποραδικής εµφάνισης των επεισοδίων της νόσου και του γεγονότος ότι πολλά από 

αυτά είναι ασυµπτωµατικά. Χαρακτηριστικό είναι ότι τουλάχιστον το ένα τρίτο των 

ασθενών  δεν αναφέρουν συµπτώµατα ούτε έκπτωση της ποιότητας ζωής τους. Σε 

αυτές τις περιπτώσεις η διάγνωση τίθεται τυχαία ή λόγω των επιπλοκών της νόσου, 

όπως τα θροµβοεµβολικά επεισόδια.  

Οι ασθενείς µε ΚΜ µπορεί να είναι συµπτωµατικοί ή ασυµπτωµατικοί 

(«σιωπηλή» ΚΜ). Επιπρόσθετα, πολλοί ασθενείς µπορεί αν εµφανίζουν τόσο 

συµπτωµατικά όσο και ασυµπτωµατικά επεισόδια. Συνήθως, η αρρυθµία 

διαγιγνώσκεται στα πλαίσια κάποιου συµπτωµατικού επεισοδίου (ΚΜ) είτε σε τυχαίο 

ΗΚΓ έλεγχο του ασθενούς, στις περιπτώσεις της ασυµπτωµατικής αρρυθµίας. Η 

«σιωπηλή» ΚΜ είναι συχνή, ενώ τα ασυµπτωµατικά επεισόδια ΚΜ είναι συχνότερα 

και τουλάχιστον εξίσου επικίνδυνα µε τα συµπτωµατικά, µε τον ασθενή να διατρέχει 

παρόµοιο θροµβοεµβολικό κίνδυνο.  

Οι µέχρι σήµερα διαθέσιµες συσκευές για την ανίχνευση της ΚΜ, όπως η 

καταγραφείς Holter και οι εξωτερικοί ηλεκτροκαρδιογραφικοί καταγραφείς, έχουν 

περιορισµένες δυνατότητες, δεδοµένου ότι η αποτελεσµατικότητά τους εξαρτάται 

από την εµφάνιση του αρρυθµικού επεισοδίου κατά τη συγκεκριµένη χρονική 

περίοδο που επιλέγεται για την παρακολούθηση. Από την άλλη πλευρά, συσκευές 

παρακολούθησης ελεγχόµενες από τους ίδιους τους ασθενείς έχουν περιορισµένη 

διαγνωστική αξία, δεδοµένου ότι η πλειοψηφία των επεισοδίων της κολπικής 

µαρµαρυγής είναι «σιωπηλά», ενώ τα συµπτώµατα που αντιλαµβάνονται οι ασθενείς 

και τα αποδίδουν στην αρρυθµία, στην πραγµατικότητα πολλές φορές, δεν  

σχετίζονται µε αυτήν (πχ. έκτακτες συστολές υπερκοιλιακής ή κοιλιακής 

προέλευσης). Υπάρχουν σηµαντικά στοιχεία ότι η παρατεταµένη ΗΚΓ 
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παρακολούθηση ενισχύει την ανίχνευση της µη διαγνωσµένης ΚΜ, ως π.χ. 

παρακολούθηση για 72 ώρες µετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο ή και σε 

µεγαλύτερες περιόδους. Μάλιστα, σε ασθενείς µε εγκεφαλικό επεισόδιο, η πρόσθετη 

µακροχρόνια µη-επεµβατική ΗΚΓ παρακολούθηση ή η τοποθέτηση εµφυτεύσιµου 

καταγραφέα καρδιακού ρυθµού, πρέπει να αξιολογείται από το θεράποντα σύµφωνα 

µε τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΚΕ προς ανεύρεση ασυµπτωµατικής 

ΚΜ (IIa, B). 

Τα τελευταία χρόνια, έχουν κατασκευαστεί µικρές εµφυτεύσιµες υποδόριες 

συσκευές καταγραφής ρυθµού (ILR: Implantable Loop Recorders/ICM: Insertable 

Cardiac Monitors) ικανές να ανιχνεύουν και να καταγράφουν τα επεισόδια ΚΜ, 

παρέχοντας τη δυνατότητα συνεχούς ηλεκτροκαρδιογραφικής παρακολούθησης του 

ασθενούς. Οι συσκευές αυτές διαθέτουν υψηλή ευαισθησία (96.1-100%) και καλή 

ειδικότητα (67-85.4%) στην ανίχνευση επεισοδίων ΚΜ. Οι εµφυτεύσιµοι 

καταγραφείς καρδιακού ρυθµού είναι συσκευές  µικρές σε µέγεθος, που 

τοποθετούνται µέσω µικρής τοµής, µε τοπική αναισθησία (υποδόρια συνήθως), στο 

θώρακα του ασθενούς και έχουν τη δυνατότητα µακροχρόνιας καταγραφής του 

καρδιακού ρυθµού.	

 Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να εξετάσει την φυσική ιστορία της ΚΜ  

και να εξακριβώσει την επίδραση της µακροχρόνιας χρήσης εµφυτεύσιµων συσκευών

 καταγραφής ρυθµού στην παρακολούθηση, αξιολόγηση και αντιµετώπιση της νόσου.

 Επιπρόσθετα, θα συσχετιστεί ο ρυθµός υποτροπής της ΚΜ µε κλινικούς, εργαστηρια

κούς και ηπερηχοκαρδιογραφικούς δείκτες. 
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

H παρούσα µελέτη είναι προοπτική, µη τυχαιοποιηµένη, και 

πραγµατοποιήθηκε σε ασθενείς της Καρδιολογικής κλινικής του Πανεπιστηµιακού 

Νοσοκοµείου του Ηρακλείου της Κρήτης (Πα.Γ.Ν.Η). Το δείγµα µας αποτέλεσαν 

τριάντα (30) διαδοχικοί ασθενείς ηλικίας άνω των 18 ετών, που παρουσίασαν το 

πρώτο ηλεκτροκαρδιογραφικά τεκµηριωµένο συµπτωµατικό επεισόδιο παροξυσµικής 

ή εµµένουσας κολπικής µαρµαρυγής.  

            Στους ασθενείς της µελέτης, κατόπιν συγκατάθεσής τους, εµφυτεύτηκε µε 

τοπική αναισθησία, υποδόρια, µέσω µιας µικρής τοµής, η συσκευή καταγραφής 

καρδιακού ρυθµού Reveal XT (Reveal XT 9529/9539 Medtronic, Minneapolis, 

Minnesota, USA). Η συσκευή καταγραφής καρδιακού ρυθµού Reveal XT ανιχνεύει 

την εµφάνιση επεισοδίων ΚΜ από µεταβολές στην κοιλιακή συχνότητα και τον 

κοιλιακό ρυθµό. Η αναγνώριση των επεισοδίων ΚΜ γίνεται µέσω αλγορίθµων από τη 

εµφυτευόµενη συσκευή που αναγνωρίζουν τα επεισόδια ΚΜ µε βάση τον βαθµό της 

σκέδασης (ανισοκατανοµή) των διαστηµάτων RR κατά τη διάρκεια ενός χρονικού 

διαστήµατος δύο λεπτών.  

Κριτήρια αποκλεισµού από τη µελέτη: Αποκλείονταν από τη µελέτη  ασθενείς 

µε µόνιµη ΚΜ, ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή που οφειλόταν σε αναστρέψιµα 

αίτια [όπως  µυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, οξέα στεφανιαία σύνδροµα, πνευµονική 

εµβολή, µεταβολικές διαταραχές (υπερθυρεοειδισµός, φαιοχρωµοκύττωµα), 

ναρκωτικά (κοκαϊνη), υπερβολική κατανάλωση  καφεΐνης ή/και αλκοόλ], έγκυες 

γυναίκες, καθώς ασθενείς που αρνήθηκαν να συγκατατεθούν.     
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          Οι ασθενείς εντάχθηκαν στη µελέτη κατόπιν αυτόµατης, φαρµακευτικής ή 

ηλεκτρικής ανάταξης της αρρυθµίας. Στη συνέχεια, µετά την ένταξή τους,  ελήφθη το 

ιατρικό τους ιστορικό και ένα ηλεκτροκαρδιογράφηµα 12 απαγωγών, έγινε 

εργαστηριακός έλεγχος καθώς και υπερηχογράφηµα καρδιάς. Τέλος, οι ασθενείς 

ελέγχθηκαν µε µη επεµβατικό τρόπο για πιθανή ύπαρξη στεφανιαίας νόσου 

(δοκιµασία κόπωσης, και σπινθηρογράφηµα µυοκαρδίου µε ραδιενεργό θάλλιο). Σε 

ασθενείς µε ενδείξεις ισχαιµίας, κατά τις παραπάνω δοκιµασίες, πραγµατοποιήθηκε 

και στεφανιογραφία. 

          Η παρακολούθηση των ασθενών µετά την εµφύτευση της συσκευής ήταν 

τριετής. Η πρώτη επίσκεψη µετά την εµφύτευση πραγµατοποιούνταν τον πρώτο µήνα 

µετά την εµφύτευση της συσκευής και κατόπιν ανά τρεις µήνες για τα επόµενα τρία 

χρόνια. Σε κάθε επίσκεψη καταγράφονταν πιθανές επιπλοκές της νόσου (ως, πχ., 

θροµβοεµβολικά επεισόδια, συγκοπτικά επεισόδια, οξεία καρδιακή ανεπάρκεια) και 

οι παρακάτω παράµετροι: 1) Συνολικός αριθµός επεισοδίων ΚΜ (συµπτωµατικών ή 

µη) µεταξύ των επισκέψεων παρακολούθησης, 2) Αριθµός επεισοδίων ΚΜ ανά 

ηµέρα, µε ακριβή προσδιορισµό τόσο της ηµεροµηνίας όσο και της ώρας του 

επεισοδίου, 3) Διάρκεια επεισοδίων ΚΜ, 4) Μέσος χρόνος επεισοδίων ΚΜ ανά 

ηµέρα, 5) Μέσος όρος επεισοδίων ΚΜ ανά ηµέρα, 6) Κοιλιακή συχνότητα κατά τη 

διάρκεια του επεισοδίου της ΚΜ, 7) Μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθµού, 8) 

Μεταβλητότητα των τιµών της κοιλιακής συχνότητας κατά τη διάρκεια του 

επεισοδίου της ΚΜ, 9) Η διαφορά µεταξύ του µικρότερου και του µεγαλύτερου 

διαστήµατος RR κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της ΚΜ, 10) Τα συµπτωµατικά 

επεισόδια που καταγράφηκαν από τον ασθενή, 11) Υποτροπή της νόσου καθώς και 

προσδιορισµός του τύπου υποτροπής (παροξυσµική ή εµµένουσα ΚΜ), και 12) 

Πιθανή µετάπτωση της νόσου από παροξυσµική σε εµµένουσα ή και µόνιµη ΚΜ. 
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          Κλινικός, εργαστηριακός και υπερηχογραφικός έλεγχος καρδιάς 

πραγµατοποιούνταν στα πλαίσια των τακτικών επισκέψεων των ασθενών κατά τη 

διάρκεια της µελέτης. 

Τα δεδοµένα της κάθε επίσκεψης αποθηκεύονταν σε ηλεκτρονική βάση 

δεδοµένων, που συµπεριλάµβανε και ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς. Στα 

δεδοµένα είχαν πρόσβαση µόνον οι συµµετέχοντες ιατροί της µελέτης. Το 

πρωτόκολλο της µελέτης έλαβε άδεια από την επιτροπή βιοηθικής και δεοντολογίας 

του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Συγκριτική αξιολόγηση ασυµπτωµατικών και συµπτωµατικών επεισοδίων 

κολπικής µαρµαρυγής (ΚΜ) σε ασθενείς µε παροξυσµική ΚΜ µέσω συνεχούς 

µακροχρόνιας παρακολούθησης του καρδιακού ρυθµού µε εµφυτεύσιµες 

συσκευές 

 

Σκοπός της µελέτης: Η κλινική εκδήλωση της κολπικής µαρµαρυγής (ΚΜ) 

ποικίλλει σηµαντικά, περιλαµβάνοντας εντελώς ασυµπτωµατικούς ασθενείς, 

συµπτωµατικούς ασθενείς, ενώ ο ίδιος ασθενής µπορεί να παρουσιάζει τόσο 

συµπτωµατικά όσο και ασυµπτωµατικά επεισόδια. Σκοπός της µελέτης µας ήταν να 

εντοπίσουµε τις ηλεκτροκαρδιογραφικές διαφορές µεταξύ συµπτωµατικών και 

ασυµπτωµατικών επεισοδίων και να µελετήσουµε κλινικές, εργαστηριακές και 
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απεικονιστικές παραµέτρους που µπορεί να σχετίζονται µε το κλινικό «προφίλ» της 

αρρυθµίας και την εµφάνιση των συµπτωµάτων της. 

Υλικό και µέθοδος: Σε τριάντα (30) διαδοχικούς ασθενείς (ηλικίας 66,9 ± 10 ετών) 

µε παροξυσµική ΚΜ τοποθετήθηκε εµφυτεύσιµος καταγραφέας καρδιακού ρυθµού 

(Reveal XT 9529/9539 Medtronic, Minneapolis, Minnesota, USA) µετά το πρώτο 

ηλεκτροκαρδιογραφικά τεκµηριωµένο επεισόδιο. Για το σκοπό της µελέτης 

ορίστηκαν τρεις τύποι επεισοδίων παροξυσµικής ΚΜ: πλήρως ασυµπτωµατικά 

επεισόδια (ASx), πλήρως συµπτωµατικά επεισόδια (Sx) και µικτά επεισόδια 

[ασυµπτωµατικά-συµπτωµατικά (AS-Sx)], δηλαδή επεισόδια που ξεκινούσαν 

ασυµπτωµατικά και ο ασθενής εκδήλωνε, στην πορεία,  συµπτώµατα. Η καρδιακή 

συχνότητα [Heart Rate (HR)] και η µεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας [Heart 

Rate Variability (HRV)] καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο (2) 

λεπτών του κάθε ASx ή Sx επεισοδίου και κατά τη διάρκεια των πρώτων δύο (2) 

λεπτών της κάθε περιόδου (ασυµπτωµατικής , συµπτωµατικής) για τα µικτά 

επεισόδια AS-Sx. 

Αποτελέσµατα: Συνολικά µελετήθηκαν ογδόντα δύο (82) επεισόδια από είκοσι πέντε 

(25) ασθενείς. Το µέσο HR ήταν 142,48 ± 25,84 bpm για τα Sx και 95,71 ± 19,29 

bpm για τα ASx (p <0,001). Ο µέσος όρος HRV ήταν 92,62 ± 42,29 ms για τα Sx και 

150,06 ± 49,68 ms για τα ASx (p <0,001). Στα µικτά επεισόδια AS-Sx, το µέσο HR 

ήταν 102,91 ± 24,54 bpm για την ασυµπτωµατική περίοδο και 141,88 ± 23,43 bpm 

για τη συµπτωµατική περίοδο (p <0,001). Η µέση HRV ήταν 173,55 ± 61,30 ms για 

την ασυµπτωµατική περίοδο και 87,33 ± 30,65 ms για τη συµπτωµατική περίοδο (p = 

0,003). Δεν βρέθηκαν στατιστικά σηµαντικοί συσχετισµοί µεταξύ των κλινικών, 

εργαστηριακών και απεικονιστικών χαρακτηριστικών των ασθενών και της κλινικής 

εκδήλωσης (ασυµπτωµατική vs συµπτωµατική) της αρρυθµίας. 
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Συµπεράσµατα:  Τα  ασυµπτωµατικά επεισόδια (ASx)  χαρακτηρίστηκαν από 

χαµηλότερη καρδιακή συχνότητα (HR) και υψηλότερη µεταβλητότητα της καρδιακής 

συχνότητας (HRV), σε σύγκριση µε τα συµπτωµατικά επεισόδια (Sx). Όσον αφορά 

τα µικτά επεισόδια (AS-Sx), η ασυµπτωµατική περίοδος χαρακτηρίστηκε από 

χαµηλότερο HR και υψηλότερο HRV, σε σύγκριση µε τη συµπτωµατική. Τα 

παραπάνω ευρήµατα υποδηλώνουν πιθανή συµβολή διακυµάνσεων της 

δραστηριότητας του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος στην αντίληψη της αρρυθµίας 

από τον ασθενή. 

Σε αυτή τη µελέτη, διαπιστώσαµε ότι ένα υψηλό ποσοστό επεισοδίων 

παροξυσµικής ΚΜ ήταν ασυµπτωµατικό και για πρώτη φορά βρέθηκε ότι τα 

συµπτωµατικά επεισόδια ΚΜ χαρακτηρίζονται από υψηλότερη καρδιακή συχνότητα 

και χαµηλότερη µεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας σε σύγκριση µε 

ασυµπτωµατικά επεισόδια ΚΜ. Επιπλέον, σε πολλά επεισόδια ΚΜ που ξεκίνησαν ως 

ασυµπτωµατικά και αποκαλύφθηκαν αργότερα, η συµπτωµατική περίοδος 

χαρακτηρίστηκε, επίσης, από υψηλότερη καρδιακή συχνότητα και χαµηλότερη 

µεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας. Αυτά τα ευρήµατα δείχνουν πιθανή 

συµβολή της δραστηριότητας του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος στην αντίληψη 

της αρρυθµίας από τον ασθενή αλλά, παρόλα αυτά, απαιτούνται επιπρόσθετες 

µελέτες για να επιβεβαιωθεί αυτή η υπόθεση.  

Η συχνότητα υποτροπής της κολπικής µαρµαρυγής µετά το πρώτο κλινικό 

επεισόδιο: Προοπτική µελέτη παρατήρησης µέσω συνεχούς µακροχρόνιας 

παρακολούθησης του καρδιακού ρυθµού µε εµφυτεύσιµες συσκευές 
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Εισαγωγή: Η λήψη αποφάσεων σχετικά µε έναν ασθενή που έχει παρουσιάσει το 

πρώτο κλινικό επεισόδιο κολπικής µαρµαρυγής (ΚΜ) αποτελεί πρόκληση για τον 

κλινικό ιατρό, και η συχνότητα υποτροπής της αρρυθµίας, καθώς και το φορτίο της, 

παίζουν σηµαντικό ρόλο. Είναι ενδεικτικό ότι νεότερα δεδοµένα, ιδιαίτερα όσον 

αφορά την υποκλινική ΚΜ, υποστηρίζουν ότι µόνο τα επεισόδια µε διάρκεια >24 

ωρες αυξάνουν σηµαντικά τον θροµβοεµβολικό κίνδυνο. Παρόλα αυτά, η χρονική 

διάρκεια των επεισοδίων της ΚΜ που αυξάνει τον κίνδυνο για αγγειακό εγκεφαλικό 

επεισόδιο ή συστηµατική εµβολή δεν έχει ακόµα διευκρινιστεί. Η συνεχής 

µακροχρόνια παρακολούθηση του καρδιακού ρυθµού µέσω των εµφυτεύσιµων 

συσκευών καταγραφής ρυθµού επιτρέπει µε ακρίβεια την αξιολόγιση του κλινικού 

«προφίλ» της αρρυθµίας και τη συχνότητας υποτροπής της. Μέ τη βοήθεια ενός 

τύπου από αυτές τις συσκευές καταγράψαµε τη συχνότητα υποτροπής της ΚΜ µετά 

το πρώτο κλινικό (συµπτωµατικό) επεισόδιο ΚΜ, και αξιολογήσαµε τις κλινικές, 

εργαστηριακές και απεικονιστικές παραµέτρους που σχετίζονται µε την υποτροπή της 

αρρυθµίας. 

Υλικό και µέθοδος: Σε τριάντα (30) διαδοχικούς ασθενείς (ηλικίας 66,9 ± 10 ετών) 

µε παροξυσµική ΚΜ τοποθετήθηκε ένας εµφυτεύσιµος καταγραφέας καρδιακού 

ρυθµού (Reveal XT 9529/9539 Medtronic, Minneapolis, Minnesota, USA) µετά το 

πρώτο, ηλεκτροκαρδιογραφικά τεκµηριωµένο συµπτωµατικό επεισόδιο της 

αρρυθµίας. Καταγράψαµε τη µέγιστη διάρκεια των επεισοδίων ΚΜ και τη συχνότητα 

επανεµφάνισης της αρρυθµίας µε µέσο διάστηµα παρακολούθησης 34,63 ± 2,96 

µηνών µετά την εµφύτευση της συσκευής. Ως χαµηλή συχνότητα υποτροπής 

ορίστηκε ο αριθµός <5 επεισοδίων ΚΜ/έτος, ενώ ως επεισόδια µικρής διάρκειας 

χαρακτηρίστηκαν αυτά µε µέγιστη διάρκεια ≤24 ωρών. 
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Αποτελέσµατα: Τρεις (3) ασθενείς (10%) δεν εµφάνισαν υποτροπή της ΚΜ, ενώ 

τέσσερι (4) ασθενείς (13,3%) παρουσίασαν µόνο ένα επεισόδιο ΚΜ. Σχεδόν οι µισοί 

ασθενείς (14/30; 46,7%) είχαν χαµηλό ποσοστό υποτροπής της αρρυθµίας (<5 

επεισόδια / έτος), ενώ η πλειονότητα των ασθενών (19/30) υπέστησαν επεισόδια µε 

µέγιστη διάρκεια ≤ 24 ώρες. Έντεκα (11) ασθενείς (36,7%) δεν εµφάνισαν υποτροπή 

της αρρυθµίας ή είχαν χαµηλή συχνότητα υποτροπής σε συνδυασµό µε επεισόδια 

διαρκείας ≤ 24 ωρών. Η χρήση στατινών ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη σε ασθενείς µε 

χαµηλή συχνότητα υποτροπής της αρρυθµίας (p = 0,025). 

Συµπεράσµατα: Σηµαντικό ποσοστό ασθενών (36,7%) είτε δεν εµφάνισαν υποτροπή 

ΚΜ µετά το πρώτο συµπτωµατικό επεισόδιο είτε εµφάνισαν χαµηλή συχνότητα 

υποτροπής. Επιπλέον, οι περισσότεροι ασθενείς (19/30; 63,3%) παρουσίασαν 

επεισόδια µικρής διάρκειας (≤24ώρες). Η πρώιµη εµφύτευση ενός καταγραφέα 

καρδιακού ρυθµού, ειδικά σε ασθενείς µε χαµηλό έως µέτριο θροµβοεµβολικό 

κίνδυνο, µπορεί να εξασφαλίσει µια εξατοµικευµένη προσέγγιση της αρρυθµίας σε 

κάθε ασθενή. Απαιτούνται, παρόλα αυτά. περαιτέρω µεγάλες τυχαιοποιηµένες 

µελέτες, όχι µόνο για την αξιολόγηση στρατηγικών εξατοµικευµένης θεραπείας 

ασθενών µε ΚΜ, αλλά και για την αποσαφήνιση του ρόλου των εµφυτεύσιµων 

συσκευών καταγραφής καρδιακού ρυθµού στη µακροχρόνια διαχείριση της 

αρρυθµίας. Παρά ταύτα η µελέτη µας αποτελεί, µε βάση τη συστηµατική 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, τη µοναδική µελέτη που εξετάζει τη συχνότητα 

υποτροπής της ΚΜ µετά το πρώτο συµπτωµατικό (κλινικό) επεισόδιο της αρρυθµίας 

σε ασθενείς µε εµφυτεύσιµο καταγραφέα καρδιακού ρυθµού.  
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SUMMARY 

 

Atrial fibrillation (AF) is a supraventricular arrhythmia characterized by 

irregular atrial stimulation resulting in ineffective atrial contraction. The surface ECG 

exhibits completely irregular RR intervals while there are no distinct P waves. 

Electrical activity can be seen on the electrocardiogram (ECG) as thin, in the form of 

fine irregular fluctuations of the baseline, with varying morphology (f). In order to be 

diagnosed, an AF episode should be lasted at least 30 seconds or longer, according to 

the European Cardiology Society (ESC) 2016 guidelines for AF management. 

According to the current ESC guidelines for the management of AF, AF is 

presented in various patterns forms and is classified as follows: first diagnosed AF, 

paroxysmal AF, persistent AF, long-lasting persistent AF, and permanent AF. 

The clinical manifestation of arrhythmia for patients varies from patient to 

patient, and may include: fatigue, dizziness, palpitations, chest pain, angina, 

dyspnoea, syncope, and heart failure. Many patients, however, remain asymptomatic. 

The natural history of AF after the first symptomatic episode is not fully 

known, as most data are derived from long-term follow-up on the basis of 

symptomatic episodes of the arrhythmia. The actual incidence of AF remains unclear 

given the sporadic occurrence of the disease episodes and the fact that many of them 

are asymptomatic. Characteristically, at least one-third of patients do not report 

symptoms or impair of their quality of life. In these cases the diagnosis is accidental 

or due to the complications of the disease, such as thromboembolic events. 
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Patients with AF may be symptomatic or asymptomatic ("silent" AF). In 

addition, many patients may experience both symptomatic and asymptomatic 

episodes. Arrhythmia is usually diagnosed in patients in the course of a symptomatic  

AF episode or at random in an opportunistic screening for AF of a patient in cases of 

asymptomatic arrhythmia. "Silent" AF is common, while asymptomatic AF episodes 

are at least as dangerous as the symptomatic, with the patient experiencing a similar 

thromboembolic risk. 

Currently available devices for AF detection such as Holter monitoring and 

external electrocardiographic recorders are of limited value, given that their efficacy 

depends on the appearance of the arrhythmic episode during the specific period of 

time selected for monitoring. Furthermore external electrocardiographic recorders 

albeit showing an increased diagnostic yield, have low acceptance by patients. On the 

other hand, monitoring devices activated by the patients have limited value given that 

the majority of episodes of AF are silent and the symptoms that patients attribute to 

the arrhythmia are in fact unrelated to it.  

 There is significant evidence that prolonged ECG monitoring enhances the 

detection of undiagnosed AF, e.g. follow-up for 72 hours after a stroke or even 

longer. In addition, in stroke patients, additional long-term non-invasive ECG 

monitoring or placement of an implantable loop recorder (ILR) should be evaluated 

by the physician in accordance with latest ESC guidelines for the detection of 

asymptomatic AF (IIa, B). 

Recently, small sized devices placed through a small incision with local 

anesthesia, the implantable loop recorders (ILR) are capable of long-term monitoring 

and detection of AF episodes. These devices have a high sensitivity (96.1-100%) and 
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a good specificity (67-85.4%) in the detection of AF episodes. These devices 

incorporate sophisticated algorithms that recognize AF based on the degree of 

scattering of the R-R intervals during a timeframe of 2 minutes. ILR continuously 

monitor patient’s subcutaneous ECG (for up to 3 years) with almost 50 minutes of 

ECG storage and therefore can provide continuous long-term rhythm monitoring.  

 

AIM 

 

The aim of the present study is to evaluate comprehensively, the impact of the 

ILRs in reducing morbidity and mortality and the natural course of the arrhythmia, 

among patients presenting with their first symptomatic episode. Furthermore, we aim 

to identify predictors of AF recurrence as well as factors related to the occurrence of 

symptomatic AF episodes. 

The present study will ensure optimal long-term rhythm monitoring of patients 

presenting with a first documented AF episode with the use of an ILR specifically 

designed for AF detection. The study findings expected to elucidate the natural course 

of AF after the first documented episode and to clarify the following clinically 

relevant issues: 

• Impact of ILR-XT on the composite end point of morbidity and mortality. 

So far therapeutic strategy after the first AF episode is to some extend arbitrary. 

Antiarrhythmic and antithrombotic drugs are recommended based on the symptomatic AF 

episodes or episodes that by chance are recorded during ambulatory monitoring. This 

strategy however does not seem optimal. For example a high percentage of patients after 

their first AF episode do not suffer any other episode in the future. In these patients 
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antithrombotic therapy which is associated with an unfavorable side-effect profile may 

not be necessary.  

• Recognition of time distribution, duration and true AF recurrence rate. 

 Data retrieval will verify the true AF recurrence rate including both symptomatic and 

asymptomatic episodes, the 24-hour distribution and duration of every recurrent episode 

as well as the total AF burden. The documentation of the duration and pattern of AF 

recurrences is of clinical relevance in order to define the need for ‘early’ initiation of 

anticoagulation treatment among patients presenting with a first AF episode.   

• Estimation of the percentage of asymptomatic episodes.  

 Our study findings will allow the calculation of the number and total burden of 

asymptomatic AF episodes. Furthermore, we aim to identify characteristics associated 

with the occurrence of symptoms during arrhythmia recurrence (e.g. average ventricular 

rate and RR variability during AF recurrence, age) and the impact of co-administered rate 

reducing agents (beta-blockers, calcium channel blockers, digitalis) on the relative 

percentage of asymptomatic episodes.  

• Identification of factors which are prognostic of AF recurrence. 

 The documentation of prognostic factors may identify a certain subgroup of patients that 

are at higher risk for AF recurrence after a first documented episode. Documentation of 

similar factors (e.g. cardiovascular risk factors, diabetes, obesity, sleep-apnoea, vascular 

disease, coronary artery disease, structural heart disease, renal dysfunction as well as 

fibrogenic or inflammatory factors) could formulate a certain profile of patients with a 

need for more aggressive ECG screening and potentially a lower threshold for initiation 

of antithrombotic therapy upon first AF documentation.   

• Prospective evaluation of AF progression. 

Prospective long-term rhythm monitoring of our patient cohort will provide information 

regarding AF progression, increments in duration of subsequent AF recurrences, time 
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frame for progression from paroxysmal to persistent AF. Furthermore, we could identify 

factors associated with accelerated or delayed AF progression. 

• Efficacy of various therapeutic approaches aiming to restore and maintain sinus rhythm. 

• Relation of AF duration and pattern of AF recurrence with patient prognosis and 

occurrence of AF-related complications.  

 

METHODS 

Thirty (30) consecutive patients older than 18 years (mean age 66.9 ± 10 

years; 14 men) who had had a first ECG documented  episode of paroxysmal AF were 

included. After sinus rhythm restoration, an ILR (Reveal XT 9529; Medtronic, 

Minneapolis, Minnesota, USA) was inserted subcutaneously under local anesthesia. 

Patients’ medical history was recorded, and a physical examination, a 12-lead 

standard ECG recording, and an echocardiographic study were performed at the time 

of enrollment. The patients underwent a stress ECG with the Bruce treadmill protocol 

and/or nuclear single photon emission computed tomography (SPECT) stress testing 

using thallium nuclear agents, in order to determine the possibility of coronary artery 

disease (CAD). If there was strong evidence of CAD a coronary angiogram was 

performed. Stroke risk was assessed by the CHA2DS2-VASc score. The EHRA score 

was used for the classification of the AF-related symptoms.  Follow-up visits were 

scheduled to be performed after one month, three months, and every three months 

thereafter for a period of three years. 

All patients gave written informed consent, the study was organized according 

to ethical considerations, as described in the Declaration of Helsinki for human 



	 29	

medical studies, and the protocol was approved by the institutional medical ethics 

committee. Types of AF were defined according to the 2016 ESC guidelines. 

Exclusion criteria included:  

• patients with permanent AF 

• patients with an episode of AF attributed to reversible or transient causes such 

as acute myo- or peri-carditis, acute coronary syndromes, acute pulmonary 

embolism, metabolic disorders (hyperthyroidism, pheochromocytoma), drug 

abuse (e.g cocaine) and caffeine and alcohol intake (holiday heart syndrome). 

• pregnancy 

• unwillingness to give written consent 

	

After the implantation, all the patients were trained and were instructed to 

activate the device after the onset of symptoms indicative of the arrhythmia 

(palpitations, dizziness, fast heartbeat, syncope or presyncope). The Reveal XT 

detects the occurrence of AF episodes using an automatic algorithm based on the 

pattern of R-wave interval variability within 2-minute periods. The memory of the 

device can store up to 22.5 min of ECG recordings from patient-activated episodes 

and up to 27 min of ECG recordings from automatically detected arrhythmias. For 

each automatically detected AF episode the Reveal XT stores an ECG of the first 2 

min of the episode, while for each patient-activated episode it stores the ECG 6.5 min 

before the patient’s activation and 1 min after. The device’s memory was reset after a 

patient’s visit. All the recorded episodes were reviewed by two physicians of our 

department, who had full access to the data and take responsibility for their 
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interpretation, while the statistical analyses were carried out by our department’s 

statistician.  

 

RESULTS & DISCUSSION 

 

Asymptomatic versus symptomatic episodes in patients with paroxysmal atrial 

fibrillation via long-term monitoring with implantable loop recorders. 

 

Background: The presentation of atrial fibrillation (AF) varies remarkably, from 

totally asymptomatic to symptomatic patients, while the same individual may present 

symptomatic and asymptomatic episodes. We aimed to identify electrocardiographic 

differences between symptomatic and asymptomatic episodes and to find parameters 

related to the appearance of symptoms. 

Methods: Thirty (30) consecutive patients (age 66.9 ± 10 years)  with paroxysmal AF 

received an implantable loop recorder. Three types of episodes were defined: 

asymptomatic (ASx), symptomatic (Sx), and mixed asymptomatic-symptomatic (AS-

Sx). The heart rate (HR) and heart rate variability (HRV) were recorded during the 

first 2 minutes of each ASx or Sx episode, and during the first 2 minutes of both the 

symptomatic and asymptomatic periods in AS-Sx. 

Results: Eighty-two (82) episodes from twenty-five patients were evaluated. Mean 

HR was 142.48±25.84 bpm for Sx and 95.71±19.29 bpm for ASx (p<0.001). Mean 

HRV was 92.62±42.29 ms for Sx and 150.06±49.68 ms for ASx (p<0.001). In AS-Sx, 
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mean HR was 102.91±24.54 bpm for the asymptomatic and 141.88±23.43 bpm for 

the symptomatic period (p<0.001). Mean HRV was 173.55±61.30 ms for the 

asymptomatic and 87.33±30.65 ms for the symptomatic period (p=0.003). There were 

no significant correlations between patients’ characteristics and the clinical 

presentation of the arrhythmia. 

Conclusions: The ASx were characterized by a lower HR and higher HRV compared 

to Sx. In As-Sx, the asymptomatic period was characterized by a lower HR and higher 

HRV compared to the symptomatic. These findings suggest a possible contribution of 

variations in the autonomic nervous system (ANS) activity to the perception of the 

arrhythmia. 

In this study, we found that a high percentage of paroxysmal AF episodes 

were asymptomatic, and for the first time we showed that symptomatic AF episodes 

are characterized by a higher HR and lower HRV compared to asymptomatic AF 

episodes. Furthermore, in many AF episodes that started as asymptomatic and were 

perceived later, the symptomatic period was also characterized by a higher HR and 

lower HRV. These findings indicate a possible contribution of variations in ANS 

activity to the perception of AF, but more studies are needed to confirm this 

hypothesis.  
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Recurrence rate of atrial fibrillation after the first clinical episode: A prospective 

evaluation using continuous cardiac rhythm monitoring. 

 

Background: Decision-making regarding a patient who has experienced a first 

clinical episode of atrial fibrillation (AF) is challenging, and the AF recurrences 

should be a significant consideration. Continuous long-term rhythm monitoring via 

implantable loop recorders (ILRs) has enabled us to evaluate the AF recurrence 

profile after the first clinical episode and to investigate clinical parameters associated 

with the course of the arrhythmia.  

Hypothesis: Continuous rhythm monitoring via ILRs in AF patients after the first 

clinical episode is of clinical significance and precisely evaluate the AF recurrence 

profile. 

Methods: Thirty (30) consecutive patients with paroxysmal AF received an ILR after 

their first symptomatic episode. We evaluated the maximum duration of episodes and 

the recurrence rate of the arrhythmia during a follow-up period of three years.  

Results: Three patients (10%) had no AF recurrence, while 4 patients (13.3%) 

presented only one episode. Almost half of the patients (46.7%) had a low recurrence 

rate (<5 episodes/year), while the majority of patients (19/30) suffered from episodes 

with maximum duration ≤24 h. Eleven patients (36.7%) presented either no episode 

or a low recurrence rate with episodes lasting ≤24 h. The use of statins was greater in 

patients with a low recurrence rate (p=0.025). 

Conclusions: A significant percentage of patients either suffer no AF recurrence after 

their first symptomatic episode or show a low recurrence rate. Most patients present 
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episodes of short duration. If these findings are confirmed in larger studies, they could 

have clinical implications ensuring individualized management of the arrhythmia in 

the future. 

In conclusion, we observed  in our study that, after their first clinical AF 

episode, a significant percentage of patients do not suffer any other AF episode, or 

have a low recurrence rate of the arrhythmia. Furthermore, most of the patients 

presented episodes with short duration. If these findings are confirmed in larger 

studies, they could have clinical implications ensuring individualized evaluation and 

long-term management of the arrhythmia in the future. Further large randomized 

studies are needed, not only to evaluate such strategies, but also to elucidate the role 

of ILRs in the long-term management of the arrhythmia. 
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Συντµήσεις 

 

ΚΜ: Κολπική Μαρµαρυγή 

ΗΚΓ: Ηλεκτροκαρδιογράφηµα 

ΕΚΕ: Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία 

ESC: European Society of Cardiology 

ΠΚΜ: Παροξυσµική Κολπική Μαρµαρυγή 

ΚΚ: Κολποκοιλιακός Κόµβος 

ΗΠΑ: Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής 

ILR: Implantable Loop Recorder 

ICM: Insertable Cardiac Monitor 

ΑΕΕ: Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο 

AF: Atrial Fibrillation (κολπική µαρµαρυγή) 

ΑΤ: Atrial Tachyarrhythmia (κολπική ταχυαρρυθµία) 

VT: Ventricular Tachycardia 

FVT: Fast Ventricular Tachycardia 

Πα.Γ.Ν.Η. : Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου 

ΦΑ: Φαρµακευτική Αγωγή 

EHRA: European Heart Rhythm Association 

HRV: Heart Rate Variability 

GFR: Glomerular Filtration Rate  

ΚΣ: Καρδιακή Συχνότητα 

bpm: beats per minute 
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ – ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ 

ΟΔΗΓΙΩΝ1 

Στην παρούσα µελέτη οι ενδείξεις (Πίνακας 1) και τα επίπεδα τεκµηρίωσης 

(Πίνακας 2) των κατευθυντήριων οδηγιών, που χρησιµοποιήθηκαν, ορίζονται όπως 

παρακάτω:  

Πίνακας 1. Κλάσεις ενδείξεων.  

Ενδείξεις Ορισµός Αντιπροσωπευτική 

έκφραση 

Κλάση Ι Δεδοµένα ή / και γενική συµφωνία ότι µια 

θεραπεία ή διαδικασία είναι ευεργετική, 

χρήσιµη, αποτελεσµατική. 

Συνιστάται/ 

Ενδείκνυται 

Κλάση ΙΙ Αντικρουόµενα δεδοµένα / Απόκλιση 

απόψεων σχετικά µε τη χρησιµότητα/ 

αποτελεσµατικότητα της θεραπείας ή της 

διαδικασίας. 

 

Κλάση ΙΙα Τα περισσότερα δεδοµένα/γνώµες είναι  

υπέρ της χρησιµότητας / 

αποτελεσµατικότητας. 

Θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψιν  

Κλάση ΙΙβ Η χρησιµότητα/αποτελεσµατικότητα δεν 

έχει τεκµηριωθεί καλά µε τα υπάρχοντα 

δεδοµένα/γνώµες. 

Μπορεί να ληφθεί 

υπόψιν 
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Κλάση ΙΙΙ Δεδοµένα ή γενική συµφωνία ότι η 

συγκεκριµένη θεραπεία ή διαδικασία δεν 

είναι χρήσιµη / αποτελεσµατική, και σε 

µερικές περιπτώσεις µπορεί να είναι και 

επιβλαβής. 

Δεν συνιστάται 

 

Πίνακας 2. Επίπεδα τεκµηρίωσης. 

Επίπεδο τεκµηρίωσης Α Δεδοµένα που προέρχονται από 

πολλαπλές τυχαιοποιηµένες κλινικές 

δοκιµές ή µετα-αναλύσεις. 

Επίπεδο τεκµηρίωσης Β Δεδοµένα που προέρχονται από µια 

τυχαιοποιηµένη κλινική δοκιµή ή από 

µεγάλες, µη τυχαιοποιηµένες µελέτες. 

Επίπεδο τεκµηρίωσης C Η συναίνεση των εµπειρογνωµόνων ή/και 

µικρές µελέτες, αναδροµικές µελέτες, 

καταγραφές. 

 

Σε κάθε οδηγία, η ένδειξη και το επίπεδο τεκµηρίωσης βρίσκονται στο τέλος της 

οδηγίας, µέσα στο κείµενο, εντός παρενθέσεων. Σε κάθε παρένθεση ο πρώτος 

λατινικός αριθµός αποτελεί την κλάση της ένδειξης και το δεύτερο κεφαλαίο γράµµα 

το επίπεδο τεκµηρίωσης.  
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Για παράδειγµα, (ΙΑ) σηµαίνει Ένδειξη Ι, Επίπεδο τεκµηρίωσης Α: Σε αυτή την 

περίπτωση υπάρχουν τόσο ισχυρή ένδειξη για την εφαρµογή µιας 

θεραπείας/διαδικασίας, όσο και δεδοµένα από µεγάλες τυχαιοποιηµένες µελέτες που 

το υποστηρίζουν.  
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ (ΚΜ) 

 

Κολπική µαρµαρυγή (ΚΜ) είναι µια υπερκοιλιακή ταχυαρρυθµία η οποία 

χαρακτηρίζεται από ακανόνιστη κολπική διέγερση (κύµατα που µεταδίδονται σε 

διαφορετικές κατευθύνσεις και προκαλούν αποδιοργάνωση της κολπικής εκπόλωσης) 

µε συνέπεια την αναποτελεσµατική κολπική συστολή2. Το ΗΚΓ επιφανείας 

παρουσιάζει «απολύτως» ακανόνιστα διαστήµατα RR (δηλαδή τα RR διαστήµατα δεν 

ακολουθούν ένα επαναλαµβανόµενο µοτίβο), ενώ δεν υπάρχουν διακριτά κύµατα Ρ 

(Εικόνα 1). Η ηλεκτρική δραστηριότητα µπορεί να φανεί στο 

ηλεκτροκαρδιογράφηµα (ΗΚΓ) υπό τη µορφή λεπτών, ακανόνιστων διακυµάνσεων 

της βασικής γραµµής, µε κυµαινόµενο δυναµικό και µορφολογία (µαρµαρυγικά 

κύµατα f). Τα κύµατα f της ΚΜ αντιπροσωπεύουν, σε κάθε δεδοµένη χρονική στιγµή, 

το άθροισµα των µικρότερων κυµάτων προς διάφορες κατευθύνσεις. Η συχνότητα 

των µαρµαρυγικών κυµάτων είναι 350-500 παλµοί/λεπτό, ενώ η κοιλιακή 

ανταπόκριση είναι ιδιαίτερα άρρυθµη και ποικίλλει όσον αφορά τη συχνότητα, καθώς 

όλα τα κύµατα f  δεν µεταδίδονται διά µέσου του κολποκοιλιακού κόµβου στις 

κοιλίες. Έτσι, κατά κανόνα, η κοιλιακή συχνότητα είναι µικρότερη της κολπικής3, 4. 

Για να είναι διαγνωστικό, ένα επεισόδιο ΚM πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον 30 

sec (δευτερολέπτων) σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του 2016 της 

Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ΕΚΕ)[European Society of Cardiology 

(ESC)]3. 
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Εικόνα 1. ΗΚΓ ασθενούς άνδρα, 65 ετών, µε κολπική µαρµαρυγή (απαγωγές Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

από πάνω προς τα κάτω). Ο ασθενής προσήλθε ασυµπτωµατικός στα πλαίσια του 

τακτικού ελέγχου που πραγµατοποιούνταν στη µελέτη. Τα διαστήµατα RR είναι 

άνισα, ενώ δεν διακρίνονται κύµατα P. Η κοιλιακή συχνότητα είναι περίπου στους 70 

παλµούς/λεπτό. 

 

Σύµφωνα µε τις τρέχουσες οδηγίες της ΕΚΕ για την ΚΜ3, η ΚΜ ταξινοµείται στις 

παρακάτω µορφές: 

(α) Πρωτοδιαγνωσθείσα ΚΜ: KM η οποία δεν έχει διαγνωσθεί προηγουµένως, 

ανεξαρτήτως της διάρκειας της αρρυθµίας ή της παρουσίας και της σοβαρότητας των 

συµπτωµάτων που σχετίζονται µε αυτήν. 

(β) Παροξυσµική κολπική µαρµαρυγή (ΠΚΜ): Αυτόµατη ανάταξη (τερµατισµός) 

της αρρυθµίας, στις περισσότερες περιπτώσεις µέσα σε 48 ώρες. Ορισµένα 

παροξυσµικά συµπτώµατα ΚΜ µπορεί να διαρκέσουν έως και επτά ηµέρες*. Τα 

επεισόδια που ανατάσσονται εντός επτά ηµερών από την έναρξή τους, πρέπει να 

θεωρούνται ως επεισόδια ΠΚΜ.  
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(γ) Εµµένουσα ΚΜ: KM η οποία διαρκεί περισσότερο από επτά ηµέρες. 

Συµπεριλαµβάνονται και τα επεισόδια ΚΜ που τερµατίζονται µε καρδιοανάταξη, 

φαρµακευτική ή ηλεκτρική, µετά από επτά ηµέρες ή και µετά µεγαλύτερο χρονικό 

διάστηµα. 

(δ) Μακροχρόνια εµµένουσα ΚΜ:  Εµµένουσα ΚΜ που διαρκεί ≥ 1 έτος, οπότε και  

αποφασίζεται η υιοθέτηση στρατηγικής ελέγχου του καρδιακού ρυθµού. 

(ε) Μόνιµη ΚΜ: KM που είναι αποδεκτή από τον ασθενή (και τον γιατρό). Ως εκ 

τούτου, οι παρεµβάσεις ελέγχου του καρδιακού ρυθµού εξορισµού δεν επιδιώκονται 

σε ασθενείς µε µόνιµη KM. Εάν υιοθετηθεί µια στρατηγική ελέγχου του ρυθµού, η 

αρρυθµία αναταξινοµείται ως «µακροχρόνια εµµένουσα ΚΜ». 

 

---------------------------------- 

*Η διάκριση µεταξύ παροξυσµικής και εµµένουσας ΚΜ συχνά δεν είναι εφικτή χωρίς 

µακροχρόνια παρακολούθηση του ασθενούς και των επεισοδίων ΚΜ. Εάν ένας 

ασθενής εµφανίζει επεισόδια τόσο ΠΚΜ όσο και εµµένουσας ΚΜ, τότε το κυρίαρχο 

πρότυπο πρέπει να καθοδηγεί την ταξινόµηση και τη θεραπευτική αντιµετώπιση3.  
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2. ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 

ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ 

 

Πολλές χρόνιες παθήσεις προδιαθέτουν στην εµφάνιση κολπικής µαρµαρυγής 

ή συνδέονται µε την εξέλιξη αρρυθµίας. Ένας από τους κυριότερους προδιαθεσικούς 

παράγοντες για εµφάνιση ΚΜ είναι η ηλικία, καθώς ο επιπολασµός και η επίπτωση 

της νόσου αυξάνουν σηµαντικά σε ηλικιωµένους ασθενείς1.  Οι πιο συνηθισµένες 

χρόνιες παθήσεις που προδιαθέτουν σε αρρυθµία είναι η υπέρταση, η ισχαιµική 

νόσος της καρδιάς, οι συγγενείς καρδιοπάθειες, οι µυοκαρδιοπάθειες, τα νοσήµατα 

του περικαρδίου, η καρδιακή ανεπάρκεια, η βαλβιδική καρδιακή νόσος (κυρίως η 

ρευµατική νόσος της µιτροειδούς βαλβίδας), η θυρεοειδική δυσλειτουργία, ιδιαίτερα 

ο υπερθυρεοειδισµός (συµπεριλαµβανοµένου και του υποκλινικού 

υπερθυρεοειδισµού),  η παχυσαρκία, ο σακχαρώδης διαβήτης, η χρόνια αποφρακτική 

πνευµονοπάθεια, η αναιµία, το σύνδροµο υπνικής άπνοιας-υπόπνοιας, η χρόνια 

νεφρική νόσος, αλλά και το κάπνισµα, όπως και η κατάχρηση αλκοόλ2, 3, 5. Ασθενείς, 

συνήθως <65 ετών, µε φυσιολογικό υπερηχοκαρδιογράφηµα και χωρίς 

προδιαθεσικούς παράγοντες κινδύνου έχουν εξαιρετικά χαµηλό κίνδυνο εµφάνισης 

θροµβοεµβολικού επεισοδίου (1% κατ’ έτος). Αυτοί οι ασθενείς, µέχρι πρότινος, 

χαρακτηρίζονταν ασθενείς µε «ιδιοπαθή» ή «µονήρη» ΚΜ (lone AF)4. Παρόλα αυτά, 

σύµφωνα µε τις πρόσφατες (2016 ) κατευθυντήριες οδηγίες  της ΕΚΕ για την ΚΜ3, ο 

όρος αυτός θα πρέπει να θεωρείται ιστορικής µόνον αξίας, και να αποφεύγεται, 

καθώς πολλές παθήσεις (ακόµη και καλοήθεις) και πολλοί παθοφυσιολογικοί 

µηχανισµοί εµπλέκονται και προδιαθέτουν στην εµφάνιση της αρρυθµίας. Με την 

εµφάνιση της KM συνδέονται, επίσης, και πολλές οξείες, δυνητικά αναστρέψιµες, 

καταστάσεις όπως η µυοκαρδίτιδα, η περικαρδίτιδα, τα οξέα στεφανιαία σύνδροµα, η 
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πνευµονική εµβολή, οι µεταβολικές διαταραχές (υπερθυρεοειδισµός, 

φαιοχρωµοκύττωµα), η χρήση ναρκωτικών (κοκαΐνη), η υπερβολική κατανάλωση  

καφεΐνης ή/και αλκοόλ6. Ιδιαίτερα, σε ασθενή µε πρωτοεµφανιζόµενη κολπική 

µαρµαρυγή θα πρέπει να ελέγχεται η πιθανότητα θυρεοτοξίκωσης, πνευµονικής 

εµβολής, περικαρδίτιδας ή/και στένωσης της µιτροειδούς βαλβίδας4. Η ταχεία 

διάγνωση και η έγκαιρη αντιµετώπιση των δυνητικά αναστρέψιµων προδιαθεσικών 

παραγόντων είναι σηµαντική, καθώς όχι µόνο θα οδηγήσουν σε επιβράδυνση της 

αναδιαµόρφωσης του κολπικού µυοκαρδίου, αλλά και σε µερική υποστροφή της 

αναδιαµόρφωσης αυτού2, 3, 7.  

Η ΚΜ χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλών κυκλωµάτων επανεισόδου 

που αλληλεπιδρούν στον κόλπο5. Τα επεισόδια ξεκινούν συχνά από περιοχές έκτοπου 

ρυθµού και µπορεί να προκληθούν από αγώγιµο ιστό στις πνευµονικές φλέβες ή από 

παθολογικό ιστό των κόλπων5. Παράγοντες όπως οι δοµικές παθήσεις της καρδιάς, η 

υπέρταση, ο σακχαρώδης  διαβήτης, αλλά και η ίδια η ΚΜ µπορούν να προκαλέσουν 

µια αργή αλλά προοδευτική διαδικασία διαρθρωτικής αναδιαµόρφωσης στους 

κόλπους της καρδιάς2, 3. Στην πραγµατικότητα, αυτή καθαυτή η ΚΜ παρατείνει και 

προάγει τη ΚΜ, και όσο περισσότερο χρόνο ο ασθενής παρουσιάζει την αρρυθµία, 

τόσο η διαδικασία της ηλεκτροφυσιολογικής αναδιαµόρφωσης (remodeling) 

προάγεται, και αυξάνεται η πιθανότητα ο ασθενής να παραµείνει στην αρρυθµία 

(εµµένουσα ή µόνιµη ΚΜ)4. Ενεργοποίηση των ινοβλαστών, αυξηµένη εναπόθεση 

συνδετικού ιστού και ίνωση είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα αυτής της 

διαδικασίας. Επιπλέον, φλεγµονώδεις διηθήσεις, υπερτροφία µυοκυττάρων, νέκρωση 

και αµυλοείδωση ανευρίσκονται σε ασθενείς µε ΚΜ και παράγοντες που 

προδιαθέτουν σ’ αυτήν. Σε πολλούς ασθενείς, η κολπική  αναδιαµόρφωση συµβαίνει 

πριν την εµφάνιση της ΚΜ8.  
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Οι λειτουργικές και δοµικές µεταβολές του κολπικού µυοκαρδίου σε 

συνδυασµό µε τη στάση του αίµατος, ειδικά στο ωτίο του αριστερού κόλπου, 

αυξάνουν τις πιθανότητες για δηµιουργία θρόµβου. Επιπλέον, ακόµη και µικρής 

διάρκειας επεισόδια ΚΜ οδηγούν σε αναδιαµόρφωση του κολπικού µυοκαρδίου αλλά 

και σε συνθήκες ευνοϊκές για θρόµβωση, µέσω παραγόντων στην κολπική 

ενδοθηλιακή επιφάνεια, παράλληλα µε την ενεργοποίηση των αιµοπεταλίων και των 

φλεγµονωδών κυττάρων που συµβάλλουν σε µια γενικευµένη θροµβωτική 

κατάσταση9, 10. Η ενεργοποίηση του µηχανισµού της πήξης, τόσο στους κόλπους όσο 

και στη συστηµατική κυκλοφορία, µπορεί να εξηγήσει εν µέρει γιατί ακόµη και τα 

µικρής διάρκειας επεισόδια ΚΜ αυξάνουν µακροπρόθεσµα τον κίνδυνο για ισχαιµικό 

ΑΕΕ3. Παρότι πρόσφατα δεδοµένα της βιβλιογραφίας έδειξαν ότι κυρίως τα 

επεισόδια ΚΜ µε διάρκεια >24 ώρες αυξάνουν τον θροµβοεµβολικό κίνδυνο11, η 

ελάχιστη διάρκεια επεισοδίου ΚΜ που απαιτείται για το σχηµατισµό θρόµβου δεν 

έχει ακόµη προσδιοριστεί. Για αυτό το λόγο και η αντιπηκτική αγωγή στους ασθενείς 

µε ΚΜ δίδεται ανεξάρτητα της συχνότητας και του φορτίου της αρρυθµίας και 

βασίζεται στους παράγοντες κινδύνου του ασθενούς2, 3.  

 

3. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ 

 

Η αιµοδυναµική επιβάρυνση του ασθενούς από την ΚΜ µπορεί να προκύψει 

από έναν συνδυασµό παραγόντων όπως ο ανεπαρκής έλεγχος της κοιλιακής 

συχνότητας, η απώλεια της κανονικής κολπικής συστολής, η µεταβλητότητα της 

πλήρωσης των κοιλιών και η διέγερση του συµπαθητικού συστήµατος. Οι κλινική 
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εκδήλωση των παραπάνω ποικίλλει από ασθενή σε ασθενή, και µπορεί να 

περιλαµβάνει:  

• κόπωση 

• ζάλη 

• αίσθηµα παλµών 

• θωρακικό άλγος  

• στηθάγχη 

• δύσπνοια 

• αίσθηµα λιποθυµίας 

• συγκοπή (ειδικά σε περιπτώσεις χαµηλού κλάσµατος εξώθησης της 

αριστερής κοιλίας) 

• καρδιακή ανεπάρκεια.  

Πολλοί ασθενείς, βέβαια, παραµένουν ασυµπτωµατικοί. Το πιο συνηθισµένο, παρόλα 

αυτά, αναφερόµενο σύµπτωµα είναι το αίσθηµα παλµών και κόπωσης2, 12.  

 

Για την εκτίµηση των συµπτωµάτων της ΚΜ, η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρία3, 

προτείνει την τροποποιηµένη κατά Wynn και συν.13 , κλίµακα συµπτωµάτων της 

Ευρωπαϊκής Ρυθµολογικής Εταιρείας- EHRA (European Heart Rhythm Association) 

(Πίνακας 3).  
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Πίνακας 3. Τροποποιηµένη κλίµακα EHRA για τη βαθµονόµηση των συµπτωµάτων 

της κολπικής µαρµαρυγής. 

Τροποποιηµένη κλίµακα 

EHRA 

Συµπτώµατα Περιγραφή 

Ι Κανένα H KM δεν προκαλεί 

κανένα σύµπτωµα 

ΙΙα Ήπια Κανονική καθηµερινή 

δραστηριότητα (του 

ασθενούς) η οποία δεν 

επηρεάζεται από τα 

συµπτώµατα της ΚΜ 

ΙΙβ Μέτρια Κανονική καθηµερινή 

δραστηριότητα (του 

ασθενούς) η οποία δεν 

επηρεάζεται από τα 

συµπτώµατα της ΚΜ, 

πλην όµως  ο ασθενής 

ενοχλείται από τα 

συµπτώµατα 

ΙΙΙ Σοβαρή Η κανονική καθηµερινή 

δραστηριότητα του 

ασθενούς επηρεάζεται από 

τα συµπτώµατα της ΚΜ 
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ΙV Ανικανότητα Η καθηµερινή 

δραστηριότητα του 

ασθενούς αναστέλλεται  

 

Στα φυσικά σηµεία της αρρυθµίας περιλαµβάνεται η µεταβαλλόµενη ένταση 

του πρώτου καρδιακού τόνου, η απουσία α- κυµάτων στο σφαγιτιδικό παλµό και ο 

ανώµαλος σφυγµός4. Συχνά, σε ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση απαντάται διαφορά 

µεταξύ του σφυγµού που ψηλαφάται σε µια περιφερική αρτηρία και εκείνου που 

ψηλαφάται αντίστοιχα προς την κορυφή της καρδιάς ή γίνεται αντιληπτός µε το 

στηθοσκόπιο4. Αυτό οφείλεται στο ότι όλες οι κοιλιακές συστολές επί αρρυθµίας δεν 

είναι ικανές να διανοίξουν την αορτική βαλβίδα και/ή να προωθήσουν το κύµα της 

αρτηριακής πίεσης στις περιφερικές αρτηρίες. Σηµαντικό είναι επίσης για τον κλινικό 

ιατρό το ότι, όταν µε την ψηλάφηση αντιληφθεί οµαλοποίηση του ρυθµού, θα πρέπει 

να υποπτευθεί ανάταξη της αρρυθµίας ή µετάπτωση σε κολπικό πτερυγισµό µε 

σταθερή ΚΚ αγωγή ή µετάπτωση σε κολπική ταχυκαρδία4. 

Η εµφάνιση της KM συνδέεται συχνά µε/ή είναι το εκλυτικό αίτιο της 

επιδείνωσης µιας υποκείµενης καρδιακής νόσου2. Για παράδειγµα, σε αρχικά 

ασυµπτωµατικούς ασθενείς µια ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση µπορεί να προκαλέσει 

οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, καρδιοµυοπάθεια (που προκαλείται από ταχυκαρδία) 

ή/και συγκοπτικό επεισόδιο, σε περιπτώσεις χαµηλού κλάσµατος εξώθησης 

αριστεράς κοιλίας2, 14. Η ΚΜ δηµιουργεί, επίσης, αυξηµένο κίνδυνο ισχαιµικού 

εγκεφαλικού επεισοδίου ή/και περιφερικής θροµβοεµβολής λόγω του σχηµατισµού 

κολπικών θρόµβων, συνήθως στο ωτίο του αριστερού κόλπου2, 3. 
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4. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ 

 

Η ΚΜ εξελίσσεται από µικρής διάρκειας και αραιά σε συχνότητα επεισόδια 

σε µεγαλύτερης διάρκειας και συχνότερα επεισόδια της αρρυθµίας. Με την πάροδο 

του χρόνου (µετά από έτη), πολλοί ασθενείς θα αναπτύξουν µόνιµη ΚΜ. Μόνον ένα 

µικρό ποσοστό ασθενών, χωρίς προδιαθεσικούς παράγοντες για ΚΜ, θα παραµείνουν 

σε παροξυσµική ΚΜ  για αρκετές δεκαετίες (2-3% των ασθενών)15.  

To συνολικό φορτίο της ΚΜ (AF burden), ο συνολικός χρόνος δηλαδή που 

ασθενής βρίσκεται σε ΚΜ, µπορεί να ποικίλλει σηµαντικά µέσα στο χρόνο (µήνες ή 

έτη) ή/και από ασθενή σε ασθενή15. Ασυµπτωµατικά επεισόδια ΚΜ απαντώνται  

συχνά και σε συµπτωµατικούς ασθενείς, ανεξάρτητα µε το αν η πρώτη εµφάνιση 

(παρουσίαση) της αρρυθµίας ήταν παροξυσµική ή εµµένουσα ΚΜ16.  

Παρόλα αυτά, στην πραγµατικότητα, η φυσική ιστορία της ΚΜ, µετά το 

πρώτο συµπτωµατικό επεισόδιο, δεν είναι πλήρως γνωστή καθώς τα περισσότερα 

δεδοµένα προέρχονται από τη µακροχρόνια παρακολούθηση ασθενών βάσει των 

συµπτωµατικών επεισοδίων της αρρυθµίας17. Η πραγµατική συχνότητα εµφάνισης 

της ΚΜ παραµένει αδιευκρίνιστη, δεδοµένης της σποραδικής εµφάνισης των 

επεισοδίων της νόσου και του γεγονότος ότι πολλά από αυτά είναι ασυµπτωµατικά. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι τουλάχιστον το ένα τρίτο των ασθενών  δεν αναφέρει 

συµπτώµατα ούτε έκπτωση της ποιότητας ζωής του18. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η 

διάγνωση τίθεται τυχαία ή λόγω των επιπλοκών της νόσου, όπως τα θροµβοεµβολικά 

επεισόδια. Σύµφωνα µε τα δεδοµένα της Canadian Registry of Atrial Fibrillation 

(CARAF/Καναδικό Αρχείο Κολπικής Μαρµαρυγής),  το 21% των ασθενών που 

διαγνώστηκαν µε ΚΜ ήταν ασυµπτωµατικοί19, ενώ µελέτες µε καταγραφείς Holter 
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και διατηλεφωνική παρακολούθηση έχουν δείξει ότι τα ασυµπτωµατικά επεισόδια 

είναι δώδεκα φορές περισσότερα από τα συµπτωµατικά20. 

 

 

5. ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ 

 

5.1. Επίπτωση και επιπολασµός της κολπικής µαρµαρυγής 

 

Η κολπική µαρµαρυγή αποτελεί τη συχνότερη εµµένουσα αρρυθµία του 

ανθρώπου. Ενδεικτικά, ο εκτιµώµενος αριθµός ανδρών και γυναικών στον κόσµο, 

υπολογίστηκε σε , περίπου 20,9 εκατοµµύρια σε άνδρες και 16,6 εκατοµµύρια σε 

γυναίκες, αντίστοιχα ενώ µεγαλύτερη επίπτωση και µεγαλύτερος επιπολασµός της 

νόσου παρατηρήθηκαν στις αναπτυγµένες χώρες σε σχέση µε τις αναπτυσσόµενες21, 

22. Υπολογίζεται ότι ένας στους τέσσερις µεσήλικες στις Ηνωµένες πολιτείες της 

Αµερικής (ΗΠΑ) και στην Ευρώπη θα αναπτύξουν ΚΜ3, 23, 24. Παρόλα αυτά η ΚΜ 

είναι κατά κύριο λόγο µια γηριατρική νόσος25, καθώς παρουσιάζει αυξηµένη 

επίπτωση και αυξηµένο επιπολασµό σε ηλικιωµένους ασθενείς και ιδίως σε αυτούς 

που έχουν προδιαθεσικούς παράγοντες, όπως υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια, 

στεφανιαία νόσος, βαλβιδική καρδιακή νόσος, παχυσαρκία, σακχαρώδης διαβήτης 

και χρόνια νεφρική νόσος3, 26 . Πράγµατι, ενώ το 2% περίπου του γενικού πληθυσµού 

πάσχει από ΚΜ, το ποσοστό εµφάνισής της στις πιο πάνω οµάδες ασθενών ανέρχεται 

στο 13% για τις ηλικιακές οµάδες >75 ετών27.	 Πιο	 συγκεκριµένα,	 ο κίνδυνος για 

εµφάνιση ΚΜ σχεδόν διπλασιάζεται ανά δεκαετία ζωής, µετά την ηλικία των 50 

ετών. Έτσι ενώ ο κίνδυνος αυτός υπολογίζεται σε <1% για τις ηλικίες 50-59 ετών, για 

άτοµα ηλικίας > 85 ετών ξεπερνά το 10% (11-18%)28. 
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Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι µέχρι το έτος 2030, στην Ευρώπη, 

αναµένονται 120.000-215.000 νέες (που θα πρωτοδιαγνωστούν) περιπτώσεις της 

αρρυθµίας, ενώ ο συνολικός αριθµός των ασθενών µε ΚΜ αναµένεται συνολικά στο 

επίπεδο των 14-17 εκατοµµυρίων22, 26, 29.  

Η αύξηση στην επίπτωση και τον επιπολασµό της ΚΜ µπορεί να αποδοθεί 

τόσο στην αυξανόµενη ηλικία του παγκόσµιου πληθυσµού και τις συνθήκες που 

προδιαθέτουν στην αρρυθµία, όσο και στην καλύτερη ανίχνευση της 

ασυµπτωµατικής (σιωπηλής) ΚΜ µέσω των σύγχρονων εµφυτεύσιµων καρδιακών 

συσκευών (πχ. βηµατοδότες, απινιδωτές), όπως και στις υποδόριες συσκευές 

καταγραφής καρδιακού ρυθµού [Implantable Loop Recorders (ILRs)/ Insertable 

Cardiac Monitors (ICM)]3, 6, 30-34. 

 

5.2. Θνητότητα και θνησιµότητα κολπικής µαρµαρυγής 

 

H ΚΜ συνδέεται µε αυξηµένη θνητότητα, και θνησιµότητα στο γενικό πληθυσµό, 

και ιδιαίτερα στους ηλικιωµένους ασθενείς35, 36. Η ΚΜ σχετίζεται, ανεξάρτητα, µε 

διπλάσιο κίνδυνο θνησιµότητας από όλες τις αιτίες στις γυναίκες και κατά µιάµιση 

φορά αύξηση του κινδύνου στους άνδρες3, 37, 38. Αυτό οφείλεται στο ότι η αρρυθµία 

αυξάνει τον θροµβοεµβολικό κίνδυνο του ασθενούς, και κυρίως αυτόν για 

θανατηφόρο ισχαιµικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ)3, 36-38. Παράλληλα, η 

ΚΜ σχετίζεται µε εµφάνιση καρδιακής ανεπάρκειας ή επιδείνωση του λειτουργικού 

σταδίου αυτής39. Είναι σηµαντικό, επίσης, ότι παρότι ο θροµβοεµβολικός κίνδυνος 

µπορεί να µειωθεί σηµαντικά µε τη χρήση των αντιπηκτικών φαρµάκων, ακόµα και 
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σε υπερήλικες ασθενείς36, η καρδιακή ανεπάρκεια και ο αιφνίδιος καρδιακός θάνατος 

παρατηρούνται συχνά σε ασθενείς µε ΚΜ, παρά την κατάλληλη φαρµακευτική 

αγωγή40. Συνέπεια, βεβαίως, των παραπάνω δεν είναι µόνον η αυξηµένη νοσηρότητα 

και θνητότητα των ασθενών µε ΚΜ αλλά και η µειωµένη ποιότητα ζωής τους. Οι 

ασθενείς µε εγκεφαλικές βλάβες παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά εξασθένισης των 

λειτουργικών και γνωσιακών δυνατοτήτων τους, καθώς και κατάθλιψη 41-43. Είναι 

ενδεικτικό ότι το 10-40% των ασθενών µε ΚΜ νοσηλεύονται τουλάχιστον µία φορά 

κάθε χρόνο. Μελέτες, µάλιστα, έχουν δείξει ότι στο  20-30%,  περίπου, των 

περιπτώσεων ισχαιµικού ΑΕΕ οι ασθενείς διαγνώστηκαν µε ΚΜ 3, 44. 

 

5.3. Κόστος υγειονοµικής περίθαλψης ασθενών για κολπική µαρµαρυγή 

 

Η ΚΜ αποτελεί ένα σηµαντικό υγειονοµικό και οικονοµικό φορτίο για τις 

µονάδες υγείας, παγκοσµίως. Στην πραγµατικότητα, βέβαια, το ακριβές φορτίο και το 

ακριβές κόστος της κολπικής µαρµαρυγής είναι δύσκολο να υπολογιστεί, δεδοµένης 

της σποραδικής εµφάνισης της νόσου (πχ. παροξυσµική κολπική µαρµαρυγή)6, της 

υποκλινικής ΚΜ32, και των επιπλοκών της ΚΜ. Οι ασθενείς µε ΚΜ παρουσιάζουν 

πενταπλάσιο κίνδυνο για εµφάνιση θροµβοεµβολικής νόσου, ενώ τουλάχιστον το ένα 

έκτο (1/6) του συνόλου των ισχαιµικών εγκεφαλικών επεισοδίων οφείλονται στην 

ΚΜ45, 46. Ενδεικτικά, το άµεσο κόστος περίθαλψης των ασθενών µε ΚΜ ανέρχεται 

περίπου στο 1% του συνόλου των δαπανών για υγειονοµική περίθαλψη στο Ηνωµένο 

Βασίλειο47. Στις ΗΠΑ, για το έτος 2008, το συνολικό κόστος της αρρυθµίας ανήλθε 

στα 6,0-26,0 δισεκατοµµυρία δολαρία48 και οφείλονταν τόσο στη διαχείριση της ΚΜ 
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αυτής καθαυτής, όσο και στην αντιµετώπιση των άµεσων επιπλοκών και συνεπειών 

της, όπως το ΑΕΕ, η καρδιακή ανεπάρκεια και οι συχνές νοσηλείες των ασθενών.  

Στην Ελλάδα, τα δεδοµένα για το κόστος περίθαλψης των ασθενών µε 

κολπική µαρµαρυγή καθώς και για τη συνολική διαχείριση αυτών είναι ελλιπή. 

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι µε την αναµενόµενη αύξηση των ασθενών µε κολπική 

µαρµαρυγή στο µέλλον, η δαπάνη των συστηµάτων υγείας για την αντιµετώπιση της 

αρρυθµίας θα αυξηθεί σηµαντικά, θέτοντάς την ως ένα από τα µείζονα υγειονοµικά 

προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπισθούν, ιδιαίτερα στους ηλικιωµένους ασθενείς.  

 

6. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 

ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ 

 

Η διάγνωση της KM απαιτεί τεκµηρίωση του ρυθµού µε τη χρήση ΗΚΓ 

επιφανείας που δείχνει το τυπικό πρότυπο (µοτίβο) της ΚΜ, ήτοι απολύτως 

ακανόνιστα διαστήµατα RR και µη διακριτά κύµατα Ρ, µε το επεισόδιο να διαρκεί 

τουλάχιστον 30 sec.  

Οι ασθενείς µε ΚΜ µπορεί να είναι συµπτωµατικοί ή ασυµπτωµατικοί 

(σιωπηλή ΚΜ). Επιπρόσθετα, πολλοί ασθενείς µπορεί να εµφανίζουν τόσο 

συµπτωµατικά, όσο και ασυµπτωµατικά επεισόδια6, 20. Συνήθως, η αρρυθµία 

διαγιγνώσκεται στους ασθενείς στα πλαίσια κάποιου συµπτωµατικού επεισοδίου ΚΜ 

ή σε τυχαίο ΗΚΓ έλεγχο του ασθενούς στις περιπτώσεις της ασυµπτωµατικής 

αρρυθµίας . 
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 Η ασυµπτωµατική ΚΜ είναι συχνή6, 18, 31, 32, ενώ τα ασυµπτωµατικά 

επεισόδια ΚΜ είναι τουλάχιστον εξίσου επικίνδυνα µε τα συµπτωµατικά, µε τον 

ασθενή να διατρέχει παρόµοιο θροµβοεµβολικό κίνδυνο32, 49. Συνεπώς, η έγκαιρη 

διάγνωση της αρρυθµίας  είναι ιδιαίτερα σηµαντική προκειµένου για την αποφυγή 

των άµεσων και έµµεσων επιπλοκών της.  

Η διάγνωση της ΚΜ δεν είναι πάντα εύκολη, ιδίως στις περιπτώσεις της 

παροξυσµικής ΚΜ και ιδίως των ασυµπτωµατικών επεισοδίων. Γιαυτό το λόγο, η 

εξέλιξη της  τεχνολογίας για την ανίχνευση παροξυσµικών επεισοδίων ΚΜ είναι 

πολύ σηµαντική. 

 Επί του παρόντος, οι διαθέσιµες συσκευές για την ανίχνευση της ΚΜ, όπως 

οι καταγραφείς Holter και οι εξωτερικοί ηλεκτροκαρδιογραφικοί καταγραφείς, έχουν 

περιορισµένες δυνατότητες, δεδοµένου ότι η αποτελεσµατικότητά τους εξαρτάται 

από την (κατά σύµπτωση) εµφάνιση αρρυθµικού επεισοδίου κατά τη χρονική περίοδο 

παρακολούθης (ελέγχου) µε τον καταγραφέα. Επιπλέον, οι εξωτερικοί 

ηλεκτροκαρδιογραφικοί καταγραφείς αν και διαθέτουν υψηλή διαγνωστική 

ικανότητα, εµφανίζουν χαµηλή αποδοχή από µερικούς, τουλάχιστον, ασθενείς50. Από 

την άλλη πλευρά, ελεγχόµενες από τους ίδιους τους ασθενείς  συσκευές 

παρακολούθησης έχουν περιορισµένη διαγνωστική αξία, δεδοµένου ότι η πλειοψηφία 

των επεισοδίων της κολπικής µαρµαρυγής είναι σιωπηλά, ενώ τα συµπτώµατα που 

αντιλαµβάνονται οι ασθενείς και τα αποδίδουν στην αρρυθµία, στην πραγµατικότητα, 

πολλές φορές, δεν  σχετίζονται µε αυτήν20. Υπάρχουν σηµαντικά στοιχεία ότι η 

παρατεταµένη ΗΚΓ παρακολούθηση ενισχύει την ανίχνευση της µη διαγνωσµένης 

ΚΜ, π.χ. παρακολούθηση για 72 ώρες µετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο51 ή και για 

µεγαλύτερες περιόδους52, 53. Μάλιστα, σε ασθενείς µε εγκεφαλικό επεισόδιο, η 

πρόσθετη µακροχρόνια µη-επεµβατική ηλεκτροκαρδιογραφική παρακολούθηση ή η 
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τοποθέτηση εµφυτεύσιµου καταγραφέα καρδιακού ρυθµού πρέπει να αξιολογείται 

από τον θεράποντα σύµφωνα µε τις  κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΚΕ προς ανεύρεση 

ασυµπτωµατικής ΚΜ3(IIa, B). 

Όσο µεγαλύτερο είναι το διάστηµα ηλεκτροκαρδιογραφικής παρακολούθησης 

τόσο µεγαλύτερη και η πιθανότητα να εντοπιστεί η αρρυθµία, ιδιαίτερα σε 

ηλικιωµένους ασθενείς ηλικίας >75 ετών, στους οποίους ο επιπολασµός και η 

επίπτωση της ΚΜ παρουσιάζουν σηµαντική αύξηση54, 55. Σε αυτούς τους ασθενείς 

και γενικά σε όλους τους ασθενείς που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για ΑΕΕ, η ΕΚΕ 

προτείνει συστηµατικό ηλεκτροκαρδιογραφικό έλεγχο (screening) προς ανίχνευση 

πιθανής ΚΜ (ΙΙb, B). 

          Τα τελευταία χρόνια, έχουν κατασκευαστεί µικρές εµφυτεύσιµες υποδόριες συ

σκευές καταγραφής ρυθµού (ILR: Implantable Loop Recorders/ ICM: Insertable Card

iac Monitors)56 ικανές να ανιχνεύουν και να καταγράφουν τα επεισόδια της ΚΜ, παρέ

χοντας τη δυνατότητα συνεχούς υποδόριας ηλεκτροκαρδιογραφικής παρακολούθησης

 του ασθενούς (έως 3 έτη), και οι οποίες διαθέτουν αποθηκευτικό χώρο καταγραφής  

για επεισόδια αρρυθµιών ίσο περίπου µε 50 λεπτά, χρόνο που διαφοροποιείται ανάλο

γα µε τον τύπο της κάθε συσκευής. Οι συσκευές αυτές διαθέτουν υψηλή ευαισθησία  

(96.1-100%) και καλή ειδικότητα (67-85.4%) για την ανίχνευση των επεισοδίων της  

εν λόγω αρρυθµίας33, 34. 
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7. ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ  

 

Οι εµφυτεύσιµοι καταγραφείς καρδιακού ρυθµού είναι µικρές σε µέγεθος  

συσκευές που τοποθετούνται µέσω µικρής τοµή (µε τοπική αναισθησία), υποδόρια 

συνήθως, στο θώρακα του ασθενούς (συνήθως στο αριστερό ηµιθωράκιο) και έχουν 

τη δυνατότητα συνεχούς µακροχρόνιας καταγραφής του καρδιακού ρυθµού του 

ασθενούς. Στη παρούσα µελέτη, η συσκευή που χρησιµοποιήθηκε στους ασθενείς 

ήταν το Reveal XT 9529 (Reveal XT 9529; Medtronic, Minneapolis, Minnesota, 

USA). 

8. ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ 

REVEAL
® 

XT 9529  

To Reveal XT 9529 (Reveal XT 9529; Medtronic, Minneapolis, Minnesota, 

USA) είναι η υποδόρια συσκευή αυτόµατης συνεχούς καταγραφής του καρδιακού 

ρυθµού (24ώρες το 24ωρο) που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα µελέτη. Είναι 

προγραµµατισµένη να παρακολουθεί συνεχώς το ΗΚΓ του ασθενούς καθώς και 

άλλες παραµέτρους που σχετίζονται µε την καρδιακή συχνότητα και τον καρδιακό 

ρυθµό. Έχει, επίσης, τη δυνατότητα, εκτός της αυτόµατης καταγραφής του καρδιακού 

ρυθµού σε περίπτωση αρρυθµίας, να αποθηκεύει και πληροφορίες ενεργοποιούµενη 

από  τον ίδιο τον ασθενή  ανεξάρτητα µε το αν υπάρχει αρρυθµία ή όχι. Η συσκευή 
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(Εικόνα 2) έχει διαστάσεις 62 x 19 x 8 mm, ενώ ζυγίζει 15g και µπορεί να 

ενεργοποιηθεί από τον ασθενή έτσι ώστε  να καταγράφει τον καρδιακό ρυθµό κατά 

τη διάρκεια συµπτωµατικών επεισοδίων. Το Reveal XT (Εικόνα 2α,β) είναι µια 

µικρή, χωρίς καλώδια συσκευή που εµφυτεύεται υποδόρια στο στήθος. Δύο 

ηλεκτρόδια στο σώµα της συσκευής παρακολουθούν συνεχώς το ΗΚΓ του ασθενούς.  

 

 

(α) 
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(β) 

	

Εικόνα 2α,β. Η συσκευή υποδόριου καταγραφέα καρδιακού ρυθµού τύπου Reveal 

XT (Reveal XT 9529; Medtronic, Minneapolis, Minnesota, USA), που 

χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα µελέτη. Φωτογραφία από συσκευή που αφαιρέθηκε 

από ασθενή της µελέτης µετά το πέρας της τριετούς παρακολούθησης (Φωτογραφία 

µετά από εξαγωγή της συσκευής από ασθενή της µελέτης στο ηλεκτροφυσιολογικό 

εργαστήριο της Καρδιολογικής Κλινικής Πα.Γ.Ν.Η.) 

Η µνήµη της συσκευής µπορεί να αποθηκεύσει µέχρι και 22,5 λεπτά ΗΚΓ από 

επεισόδια που ενεργοποιούνται από τον ασθενή και έως 27 λεπτά εγγραφών ΗΚΓ από 

αυτόµατη ανίχνευση αρρυθµιών. Η µέγιστη διάρκεια της παρακολούθησης µέσω του 

Reveal XT είναι τρία έτη από την ηµεροµηνία εµφύτευσης.  Το σύστηµα 

παρακολούθησης των ασθενών αποτελείται από τρεις βασικές συσκευές, τον 

προγραµµατιστή, τη συσκευή Reveal XT καθαυτήν και τη συσκευή βοηθό του 
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ασθενούς,  όπως φαίνονται στην Εικόνα 3α,β. Επιπρόσθετα υπάρχει και η 

δυνατότητα αποµακρυσµένης παρακολούθησης των ασθενών και καταγραφής των 

συµπτωµατικών και ασυµπτωµατικών επεισοδίων αρρυθµίας  µέσω µιας ειδικής 

ασύρµατης συσκευής που παρέχεται στον ασθενή και δύναται να εγκατασταθεί στο 

οικιακό δίκτυο πρόσβασης στο διαδίκτυο του ασθενούς και να µεταφέρει σε 

πραγµατικό χρόνο αρρυθµικά συµβάµατα στον θεράποντα ιατρό. Η συσκευή 

αποµακρυσµένης παρακολούθησης δεν χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα µελέτη. 
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(α) 

	

	

Εικόνα 3α. Reveal XT Model 9529 Insertable Cardiac Monitor (Υποδόρια συσκευή 

καταγραφής καρδιακού ρυθµού) της Medtronic. Το σύστηµα παρακολούθησης 

αποτελείται από 3 συσκευές. Τον προγραµµατιστή (Medtronic CareLink 

Programmer), τη συσκευή Reveal XT και τη συσκευή βοηθό του ασθενούς (Reveal 

XT Patient Assistant). Το Reveal XT αποτελεί τον υποδόριο καταγραφέα του 

καρδιακού ρυθµού. Ο προγραµµατιστής (Medtronic CareLink Programmer) 

χρησιµοποιείται για τη ρύθµιση του Reveal XT ως προς την ανίχνευση αρρυθµιών 

Επίσης, επιτρέπει στον κλινικό ιατρό να προβάλει, να αποθηκεύει ή να εκτυπώνει τις 

αποθηκευµένες πληροφορίες. Ο Βοηθός Ασθενούς (Reveal XT Patient Assistant) 

είναι µια χειροκίνητη συσκευή τηλεµετρίας που λειτουργεί µε µπαταρία και επιτρέπει 

στον ασθενή να καταγράφει καρδιακές πληροφορίες στο Reveal XT µετά από 

συµπτωµατικό καρδιακό συµβάν. Μια λειτουργία φωτεινής ένδειξης και ήχου 

επιτρέπει στον ασθενή να ελέγχει τη συσκευή του και να λάµβάνει ειδοποίηση όταν 
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επί αρρυθµίας ή όταν η κατάσταση της συσκευής έχει αλλάξει. (Εικόνα από το 

κλινικό εγχειρίδιο χρήσης του Reveal XT 9529, Clinical Manual Reveal XT 9529, 

2007) 

(β) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3β. Προγραµµατιστής συσκευής Reveal XT. Στην εικόνα φαίνεται τόσο ο 

προγραµµατιστής (δεξιά, όπως το βλέπουµε στην εικόνα ) σε κατάσταση λειτουργίας, 

όσο και η κεφαλή του προγραµµατιστή (αριστερά) η οποία τοποθετούνταν πάνω από 

το σηµείο εµφύτευσης της συσκευής Reveal XT κατά τη διάρκεια των 

προγραµµατισµένων συνεδριών. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνονταν ασύρµατη 

επικοινωνία µεταξύ της εµφυτευµένης συσκευής και του προγραµµατιστή. Τα 

δεδοµένα αποθηκεύονταν σε εξωτερικό αποθηκευτικό σκληρό δίσκο ή/και 

εκτυπώνονταν για τον ασθενή και το θεράποντα ιατρό.  
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8.1. Ενδείξεις τοποθέτησης υποδόριου καταγραφέα καρδιακού ρυθµού 

(ILR/ICM)- Reveal XT 9529  

 

Οι ενδείξεις για τοποθέτηση της συσκευής είναι οι ακόλουθες: 

(α) Ασθενείς µε κλινικά σύνδροµα ή καταστάσεις που βρίσκονται σε αυξηµένο 

κίνδυνο για την εκδήλωση καρδιακών αρρυθµιών. 

(β)  Ασθενείς που παρουσιάζουν παροδικά συµπτώµατα, σχετιζόµενα όµως µε την 

ύπαρξη καρδιακής αρρυθµίας. 

(γ) Συγκοπτικό επεισόδιο για το οποίο δεν έχει ανευρεθεί αιτία, και γιαυτό κρίνεται 

απαραίτητη η µακροχρόνια καταγραφή καρδιακού ρυθµού προς  ανεύρεση πιθανής 

καρδιακής αρρυθµίας. 

(δ) Ασθενείς προς διερεύνηση για κρυπτογενές ισχαιµικό ΑΕΕ.  

(ε) Σε καταστάσεις, γενικά, που κρίνεται αναγκαία η µακροχρόνια παρακολούθηση 

του καρδιακού ρυθµού. 

 

8.2. Αντενδείξεις τοποθέτησης 

 

Δεν υπάρχουν γνωστές αντενδείξεις για την εµφύτευση ενός ILR όπως το 

Reveal XT. Ωστόσο, η κλινική κατάσταση του ασθενούς µπορεί να δείξει εάν µια 

υποδόρια  εµφυτευµένη συσκευή µπορεί να γίνει ανεκτή από τον ασθενή για 

µακροχρόνια χρήση. 
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 H συσκευή είναι επίσης συµβατή µε την εξέταση του ασθενούς µε   

µαγνητική τοµογραφία κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις που ορίζει η 

κατασκευάστρια εταιρεία του ILR. 

 

8.3. Ανεπιθύµητες αποτελέσµατα  

Οι πιθανές ανεπιθύµητες ενέργειες περιλαµβάνουν κυρίως, αλλά δεν 

περιορίζονται σε αυτές, φαινόµενα απόρριψης συσκευής (συµπεριλαµβανοµένης της 

τοπικής αντίδρασης ιστού), µετανάστευση συσκευών, µόλυνση και διάβρωση µέσω 

του δέρµατος. 

 

8.4. Τοποθέτηση συσκευής – Καταγραφή επεισοδίων και παρακολούθηση 
ασθενών 

  

Η διαδικασία τοποθέτησης της συσκευής είναι ελάχιστα επεµβατική. Η 

συσκευή  Reveal XT 9529  τοποθετείται υποδόρια  µέσω µιας µικρής τοµής στους 

ασθενείς, υπό στείρες συνθήκες και µε τοπική αναισθησία, στην περιοχή του 

αριστερού ηµιθωρακίου (Εικόνα 4,5). Στη παρούσα µελέτη, της εµφύτευσης της 

συσκευής προηγούνταν προσοµοίωση της καταγραφής του ΗΚΓ του ασθενούς µε 

ειδική συσκευή όπως φαίνεται στην Εικόνα 3,4. Η διαδικασία πραγµατοποιούνταν 

στο εργαστήριο ηλεκτροφυσιολογίας της Καρδιολογικής Κλινικής του 

Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου [(Πα.Γ.Ν.Η.), Βούτες, 

Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα (Β΄ κτήριο, 4ος όροφος)]. Ο ασθενής εξέρχονταν µε 

οδηγίες αµέσως µετά την επέµβαση, µε επόµενη προγραµµατισµένη συνάντηση ένα 

µήνα µετά την εµφύτευση. Στον ασθενή δίδονταν επίσης και κάρτα εµφύτευσης µε τα 
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στοιχεία του, τον τύπο της συσκευής , καθώς και τα στοιχεία του αρµόδιου ιατρού.  Η 

κάρτα εµφύτευσης δίδονταν κυρίως ως αποδεικτικό στοιχείο χρήση σε χώρους 

ελέγχου, όπως, π.χ., τα αεροδρόµια, αλλά και για µελλοντική επαφή (επίσκεψη) του 

ασθενούς σε υγειονοµικές µονάδες. επίσης, στη κάρτα συµπεριλαµβάνονταν και οι 

βασικές οδηγίες (εικόνες και γραπτό κείµενο) για τη χρήση της συσκευής 

υποβοήθησης του ασθενούς, καθώς και πλήρης επεξήγηση των πλήκτρων και των 

συµβόλων της συσκευής. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζονταν και η καλύτερη 

δυνατή συµµόρφωση του ασθενούς ως προς την ορθή χρήση της συσκευής. Εάν 

ζητούνταν ή σε αλλόγλωσσσους, η κάρτα δίδονταν και στην αγγλική γλώσσα. 

	

Εικόνα 4. Προσοµοίωση καταγραφής ΗΚΓ στον ασθενή, πριν την εµφύτευση του 

Reveal XT , για την ανεύρεση της καταλληλότερης θέσης εµφύτευσης. Η διερεύνηση 

διενεργούνταν πριν την εµφύτευση της συσκευής, και υπό στείρες συνθήκες. Με 

αυτόν τον τρόπο, εξασφαλίζονταν η κατάλληλη ανατοµική περιοχή εµφύτευσης, τόσο 
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για τη σωστή λειτουργία της συσκευής µε καταγραφή των ΗΚΓ, όσο για το βέλτιστο 

αισθητικό αποτέλεσµα. 

	

Οι επισκέψεις για επανέλεγχο της συσκευής πραγµατοποιούνταν κάθε τρεις  

(3) µήνες, περίπου. Το διάστηµα των επισκέψεων, ωστόσο, βασίζοταν και στην κρίση 

του θεράποντος ιατρού, την επιθυµία του ασθενούς καθώς και τον αριθµό των 

συµπτωµατικών και ασυµπτωµατικών επεισοδίων αρρυθµίας που εκδήλωνε 

µετεµφυτευτικά. Η προσαρµογή των διαστηµάτων παρακολούθησης του ασθενούς 

ήταν βασική, διότι κατ’ αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζονταν να µη χάνονται σηµαντικές 

κλινικές πληροφορίες. Ο προγραµµατισµός είχε σχέση και µε τον αριθµό των 

επεισοδίων που µπορεί να κρατάει στη µνήµη της η συσκευή: το Reveal XT 

αποθηκεύει έως 30 επεισόδια από κάθε τύπο αρρυθµίας, τα οποία είναι διαθέσιµα σε 

κάθε προγραµµατισµένη επίσκεψη του ασθενούς. Όταν δεν υπάρχει πλέον διαθέσιµη 

µνήµη, κάθε νέο επεισόδιο παίρνει τη θέση του παλαιότερου εγγεγραµµένου 

επεισοδίου.  Μετά την κάθε επίσκεψη και την αποθήκευση των πληροφοριών σε 

εξωτερική βάση δεδοµένων, η συνολική µνήµη του καταγραφέα είναι ξανά διαθέσιµη 

για την αποθήκευση 30 νέων επεισοδίων κάθε τύπου αρρυθµίας.  
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Εικόνα 5. Περιοχή εµφύτευσης της συσκευής Reveal XT 9529 (περιοχή εντός της 

διακεκοµµένης γραµµής) Η προτεινόµενη από τον κατασκευαστή (Medtronic) 

περιοχή τοποθέτησης είναι µεταξύ 1ης και 4ης πλευράς. Εναλλακτικά, η συσκευή 

µπορεί να τοποθετηθεί και µεταξύ 4ης και 5ης πλευράς (περιοχή της V3), στο 

κατώτερο τµήµα του αριστερού ηµιθωρακίου. Κατά τη διάρκεια της επέµβασης µια 

υποδόρια θήκη κατασκευάζονταν από τον ιατρό σε µέγεθος τέτοιο ώστε να δεχθεί τη 

συσκευή. Της εµφύτευσης ακολουθούσε ρύθµιση των παραµέτρων της συσκευής µε 

τον προγραµµατιστή, καθώς και εκπαίδευση του ασθενούς ως προς τη χρήση της 

συσκευής υποβοήθησης ασθενούς.  

1: Μεσοκλειδική γραµµή 

2: 1η πλευρά 

3: 4η πλευρά 

4: Περιοχή V3 
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(Εικόνα από το κλινικό εγχειρίδιο της συσκευής Reveal XT 9529 [Clinical Manual 

Reveal XT 9529, 2007]. 

 

8.5. Ενεργοποίηση της συσκευής από τον ασθενή 

 

Όταν ο ασθενής παρουσιάσει συµπτώµατα, µπορεί να κρατήσει τον Βοηθό 

Ασθενούς (Εικόνα 6α,β) πάνω από το εµφυτευµένο Reveal XT και να πατήσει το 

κουµπί συµβάντων εγγραφής για να καταγράψει ένα επεισόδιο συµπτωµάτων. Με 

αυτόν τον τρόπο, ο ασθενής ενεργοποιεί χειροκίνητα την αποθήκευση ενός ΗΚΓ. 

 

 

(α) 
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(β) 

 

Εικόνα 6α,β. Φωτογραφία από συσκευή που παραδόθηκε από ασθενή της µελέτης 

µετά το πέρας της τριετούς παρακολούθησης. Η συσκευή «βοηθός του ασθενούς» 

που χρησιµοποιήθηκε στη µελέτη µας. Ο ασθενής τοποθετούσε τη συσκευή πάνω 

ακριβώς από το σηµείο εµφύτευσης και πατούσε το κουµπί µε τη το σχήµα της 

καρδιά.  

8.7. Ανίχνευση επεισοδίων κολπικής µαρµαρυγή 

         Ο καταγραφέας που χρησιµοποιήθηκε έχει υψηλή ευαισθησία (96%) και καλή 

ειδικότητα (85.4%) στην ανίχνευση επεισοδίων ΚΜ, όπως φάνηκε από τη µελέτη 

XPECT33. Ο καταγραφέας Reveal XT ανιχνεύει την εµφάνιση επεισοδίων ΚΜ από 

µεταβολές στην κοιλιακή συχνότητα και τον κοιλιακό ρυθµό. Η συσκευή 

περιλαµβάνει αλγόριθµους που αναγνωρίζουν τα επεισόδια ΚΜ, µε βάση το βαθµό 

της σκέδασης των διαστηµάτων RR κατά τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήµατος δύο 
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πρώτων λεπτών. Οι διαφορές µεταξύ των διαδοχικών διαστηµάτων κυµατοµορφών R 

απεικονίζονται σε γραφική παράσταση Lorenz (Εικόνα 7). Η αναγνώριση των 

µοτίβων χρησιµοποιείται για την αναγνώριση των επεισοδίων ΚΜ. Τα διαστήµατα 

των κυµάτων R, κατά τη διάρκεια επεισοδίων ΚΜ, είναι εξαιρετικά ακανόνιστα, ενώ 

αναµένονται σχετικά ίσα, κατά τη διάρκεια επεισοδίων άλλων κολπικών 

ταχυκαρδιών.  

 

8.8. Υπολογισµός συνολικού φορτίου κολπικής µαρµαρυγής 

    Η συσκευή καταγραφής που χρησιµοποιήσαµε σε αυτή την µελέτη, το Reveal XT, 

επιτρέπει την καταγραφή του συνολικού φορτίου της κολπικής µαρµαρυγής, του 

συνολικού χρόνου δηλαδή που ο ασθενής βρίσκεται σε ΚΜ. Επίσης παρέχεται το 

ποσοστό του χρόνου που ο ασθενής βρίσκεται σε ΚΜ και η καρδιακή συχνότητα του 

ασθενούς. Η πληροφορία είναι διαθέσιµη για ανασκόπηση σε κάθε συνεδρία 

παρακολούθησης, οπότε ο καρδιολόγος έχει τη δυνατότητα να δει τόσο το συνολικό 

χρόνο που ο ασθενής είχε (από τη στιγµή της εµφύτευσης)  ΚΜ  όσο και τους 

επιµέρους χρόνους του κάθε επεισοδίου αρρυθµίας ανάµεσα σε δύο διαδοχικές 

επισκέψεις του ασθενούς για παρακολούθηση. Η πληροφορία διατίθεται στο 

θεράποντα ιατρό σε µορφή ιστογραµµάτων (Εικόνα 10).  
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Εικόνα 7. Γραφική παράσταση Lorenz ενός επεισοδίου κολπικής µαρµαρυγής. 

(Εικόνα από κλινικό εγχειρίδιο χρήσης Reveal XT 9529, Clinical Manual Reveal XT 

9529, 2007)  
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Εικόνα 8. Ιστογράµµατα φορτίου κολπικής µαρµαρυγής και καρδιακής συχνότητας 

από ασθενή της µελέτης. Πάνω ιστογράµµατα: Καρδιακή συχνότητα του ασθενούς 

κατά το διάστηµα παρακολούθησης µεταξύ δύο διαδοχικών επισκέψεων του 

ασθενούς. Κάτω ιστογράµµατα: Ο ασθενής, σε διάστηµα 6 µηνών, ήταν σε ΚΜ για 

δύο, συνολικά, ηµέρες (περίπου 48 ώρες). Ο ίδιος ασθενής το επόµενο χρονικό 

διάστηµα διάρκειας 14 µηνών βρίσκονταν σε ΚΜ για χρονικό διάστηµα που ισούται 

µε 24 µέρες συνολικά. 

	

8.9. Λίστα επεισοδίων κολπικής µαρµαρυγής  

 

Σε κάθε επίσκεψη του ασθενούς, ελεγχόταν το αρχείο καταγραφής της 

συσκευής που χρησιµοποιήθηκε και αντλούνταν οι πιο κάτω πληροφορίες:  

(α) τύπος επεισοδίου 
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(β) ηµεροµηνία, ώρα και διάρκεια του επεισοδίου 

(γ) υψηλότερη κοιλιακή συχνότητα (µόνο για τα αυτόµατα καταγεγραµµένα 

επεισόδια, ενώ για τα επεισόδια βραδυαρρυθµίας λαµβάνεται υπόψη η 

καταγεγραµµένη χαµηλότερη κοιλιακή συχνότητα). 

(δ) µέση κοιλιακή συχνότητα κατά την ανίχνευση (µόνο για τα αυτόµατα 

καταγεγραµµένα επεισόδια) 

(ε) διαθέσιµα ηλεκτροκαρδιογραφικά δεδοµένα του κάθε επεισοδίου 

Αν το επεισόδιο της αρρυθµίας είναι σε εξέλιξη κατά τον έλεγχο της συσκευής 

αναφέρεται ως «επεισόδιο σε εξέλιξη» (“ Episode in progress”) 

 Στην Εικόνα 11 φαίνεται η λίστα επεισοδίων όπως προκύπτει από τον έλεγχο της 

µνήµης της συσκευής µεταξύ δύο διαδοχικών επισκέψεων. 

	

Εικόνα 9. Λίστα επεισοδίων ασθενούς κατά την επίσκεψη του στα πλαίσια του 

τακτικού ελέγχου παρακολούθησης (Εικόνα από τα αποθηκευµένα δεδοµένα της 

συσκευής). 
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  Η συσκευή  Reveal XT εκτός από τις παραπάνω, µας παρέχει και λεπτοµερείς 

πληροφορίες για κάθε αποθηκευµένο επεισόδιο ΚΜ, καθώς και το αντίστοιχο ΗΚΓ 

του επεισοδίου όταν αυτό είναι διαθέσιµο (Εικόνα 12 α,β).  

 

	

 

Εικόνα 10α. Καταγεγραµµένο επεισόδιο παροξυσµικής κολπικής µαρµαρυγής σε 

ασθενή της µελέτης. Φαίνεται ο τύπος της εµφυτεύσιµης συσκευής, ο σειριακός 

αριθµός της συσκευής, ο αριθµός του επεισοδίου, η ηµεροµηνία επίσκεψης του 

ασθενούς, καθώς και ο τύπος του επεισοδίου, η ηµεροµηνία έναρξης του επεισοδίου 

η διάρκεια, η µέγιστη και η διάµεση καρδιακή κοιλιακή συχνότητα κατά η διάρκεια 

του επεισοδίου. Η κατανοµή των στίξεων (κουκίδων ) φανερώνει τα ακανόνιστα 

διαστήµατα R-R, που είναι χαρακτηριστικά της κολπικής µαρµαρυγής. Το βέλος 

δείχνει τη στιγµή που η συσκευή ανιχνεύει και καταγράφει το επεισόδιο, (καταγραφή 

και ανάλυση των δύο πρώτων λεπτών του επεισοδίου). 
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Εικόνα 10β. Μέρος του ΗΚΓ ασθενούς της παρούσας µελέτης κατά την έναρξη 

επεισοδίου παροξυσµικής κολπικής µαρµαρυγής.  
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9. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ 

 

Το πρώτο στάδιο στη θεραπευτική αντιµετώπισης της ΚΜ είναι η αλλαγή του 

τρόπου ζωής του ασθενούς, µε τροποποίηση των µειζόνων παραγόντων κινδύνου 

καρδιαγγειακής νόσου (κάπνισµα, υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, υπερλιπιδαιµία), 

καθώς και η αντιµετώπιση της υποκείµενης καρδιακής ή συστηµατικής νόσου που 

αποτέλεσε το υπόβαθρο για την εµφάνιση της ΚΜ. 

Όσον αφορά αυτή καθαυτή την αρρυθµία, η θεραπευτική της αντιµετώπιση 

τόσο σε οξεία, όσο και σε χρόνια βάση βασίζεται σε τρεις κύριους άξονες: 

• Αντιπηκτική αγωγή σε ασθενείς µε αυξηµένο κίνδυνο για ΑΕΕ 

• Έλεγχος καρδιακής συχνότητας 

• Έλεγχος καρδιακού ρυθµού 

 

9.1. Αντιπηκτική αγωγή στην κολπική µαρµαρυγή 

Η αντιπηκτική αγωγή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στη θεραπευτική 

αντιµετώπιση της κολπικής µαρµαρυγής3, λόγω του ότι οι ασθενείς παρουσιάζουν 

αυξηµένο κίνδυνο (περίπου πενταπλάσιο) για ισχαιµικό ΑΕΕ αλλά και κίνδυνο για 

συστηµατική θροµβοεµβολή. Είναι σηµαντικό το γεγονός ότι η χορήγηση της 

αντιπηκτικής αγωγής, σύµφωνα µε τις τρέχουσες οδηγίες2, 3, βασίζεται µόνο στους 

παράγοντες θροµβοεµβολικού κινδύνου του ασθενούς, ενώ δεν λαµβάνεται καθόλου 

υπόψη ο τύπος της ΚΜ (παροξυσµική, εµµένουσα, µόνιµη), η συχνότητα και η 

διάρκεια των επεισοδίων της αρρυθµίας, καθώς και το συνολικό της φορτίο (ΑF 

burden), δηλαδή ο συνολικός χρόνος κατά τον οποίο ο ασθενής βρίσκεται σε ΚΜ. 
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Ο κίνδυνος για ισχαιµικό εγκεφαλικό επεισόδιο, σε ασθενείς µε µη βαλβιδικής 

αιτιολογίας κολπική µαρµαρυγή (ασθενείς χωρίς προσθετικές βαλβίδες η/και µέτρια 

ωςέ σοβαρή στένωση της µιτροειδούς βαλβίδας) υπολογίζεται,  διεθνώς , µέσω της 

κλίµακας CHA2DS2-VASc Score3, 57 (Πίνακας 4), µιας βαθµολογίας που λαµβάνει 

υπό όψη τα πιο κάτω: ηλικία του ασθενούς, ύπαρξη συµφορητικής καρδιακής 

ανεπάρκειας, σακχαρώδης διαβήτης , αρτηριακή υπέρταση, προηγούµενο ΑΕΕ, 

αγγειακή νόσος (στεφανιαία ή/και περιφερική), καθώς και το φύλο του ασθενούς 

(γυναικείο φύλλο vs ανδρικό).  

 

Πίνακας 4. Το σύστηµα CHA2DS2-VASc για τη βαθµονόµηση του κινδύνου για 

ΑΕΕ σε ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή. Το µέγιστο των βαθµών που µπορεί να 

συγκεντρώνει ένας ασθενής είναι 9. Σύµφωνα µε τη ηλικία του ο ασθενής λαµβάνει 

από 0 (0-64 έτη) έως και 2 βαθµούς (>/=75 έτη). 

CHA2DS2-VASc (παράγοντες κινδύνου) Βαθµοί 

Συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 

ή/και µειωµένο κλάσµα εξώθησης 

αριστερής κοιλίας 

1 

Αρτηριακή Υπέρταση 1 

Ηλικία >/=75 έτη 2 

Σακχαρώδης Διαβήτης 1 

Προηγούµενο ΑΕΕ ή παροδικό ΑΕΕ ή 

συστηµατική θροµβοεµβολή 

2 
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Αγγειακή Νόσος (Προηγούµενο 

έµφραγµα του µυοκαρδίου, περιφερική 

αρτηριακή νόσος, αορτική πλάκα) 

1 

Ηλικία >/=65-74 1 

Φύλο ασθενούς (Γυναίκα) 1 

 

 

Ανάλογα µε τη βαθµολογία που συγκεντρώνει ο ασθενής, αυξάνεται και ο 

ετήσιος κίνδυνος για εκδήλωση ΑΕΕ58 (Πίνακας 5). 

 

Πίνακας 5. Ετήσιος κίνδυνος για εµφάνιση ΑΕΕ σε ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή. 

CHA2DS2-VASc Score Ασθενείς Ετήσια εµφάνιση ΑΕΕ 

(%/έτος) 

0 1 0% 

1 422 1.3% 

2 1230 2.2% 

3 1730 3.2% 

4 1718 4.0% 

5 1159 6.7% 

6 679 9.8% 
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7 294 9.6% 

8 82 12.5% 

9 14 15.2% 

 

Σύµφωνα µε τις οδηγίες της ΕΚΕ3, σε ασθενείς µε CHA2DS2-VASc > 1 

συνιστάται έναρξη αντιπηκτικής αγωγής (εκτός από CHA2DS2-VASc 1 που 

προκύπτει µόνο από το ότι ο ασθενής είναι γυναίκα). Ο αλγόριθµος χορήγησης 

αντιπηκτικής αγωγής στην ΚΜ φαίνεται στην Εικόνα 14. Αντίθετα, η Αµερικανική 

Καρδιολογική Εταιρεία, σε ασθενείς µε CHA2DS2-VASc 1, προσφέρει την 

εναλλακτική λύση της χορήγησης µονής αντιαιµοπεταλιακής αγωγής µε ασπιρίνη, 

και φθάνει ακόµη και στη µη χορήγηση αντιθροµβωτικής αγωγής2. Ωστόσο, score 

CHA2DS2-VASc>/2 αποτελεί επιτακτική ένδειξη για έναρξη αγωγής τόσο στις 

Ευρωπαϊκές όσο και στις Αµερικανικές οδηγίες2, 3. 
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Εικόνα 11. Αλγόριθµος χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής στην κολπική µαρµαρυγή 

σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας  

(2016) για την κολπική µαρµαρυγή. 

ΑΒΚ: Αναστολέας Βιταµίνης Κ; M-ABK: Μη-Αναστολέας της Βιταµίνης Κ 

Οι αναστολείς της βιταµίνης Κ (ΑΒΚ) (κουµαρινικά αντιπηκτικά) 

αποτελούσαν µέχρι πρόσφατα την κύρια κατηγορία φαρµάκων που 

χρησιµοποιούνταν στην καθ’ ηµέρα κλινική πράξη για την αντιπηκτική προφύλαξη 

των ασθενών µε ΚΜ. Ο κίνδυνος όµως εγκεφαλικών αιµορραγιών σε συνδυασµό µε 

CHA2DS2-VASc  

Προσθετική βαλβίδα ή 
µέτρια/ σοβαρή στένωση 

µιτροειδούς βαλβίδας 

ΟΧΙ 

0 

Καµία 
Αντιπηκτική 
/αντιαιµοπε-
ταλιακή 

αγωγή (ΙΙΙΒ) 

1 

Συστήνεται 
από του 
στόµατος 
αντιπηκτική 
αγωγή (ΙΙαΒ) 

Μ-ΑΒΚ ΑΒΚ 

>/=2 

Ενδείκνυται 
από του 
στόµατος 
αντιπηκτική 
αγωγή (ΙΑ) 

Μ-ΑΒΚ ΑΒΚ 

ΝΑΙ 

Από του 
στόµατος 
αντιπηκτι-
κή αγωγή 
µε (IA) 

ΑΒΚ 
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τη φτωχή συµµόρφωση των ασθενών στη χρήση των κουµαρινικών αντιπηκτικών 

οδήγησαν στην αναζήτηση (και τελικά ανεύρεση) νέων θεραπευτικών παραγόντων. 

Κατά τον τρόπο αυτόν, τα νεότερα από του στόµατος αντιπηκτικά και πιο 

συγκεκριµένα οι Μη-Αναστολείς της Βιταµίνης Κ (Μ-ΑΒΚ), όπως η 

νταµπιγκατράνη, η ριβαροξαµπάνη, η απιξαµπάνη, και η εντοξαµπάνη, σύµφωνα µε 

τις τελευταίες οδηγίες της ΕΚΕ 3, χρησιµοποιούνται ως πρώτη θεραπευτική επιλογή 

για τη Μη Βαλβιδική Κολπική Μαρµαρυγή (ΜΒ-ΚΜ)3. Με τον όρο ΜΒ-ΚΜ 

εννοείται η ΚΜ σε ασθενή χωρίς προσθετική βαλβίδα , ως και χωρίς µέτρια ή σοβαρή 

στένωση της µιτροειδούς βαλβίδας.  

Η αντιθροµβωτική αγωγή αποτελεί τη σηµαντικότερη θεραπευτική 

στρατηγική µε τεκµηριωµένη αποτελεσµατικότητα στην πρωτογενή και δευτερογενή 

πρόληψη του ΑΕΕ σε ασθενείς µε ΚΜ. Παρόλα αυτά, ένας µεγάλος αριθµός ασθενών 

λαµβάνουν ελλειπή αγωγή59. H χρήση της αντιπηκτικής αγωγής σε ασθενείς µε ΚΜ 

γενικά παραµένει περιορισµένη και σπάνια υπερβαίνει το 60% στους ασθενείς για 

τους οποίους  ενδείκνυται59. Η εισαγωγή των νεότερων αντιπηκτικών στην 

καθηµέραν κλινική πράξη αποτέλεσε µια επανάσταση στην αντιπηκτική αγωγή της 

ΜΒ-ΚΜ. Το σύνολο των πλεονεκτηµάτων των Μ-ΑΒΚ µε ταχεία έναρξη και λήξη 

δράσης και κυρίως ο µη περιορισµός των διατροφικών συνηθειών των ασθενών σε 

συνδυασµό µε την αποφυγή του τακτικού ελέγχου της αντιπηκτικής δράσης, 

υπόσχονται καλύτερη συµµόρφωση των ασθενών στο µέλλον. Ήδη τα υπάρχοντα 

νεότερα αντιπηκτικά (νταµπιγκατράνη, ριβαροξαµπάνη, απιξαµπάνη, εντοξαµπάνη) 

αποκτούν όλο και περισσότερο έδαφος στην αντιπηκτική αγωγή της ΜΒ-ΚΜ. Αξίζει 

να σηµειωθεί ότι δεν απορρέει ξεκάθαρα από τη βιβλιογραφία το ποιος από τους 

νέους αντιπηκτικούς παράγοντες αποτελεί την καλύτερη θεραπευτική επιλογή, και 

αυτό οφείλεται τόσο στην ετερογένεια των κλινικών µελετών όσο και στην απουσία 
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µελέτης η οποία να συγκρίνει ευθέως τα αποτελέσµατα αυτών των µελετών µεταξύ 

τους60, 61. 

Η αντιαιµοπεταλιακή αγωγή (µονή ή διπλή) δεν συνιστάται στην 

αντιθροµβωτική θεραπεία της ΚΜ3, καθώς έχει αποδειχθεί κατώτερη της από του 

στόµατος αντιπηκτικής αγωγής (IIIA). Η διπλή αντιαιµοπεταλιακή αγωγή µε 

ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη τέθηκε σε σύγκριση µε την αγωγή µε βαρφαρίνη στη 

µελέτη ACTIVE W62. Στη µελέτη αυτή,  η βαρφαρίνη αποδείχθηκε ανώτερη ως προς 

την προστασία από θροµβοεµβολικά επεισόδια, ενώ διπλή αγωγή µε 

αντιαιµοπεταλικά και βαρφαρίνη παρουσίασε παρόµοιο κίνδυνο αιµορραγικών 

επεισοδίων. Η Αµερικανική Καρδιολογική Εταιρεία στις κατευθυντήριες οδηγίες της 

για τη ΚΜ2, παρόλα αυτά, συστήνει τη χρήση της µονής αντιαιµοπεταλιακής αγωγής 

µε ασπιρίνη σε ασθενείς µε CHA2DS2-VASc=1. 

Η επιλογή του κατάλληλου αντιπηκτικού βασίζεται, επίσης, στις προτιµήσεις 

του ασθενούς, τη νεφρική του λειτουργία καθώς και τον θροµβοεµβολικό και 

αιµορραγικό κίνδυνο αυτού63. Τα νεότερα από του στόµατος αντιπηκτικά, παρά τα 

πελεονεκτήµατα τους που διαπιστώθηκαν στις µελέτες RE-LY64	 (νταµπιγκατράνη), 

ROCKET-AF65 (ριβαροξαµπάνη), ARISTOTLE66(απιξαµπάνη), ENGAGE AF-TIMI 

4867 (εντοξαµπάνη) έναντι της βαρφαρίνης, δεν έχουν δοκιµαστεί σε µεγάλες 

τυχαιοποιηµένες µελέτες σε ασθενείς µε νεφρική νόσο τελικού σταδίου [Δείκτης 

κάθαρσης κρεατινίνης-GFR (glomerular filtration rate) <30 ml/min-για την 

απιξαµπάνη <25ml/min κατά Cockroft-Gault68], και σε ασθενείς µε κακοήθεις 

νεοπλασίες (R), ενώ η ασφάλεια τους δεν έχει τεκµηριωθεί πλήρως προκειµένου για 

ευπαθείς γηριατρικούς ασθενείς3, 60. Συνεπώς, η επιλογή της αντιπηκτικής αγωγής 

βασίζεται τόσο σε αντικειµενικά δεδοµένα όσο και στην κρίση του θεράποντος 

ιατρού, λαµβανοµένου υπόψη πάντα και του αιµορραγικού κινδύνου του ασθενούς. 
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Για τον υπολογισµό αυτού του κινδύνου µπορεί να χρησιµοποιηθούν διάφορες 

κλίµακες, όπως το HAS-BLED score69, 70, το Hemorr2hages score70, κα. Σε ασθενείς 

µε µετρίου βαθµού νεφρική ανεπάρκεια (GFR: 30-50 ml/min), καθώς και σε ασθενείς 

υψηλού αιµορραγικού κινδύνου (πχ. ασθενείς µε HAS-BLED Score >/=3),  

συνιστάται θεραπεία µε τις εγκεκριµένες µειωµένες δόσεις των Μ-ΑΒΚ (R). Η ΕΚΕ 

στις πρόσφατες οδηγίες της προτείνει τη χρησιµοποίηση οποιασδήποτε κλίµακας 

προς ανίχνευση και τροποποίηση διαφόρων παραγόντων του ασθενούς που αυξάνουν 

τον αιµορραγικό κίνδυνο3 όπως η υπέρταση, η κατάχρηση αλκοόλ, η αναιµία, η 

επηρεασµένη νεφρική και ηπατική λειτουργία, ο χαµηλός αριθµός αιµοπεταλίων, η 

χρήση φαρµάκων που προδιαθέτουν σε αιµορραγία, το προηγούµενο ΑΕΕ, η 

προχωρηµένη ηλικία (>65 έτη), ο καρκίνος, κα. Είναι βέβαια σηµαντικό το ότι 

παρατηρείται αλληλοεπικάλυψη των παραγόντων αιµορραγικού και 

θροµβοεµβολικού κινδύνου καθώς παράγοντες όπως, πχ., η υπέρταση αυξάνουν τόσο 

τον θροµβοεµβολικό όσο και τον αιµορραγικό κίνδυνο. Σε αυτή τη βάση, η 

Αµερικανική Καρδιολογική Εταιρεία προτείνει ότι πριν την έναρξη της αντιπηκτικής 

αγωγής σε ασθενείς µε ΚΜ, πρέπει να σχεδιάζεται εξατοµικευµένο σχήµα θεραπείας, 

µετά την αξιολόγηση των παραπάνω παραγόντων κινδύνου και του οφέλους που θα 

προκύψει από την αντιπηκτική αγωγή (ΙC)2. Αντίθετα, η ΕΚΕ δεν συστήνει ο 

υπολογισµός του αιµορραγικού κινδύνου να επηρεάζει την απόφαση για έναρξη 

αντιπηκτικής αγωγής, παρά µόνο να επηρεάζει τη συνολική αντιµετώπιση του 

ασθενούς µε ενέργειες που τροποποιούν παράγοντες όπως η υπέρταση (IIaB)3. 

Εναλλακτική, έναντι της αντιπηκτικής αγωγής στη ΚΜ, επιλογή κυρίως-για 

ασθενείς µε αντένδειξη για έναρξη αντιπηκτικής αγωγής (πχ. ασθενείς µε 

προηγούµενη απειλητική για τη ζωή µείζονα αιµορραγία) ή για ασθενείς που δεν 

συµµορφώνονται µε την αντιπηκτική αγωγή -αποτελεί η σύγκλειση του ωτίου του 



	 82	

αριστερού κόλπου (ανατοµικό σηµείο στο οποίο θεωρείται ότι σχηµατίζεται η 

συντριπτική πλειοψηφία των θρόµβων στη ΚΜ). Είναι  ενδιαφέρον, παρόλα αυτά, το 

ότι η ΕΚΕ προτείνει τη συνέχιση της αντιπηκτικής αγωγής και µετά τη σύγκλειση του 

ωτίου (ΙΒ)3. 

  

9.2. Έλεγχος καρδιακής συχνότητας στην κολπική µαρµαρυγή 

 

Ο έλεγχος της καρδιακής συχνότητας (ΚΣ) αποτελεί το δεύτερο βήµα στη 

φαρµακευτική αντιµετώπιση της αρρυθµίας και θα πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα µε 

την αξιολόγηση του ασθενούς για έναρξη αντιπηκτικής αγωγής. Αυτό συµβαίνει διότι 

η ταχεία, συνήθως, κοιλιακή ανταπόκριση σε επεισόδια ΚΜ εκτός των συµπτωµάτων 

που προκαλεί στον ασθενή µπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση της προϋπάρχουσας 

καρδιακής ανεπάρκειας έως και πνευµονικό οίδηµα, αιµοδυναµική αστάθεια ή/και 

επαγώµενη από την ταχυαρρυθµία-ταχυκαρδία καρδιοµυοπάθεια. Συνεπώς, ο έλεγχος 

της ΚΣ είναι αναγκαίο να επιτευχθεί τόσο σε οξεία όσο και χρόνια βάση. 

Από την ΕΚΕ3 προτείνεται στην οξεία φάση να χορηγείται β-αναστολέας σε 

χαµηλή δόση σε συνδυασµό µε αµιωδαρόνη ή/και διγοξίνη. Αυτό σε ασθενείς µε 

κλάσµα εξώθησης αριστερής κοιλίας <40% ή σηµεία καρδιακής ανεπάρκειας, ενώ σε 

ασθενείς µε κλάσµα εξώθησης >/= 40% µπορεί να χρησιµοποιηθεί β-αναστολέας ή 

βεραπαµίλη ή διλτιαζέµη ή/και διγοξίνη. Σε κάθε περίπτωση, γνώµονα αποτελεί ο 

ικανοποιητικός έλεγχος της καρδιακής συχνότητας σε επίπεδο <110bmp, µε 

ταυτόχρονη αποφυγή βραδυκαρδίας και αιµοδυναµικής επιβάρυνσης του ασθενούς. 

Για ασθενείς που βρίσκονται σε φάση χρονιότητας, για ασθενείς µε κλάσµα 

εξώθησης <40%, προτείνεται η χορήγηση β-αναστολέα, µε σταδιακή τιτλοποίηση της 
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δοσολογίας ή διγοξίνης ή ο συνδυασµός τους, αν δεν επιτευχθεί µε τη µονοθεραπεία 

επαρκής έλεγχος της καρδιακής συχνότητας (ΚΣ). 

Σε ασθενείς µε κλάσµα εξώθησης >/=40% µπορεί να χρησιµοποιηθεί β-

αναστολέας µε σταδιακή τιτλοποίηση και προσαρµογή της δοσολογίας του ή 

βεραπαµίλη/διλτιαζέµη ή διγοξίνη ή και συνδυασµός των παραπάνω (εκτός του 

συνδυασµού β-αναστολέα µε βεραπαµίλη/διλτιαζέµη). Η χρήση της διγοξίνης δεν θα 

πρέπει να προτιµάται σε ενεργητικούς ασθενείς (ασθενείς µε φυσιολογική 

καθηµερινή δραστηριότητα), καθώς µειονεκτεί σε σχέση µε τους άλλους παράγοντες 

στον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας κατά την άσκηση. Ο στόχος είναι να 

επιτευχθεί η βέλτιστη καρδιακή συχνότητα σε ηρεµία [<110 bpm ( περίπου 60-

100bpm)], η οποία να γίνεται καλά ανεκτή από τον ασθενή, µε συνοδό µείωση των 

συµπτωµάτων της αρρυθµίας. 

Η διλτιαζέµη και η βεραπαµίλη ανήκουν στους αναστολείς διαύλων 

ασβεστίου (Μη-διυδροπυριδίνες) και πρέπει να αποφεύγονται γενικά σε ασθενείς µε 

καρδιακή ανεπάρκεια και επηρεασµένο κλάσµα εξώθησης αριστερής κοιλίας λόγω 

της αρνητικής ινότροπης δράσης τους. 

Παρά τη φαρµακευτική αγωγή, η ικανοποιητική ρύθµιση της καρδιακής 

συχνότητας καθώς και η µείωση των συµπτωµάτων του ασθενούς δεν επιτυγχάνονται 

πάντα, ενώ πολλές φορές απαιτούνται και επαναλαµβανόµενες µετρήσεις τους, 

συνήθως µε τη χρήση 24ώρων Holter ρυθµού. Οι υποδόριοι καταγραφείς ρυθµού θα 

µπορούσαν να προφέρουν µια εναλλακτική λύση στους ασθενείς καθώς δίνουν 

ακριβή πληροφορία τόσο για τη µέση φλεβοκοµβική συχνότητα του ασθενούς όσο 

και για τη µέση ΚΣ κατά τα διαστήµατα της αρρυθµίας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα 
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µπορούσε να επιτευχθεί καλύτερη τιτλοποίηση της δοσολογίας των φαρµάκων, µε 

ρύθµιση της ΚΣ σε ελεγχόµενες συνθήκες. 

 

9.3. Έλεγχος καρδιακού ρυθµού στη κολπική µαρµαρυγή 

9.3.1. Έλεγχος καρδιακού ρυθµού στην οξεία φάση3 

Στην οξεία φάση, αν και ο έλεγχος της καρδιακής συχνότητας είναι, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, η κυριότερη θεραπευτική παρέµβαση, η καρδιοανάταξη 

είναι επιθυµητή τόσο για τον έλεγχο των συµπτωµάτων όσο και για την αποφυγή 

επιπλοκών της αρρυθµίας. Στην πραγµατικότητα, η µόνη απόλυτη ένδειξη για 

ανάταξη της αρρυθµίας (ΚΜ) σε ασθενή που βρίσκεται στην οξεία φάση είναι η 

αιµοδυναµική αστάθεια, της οποίας τη θεραπεία εκλογής αποτελεί η συγχρονισµένη 

ηλεκτρική καρδιοανάταξη. Επί µη ύπαρξης αιµοδυναµικής αστάθειας, η απόφαση για 

ανάταξη της αρρυθµίας εναπόκειται στην κρίση του θεράποντος ιατρού και στις 

προτιµήσεις του ασθενούς. Σε αυτή την περίπτωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε 

ηλεκτρική είτε φαρµακευτική ανάταξη. To κρίσιµο χρονικό όριο για την έναρξη της 

αντιαρρυθµικής αγωγής, επί οξείας φάσης, είναι οι 48 ώρες (προσφάτου ενάρξεως 

ΚΜ). Μετά το πέρας του χρονικού διαστήµατος αυτού, όχι µόνον είναι λιγότερο 

πιθανή η ανάταξη αλλά και αυξάνεται σηµαντικά ο κίνδυνος για σχηµατισµό 

καρδιακού θρόµβου. Παρόλα αυτά, η καρδιοανάταξη (είναι δυνατή και σε ΚΜ που 

διαρκεί  >48 ώρες, µε τη χρήση διοισοφαγείου υπερηχοκαρδιογραφήµατος προς 

αποκλεισµό ύπαρξης σχηµατισµένου θρόµβου στην καρδιά (κυρίως αριστερό κόλπο). 

Σε διαφορετική περίπτωση, απαιτείται αντιπηκτική αγωγή για διάστηµα τουλάχιστον 

τριών βδοµάδων προ της καρδιοανάταξης και για τουλάχιστον τέσσερις βδοµάδες 

µετά από αυτήν. Η απόφαση για µακροχρόνια αντιπηκτική αγωγή (πέραν των 
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τεσσάρων βδοµάδων µετά την καρδιοανάταξη), σε αυτή την περίπτωση, γίνεται µε τη 

χρήση του CHA2DS2-VASc score (βλ. Εικόνα 11). Πριν την κάθε προσπάθεια 

καρδιοανάταξης, πρέπει να προηγείται έναρξη αντιπηκτικής αγωγής. Είναι σηµαντικό 

να τονιστεί ότι η ποικίλη κλινική εικόνα (‘profil’) της αρρυθµίας (ασυµπτωµατικά και 

συµπτωµατικά επεισόδια), καθώς και του γεγονότος ότι πολλοί ασθενείς δεν 

αντιλαµβάνονται το επεισόδιο από τη στιγµή της έναρξης της αρρυθµίας6, ο 

προσδιορισµός της έναρξης του επεισοδίου ΚΜ είναι επισφαλής από τον κλινικό 

ιατρό. Οι υποδόριοι καταγραφείς καρδιακού ρυθµού παρέχουν τη δυνατότητα 

ακριβούς προσδιορισµού του χρόνου έναρξης της αρρυθµίας, βοηθώντας έτσι στη 

λήψη θεραπευτικής απόφασης για τον έλεγχο του καρδιακού ρυθµού στην οξεία 

φάση της αρρυθµίας. 

Στην περίπτωση της φαρµακευτικής καρδιοανάταξης, η επιλογή του 

κατάλληλου αντιαρρυθµικού παράγοντα γίνεται βάσει του ‘profil’ του ασθενούς 

(ύπαρξη καρδιακής δοµικής νόσου, στεφανιαίας νόσου, καρδιακής ανεπάρκειας, κά), 

της κρίσης του θεράποντα ιατρού, καθώς και της προτίµησης του ασθενούς (Εικόνα 

15). Μια θεραπευτική στρατηγική, που είναι επίσης αποδεκτή για ασθενείς µε 

απουσία δοµικής καρδιακής νόσου (προς αποφυγή προσφυγής του ασθενούς σε 

υγειονοµική µονάδα σε κάθε επεισόδιο ΚΜ) είναι η από του στόµατος δόση εφόδου 

µε αντιαρρυθµικό φάρµακο κλάσης Ιc, και πιο συγκεκριµένα µε φλεκαϊνίδη (200-

300mg per os) ή προπαφαινόνη (450-600mg per os), από τον ίδιο τον ασθενή, αφού 

πρώτα έχει δοκιµαστεί (στον ασθενή) σε ελεγχόµενο νοσοκοµειακό περιβάλλον71 

(Εικόνα 15).  
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Εικόνα 15. Κατευθυντήριες οδηγίες ΕΚΕ 2016 για τον έλεγχο του καρδιακού ρυθµού 

στην οξεία φάση της κολπικής µαρµαρυγής. 

Πρόσφατης έναρξης (<48 ώρες) 
Κολπική µαρµαρυγή* 

Αιµοδυναµική αστάθεια ασθενούς; 

NAI 

Ηλεκτρική ανάταξη (ΙΒ) 

OXI 

Προτίµηση ασθενούς 

Φαρµακευτική ανάταξη 

Σοβαρή καρδιακή 
ανεπάρκεια µε µειωµένο 

κλάσµα εξώθησης ή σοβαρή 
στένωση αορτικής βαλβίδας 

Ενδοαφλέβια 
αµιοδαρώνη (ΙΑ) 

Στεφνιαία νόσος, Καρδιακή 
ανεπάρκεια, 

υπερτροφία τοιχωµάτων 
αριστερής κοιλίας  

Ενδοφλέβια 
βερνακαλάδη (ΙΙβΒ) ή 
αµιοδαρώνη (ΙΑ) 

Απουσία δοµικής νόσου 
της καρδιάς 

Ενδοφλέβια  
Φλεκαϊνίδη (ΙΑ) 
Ιβουτιλίδη (ΙΙαΒ) 
Προπαφαινόνη (ΙΑ) 
Βερνακαλάδη (ΙΑ) 

Από του στόµατος 
"Pill in the pocket" 
Φλακαϊνίδη (ΙΙαΒ) 
Προπαφαινόνη (ΙΙαΒ) 

Ηλεκτρική ανάταξη 
(επιλεγµένοι ασθενείς) 
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*Σε περιπτώσεις που είναι επιθυµητή η ανάταξη του ασθενούς άµεσα, και το 

επεισόδιο έχει διάρκεια >48 ωρών, αυτή είναι δυνατό να πραγµατοποιηθεί µετά από 

διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφηµα προς αποκλεισµό ύπαρξης σχηµατισµένου 

θρόµβου στην καρδιά (κυρίως αριστερό κόλπο).  

	

9.3.2. Μακροχρόνιος έλεγχος καρδιακού ρυθµού  

  

Παρότι κολπική µαρµαρυγή συνδέεται ανεξάρτητα µε αυξηµένη θνητότητα 

στον γενικό πληθυσµό, η διατήρηση του φλεβοκοµβικού ρυθµού σε ασθενή που έχει 

διαγνωστεί (µε επεµβατική ή µη επεµβατική  µέθοδο) µε την αρρυθµία αυτή, δεν 

συνδέεται µε όφελος στην επιβίωση. Έτσι, µέχρι στιγµής, η αντιαρρυθµική αγωγή 

(επεµβατική ή µη) που χορηγείται σε ασθενή για  τη διατήρηση του φλεβοκοµβικού 

ρυθµού στοχεύει στη µείωση των συµπτωµάτων από την αρρυθµία. Η αντιαρρυθµική 

αγωγή διπλασιάζει το χρόνο που ασθενής παραµένει σε φλεβοκοµβικό ρυθµό (σε 

σχέση µε ασθενή που δεν λαµβάνει θεραπεία)72. O θεράπων ιατρός πρέπει να 

σταθµίσει τις πιθανές επιπλοκές των αντιαρρυθµικών φαρµάκων µε τα συµπτώµατα 

καθώς και τις προτιµήσεις του ασθενούς.  Προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται στην 

ασφάλεια της αντιαρρυθµικής αγωγής ενώ η επαρκής ενηµέρωση του ασθενούς για 

το κόστος-όφελος της µακρoχρόνιας αντιαρρυθµικής αγωγής κρίνεται απαραίτητη. 

Εναλλακτική λύση αποτελεί η χορήγηση αντιαρρυθµικής αγωγής για βραχύ χρονικό 

διάστηµα3. Πιο συγκεκριµένα, οι Kirchhof και συν.73 έδειξαν ότι η βραχεία 

αντιαρρυθµική αγωγή µε φλεκαϊνίδη µετά από καρδιοανάταξη και για διάρκεια 

τεσσάρων (4) εβδοµάδων απέτρεψε το 80% των υποτροπών της αρρυθµίας σε σχέση 

µε τη µακροχρόνια αντιαρρυθµική αγωγή. Επίσης, σε ασθενείς µετά από κατάλυση 
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της κολπικής µαρµαρυγής, η βραχεία αντιαρρυθµική αγωγή αποτρέπει τις πρώιµες 

υποτροπές της αρρυθµίας74.  

Προτεραιότητα για την έναρξη της αντιαρρυθµικής αγωγής αποτελεί η 

ασφάλεια του ασθενούς. Κατά αυτόν τον τρόπο, µετά την απόφαση έναρξης αγωγής, 

η επιλογή του κατάλληλου παράγοντα µε την καλύτερη, κατά το δυνατό, σχέση 

αποτελεσµατικότητας-ασφάλειας είναι κρίσιµη. Η ΕΚΕ προτείνει έναν αλγόριθµο3 

(Εικόνα 16), προκειµένου για τον µακροχρόνιο έλεγχο του καρδιακού ρυθµού σε 

ασθενείς µε ΚΜ, που περιλαµβάνει µη επεµβατικές µεθόδους (αγωγή µε 

αντιαρρυθµικά φάρµακα) και επεµβατικές µεθόδους (κατάλυση ΚΜ). Η επιλογή 

µεταξύ επεµβατικών και µη επεµβατικών µεθόδων βασίζεται τόσο στην κρίση του 

θεράποντος ιατρού όσο και στις προτιµήσεις του ασθενούς. Η κατάλυση της ΚΜ 

πραγµατοποιείται µε αποµόνωση των πνευµονικών φλεβών και χρήση είτε ρεύµατος 

ραδιοσυχνοτήτων είτε κρυοπηξίας,  και µπορεί να προταθεί ως θεραπεία πρώτης 

γραµµής σε ασθενείς µε καρδιακή ανεπάρκεια και ταχυµυοκαρδιοπάθεια. 

Όσον αφορά τις µη επεµβατικές µεθόδους, σηµαντικό ρόλο για την επιλογή 

του κατάλληλου αντιαρρυθµικού παράγοντα διαδραµατίζει η ύπαρξη καρδιακής 

δοµικής νόσου, στεφανιαίας νόσου ή/και καρδιακής ανεπάρκειας. Επιπρόσθετα, όσον 

αφορά τα επιµέρους αντιαρρυθµικά φάρµακα, η  σοταλόλη επιβάλλει προσοχή και 

αξιολόγηση πριν την έναρξη της αγωγής, λόγω της έντονης προαρρυθµικής δράσης 

της, ενώ η αµιωδαρόνη αποτελεί αντιαρρυθµικό φάρµακο δεύτερης επιλογής για 

πολλούς ασθενείς εξαιτίας των πολλών εξωκαρδιακών επιπλοκών της3. Από την άλλη 

πλευρά, τα αντιαρρυθµικά φάρµακα κλάσης  Ιc (πχ προπαφαινόνη, φλεκαϊνίδη) 

αντενδείκνυται σε ασθενείς µε σοβαρή δοµική νόσο της καρδιάς και ιδιαίτερα επί 

υπερτροφίας των τοιχωµάτων της αριστερής κοιλίας ή επί µειωµένου κλάσµατος 

εξώθησης της αριστερής κοιλίας. Συµπεραίνουµε, λοιπόν, ότι η επιλογή του 
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κατάλληλου παράγοντα για τη διατήρηση του φλεβοκοµβικού ρυθµού απαιτεί µια 

πολυπαραγοντική προσέγγιση που περιλαµβάνει την προτίµηση του ασθενούς, την 

κρίση του θεράποντος ιατρού, την αποτελεσµατικότητα και την ασφάλεια χρήσης του 

κάθε φαρµάκου. 

	



	 90	

Εικόνα 13. Αλγόριθµος  (σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΕΚΕ ) 

µακροχρόνιου ελέγχου του καρδιακού ρυθµού επί κολπικής µαρµαρυγής.	

. 

 

Έναρξη µακροχρόνιας αγωγής ελέγχου του καρδιακού ρυθµού για την 
αντιµετώπιση των συµπτωµάτων της αρυθµίας 

Καθόλου ή µικρά 
σηµεία δοµικής 
καρδιακής νόσου 

Δρονεραδαρόνη (ΙΑ) 
Προπαφαινόνη (ΙΑ) 
Φλεκαϊνίδη (ΙΑ) 
Σοταλόλη (ΙΑ) 

Κατάλυση ΚΜ 
(ΙΙαΒ) 

Προτίµηση του 
ασθενούς 

Στεφανιαία νόσος, 
σηµαντική βαλβιδική 
νόσος, υπερτροφεία 
τοιχωµάτων αριστερής 

κοιλίας 

Σοταλόλη (ΙΑ) 
Αµιοδαρώνη (ΙΑ) 
Δρονεδαρόνη (ΙΑ) 

Κατάλυση ΚΜ 
(ΙΙαΒ) 

Προτίµηση του 
ασθενούς 

Καρδιακή ανεπάρκεια 

Αµιοδαρώνη (ΙΑ) 

Κατάλυση ΚΜ 
(ΙΙαΒ) 

Προτίµηση του 
ασθενούς 
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ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ  

 

H παρούσα µελέτη είναι προοπτική, µη τυχαιοποιηµένη, και 

πραγµατοποιήθηκε σε ασθενείς της Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστηµιακού 

Νοσοκοµείου Ηρακλείου Κρήτης (Πα.Γ.Ν.Η). Το δείγµα µας αποτέλεσαν τριάντα 

(30) µη επιλεγµένοοι διαδοχικοί ασθενείς άνω των 18 ετών που παρουσίασαν το 

πρώτο τους ηλεκτροκαρδιογραφικά πιστοποιηµένο συµπτωµατικό επεισόδιο 

παροξυσµικής ή εµµένουσας κολπικής µαρµαρυγής.  

            Στους ασθενείς της µελέτης, κατόπιν γραπτής συγκατάθεσής τους, 

εµφυτεύτηκε µε τοπική αναισθησία, υποδόρια, µέσω µιας µικρή τοµής, συσκευή 

καταγραφής ρυθµού (ILR), η Reveal XT (Reveal XT 9529/9539 της Medtronic, 

Minneapolis, Minnesota, USA).                   

          Από τη µελέτη αποκλείονταν ( κριτήρια αποκλεισµού ασθενών) : 

• Ασθενείς µε µόνιµη ΚΜ. 

• Ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή που οφείλονταν σε αναστρέψιµα 

αίτια, όπως  µυοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, οξέα στεφανιαία σύνδροµα, 

πνευµονική εµβολή, µεταβολικές διαταραχές (υπερθυρεοειδισµός, 

φαιοχρωµοκύττωµα), ναρκωτικά (κοκαΐνη), υπερβολική κατανάλωση  

καφεΐνης ή/και αλκοόλ. 

• Εγκυµονούσες γυναίκες  

• Ασθενείς που δεν συγκατατίθονταν.     
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          Οι ασθενείς εντάχθηκαν στη µελέτη κατόπιν αυτόµατης, φαρµακευτικής ή 

ηλεκτρικής ανάταξης της αρρυθµίας. Στη συνέχεια, από τη στιγµή της ένταξής τους  

λήφθηκε το ιατρικό τους ιστορικό, ένα ηλεκτροκαρδιογράφηµα 12 απαγωγών, και 

έγινε εργαστηριακός έλεγχος, καθώς και υπερηχογράφηµα καρδιάς. Τέλος, οι 

ασθενείς ελέγχθηκαν µε µη επεµβατικό τρόπο για πιθανή ύπαρξη στεφανιαίας νόσου 

(δοκιµασία κόπωσης, σπινθηρογράφηµα µυοκαρδίου µε ραδιενεργό θάλλιο).  

Ασθενείς µε ενδείξεις ισχαιµίας στις παραπάνω δοκιµασίες υποβλήθηκαν σε 

στεφανιογραφία. 

          Η παρακολούθηση των ασθενών (Follow Up) ήταν τριετής. Η πρώτη επίσκεψη 

µετά την εµφύτευση πραγµατοποιούνταν  ένα µήνα µετά την εµφύτευση της 

συσκευής. Οι επόµενες επισκέψεις παρακολούθησης  γίνονταν ανά τρεις µήνες, για 

τα επόµενα τρία χρόνια. Σε κάθε επίσκεψη καταγράφονταν πιθανές επιπλοκές της 

νόσου (πχ. θροµβοεµβολικά επεισόδια) και οι παρακάτω παράµετροι:  

I. Συνολικός αριθµός επεισοδίων ΚΜ (συµπτωµατικών ή µη) µεταξύ των 

επισκέψεων παρακολούθησης. 

II. Αριθµός επεισοδίων ΚΜ ανά ηµέρα, µε ακριβή προσδιορισµό τόσο της 

ηµεροµηνίας όσο και της ώρας του επεισοδίου. 

III. Διάρκεια επεισοδίων ΚΜ. 

IV. Μέσος χρόνος επεισοδίων ΚΜ ανά ηµέρα. 

V. Μέσος όρος επεισοδίων ΚΜ ανά ηµέρα. 

VI. Κοιλιακή συχνότητα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της κάθε ΚΜ. 

VII. Μεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας κατά τη διάρκεια του κάθε 

επεισοδίου ΚΜ. 

VIII. Η διαφορά µεταξύ του µικρότερου και του µεγαλύτερου διαστήµατος RR 

κατά τη διάρκεια του επεισοδίου της κάθε ΚΜ. 
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IX. Τα συµπτωµατικά επεισόδια που καταγράφηκαν από τον ασθενή. 

X. Πιθανή υποτροπή της νόσου καθώς και ο τύπος της υποτροπής (παροξυσµική 

ή εµµένουσα ΚΜ) 

XI. Πιθανή εξέλιξη της νόσου από παροξυσµική σε εµµένουσα. 

          Κλινικός, εργαστηριακός και υπερηχογραφικός έλεγχος καρδιάς 

πραγµατοποιούνταν στα πλαίσια των προγραµµατισµένων τακτικών επισκέψεων των 

ασθενών κατά τη διάρκεια της µελέτης, ανάλογα µε την κρίση του θεράποντος 

ιατρού. 

Τα δεδοµένα της κάθε επίσκεψης ανωνυµοποιηµένα αποθηκεύονταν σε 

ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, που συµπεριλάµβανε και ηλεκτρονικό φάκελο του 

ασθενούς. Στα δεδοµένα είχαν πρόσβαση µόνο οι συµµετέχοντες ιατροί της µελέτης.  
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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10. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ (ΚΜ) ΣΕ 

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΚΜ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΧΟΥΣ 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΜΕ 

ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

 

Παρόλο που η κολπική µαρµαρυγή (ΚΜ) είναι η συνηθέστερη επιµένουσα 

καρδιακή αρρυθµία και παρά το ότι έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος στην 

κατανόηση της παθοφυσιολογίας και της θεραπευτικής της αντιµετώπισης, 

εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ανεπίλυτα ζητήµατα που σχετίζονται µε αυτήν. 

Ένα τέτοιο ζήτηµα είναι το γιατί, ακόµη και στον ίδιο ασθενή, η αρρυθµία 

παρουσιάζει µερικές φορές συµπτώµατα ενώ άλλες φορές η αρρυθµία είναι εντελώς 

ασυµπτωµατική. Αν και ο λόγος για αυτή την ιδιότυπη παρουσίασή της είναι ακόµα 

άγνωστος, το κλινικό ‘προφίλ’ της αρρυθµίας µπορεί να έχει σοβαρές διαγνωστικές 

και θεραπευτικές επιπτώσεις, καθώς η σιωπηλή ΚΜ είναι τουλάχιστον εξίσου 

επικίνδυνη, όσον αφορά τον θροµβοεµβολικό κίνδυνο για τον ασθενή, µε τη 

συµπτωµατική αρρυθµία32, 49. Σε ορισµένους ασθενείς,	 η ΚΜ διαγιγνώσκεται 

τυχαία18, ενώ σε συµπτωµατικούς ασθενείς το 30% των επεισοδίων είναι 

ασυµπτωµατικά, µε το ποσοστό αυτό να αυξάνεται στο 50% µετά την έναρξη µιας 

ειδικής θεραπείας για την αρρυθµία52, 55, 75, 76. Σε ασθενείς µε παροξυσµική ή 

εµµένουσα ΚΜ, είναι σηµαντικό να γνωρίζουµε το συνολικό φορτίο της ΚΜ (AF 

burden), στο οποίο συµπτωµατικά και ασυµπτωµατικά επεισόδια συµβάλλουν εξίσου, 

καθώς φαίνεται ότι το φορτίο της ΚΜ είναι προγνωστικής σηµασίας, και µπορεί 

ληφθεί υπόψη προκειµένου για τη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων21. Σήµερα, 

µπορούµε να εκτιµήσουµε µε ακρίβεια το φορτίο της ΚΜ µε τη χρήση εµφυτεύσιµων 
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καταγραφέων καρδιακού ρυθµού οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν και 

να αποθηκεύουν επεισόδια ΚΜ, µε υψηλή ευαισθησία (96,1%) και καλή ειδικότητα 

(85,4%)33. Στην παρούσα µελέτη χρησιµοποιήσαµε εµφυτεύσιµους υποδόριους 

καταγραφείς καρδιακού ρυθµού για τον εντοπισµό των ηλεκτροκαρδιογραφικών 

διαφορών µεταξύ συµπτωµατικών και ασυµπτωµατικών επεισοδίων ΚΜ και για τη 

διερεύνηση πιθανών δηµογραφικών, κλινικών ή/και ηχοκαρδιογραφικών παραµέτρων 

που σχετίζονται µε την κλινική εκδήλωση της αρρυθµίας. 

ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

Τριάντα (30) διαδοχικοί ασθενείς ηλικίας άνω των 18 ετών (µέση ηλικία 66,9 

± 10 έτη, 14 άνδρες/4 γυναίκες) που είχαν το πρώτο τους ηλεκτροκαρδιογραφικά 

τεκµηριωµένο επεισόδιο παροξυσµικής ΚΜ συµπεριλήφθηκαν στη µελέτη. Μετά την 

αποκατάσταση του φλεβοκοµβικού ρυθµού, ένας εµφυτεύσιµος καταγραφέας 

καρδιακού ρυθµού (Reveal ΧΤ 9529, Medtronic, Minneapolis, Minnesota, USA) 

εισήχθη υποδορίως, υπό τοπική αναισθησία. Κατά την ένταξη των ασθενών στη 

µελέτη καταγράφηκε και πραγµατοποιήθηκε φυσική εξέταση, 

ηλεκτροκαρδιογράφηµα 12 απαγωγών καθώς και υπερηχογράφηµα καρδιάς. Οι 

ασθενείς υποβλήθηκαν σε δοκιµασία κοπώσεως σε κυλιόµενο τάπητα µε πρωτόκολλο 

Bruce Treadmill και / ή σπινθηρογράφηµα µυοκαρδίου (SPECT) µε θάλλιο, 

προκειµένου να ελεγχθεί το ενδεχόµενο ύπαρξης στεφανιαίας νόσου (ΣΝ). Εάν 

υπήρχαν ισχυρές ενδείξεις για ΣΝ, πραγµατοποιούνταν στεφανιογραφία. Ο 

θροµβοεµβολικός κίνδυνος των ασθενών αξιολογήθηκε µε τη κλίµακα CHA2DS2-

VASc1. Η κλίµακα EHRA1 χρησιµοποιήθηκε για την ταξινόµηση των συµπτωµάτων 

που σχετίζονταν µε την ΚΜ. Οι επισκέψεις των ασθενών προγραµµατίστηκαν µετά 

από ένα µήνα από την εµφύτευση, τρεις µήνες από τη στιγµή της τοποθέτησης της 

συσκευής και στη συνέχεια ανά τρεις µήνες, για περίοδο τριών ετών. 
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Όλοι οι ασθενείς έδωσαν γραπτή συγκατάθεση για τη συµµετοχή τους, η 

µελέτη οργανώθηκε σύµφωνα µε τις ηθικές διατάξεις, όπως περιγράφεται στη 

Διακήρυξη του Ελσίνκι για τις ιατρικές µελέτες στον άνθρωπο, και το πρωτόκολλο 

εγκρίθηκε από την επιτροπή βιοηθικής και ιατρικής δεοντολογίας του 

Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου. Οι τύποι της ΚΜ καθορίστηκαν 

σύµφωνα µε τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής 

Εταιρείας (ΕΚΕ) του 20161. Εξαιρέθηκαν ασθενείς µε εµµένουσα ή µόνιµη AF, 

ασθενείς µε ένα επεισόδιο ΚΜ που αποδόθηκε σε αναστρέψιµες ή παροδικές αιτίες 

όπως η οξεία µυοκαρδίτιδα ή περικαρδίτιδα, οξέα στεφανιαία σύνδροµα, πνευµονική 

εµβολή, µεταβολικές διαταραχές (υπερθυρεοειδισµός, φαιοχρωµοκύτωµα) και 

αυξηµένη κατανάλωση καφεΐνης ή/και οινοπνεύµατος. Οι έγκυες γυναίκες και οι 

ασθενείς που αρνήθηκαν να δώσουν γραπτή συγκατάθεση εξαιρέθηκαν επίσης.  

Υποδόριοι καταγραφείς καρδιακού ρυθµού 

Μετά την εµφύτευση, όλοι οι ασθενείς εκπαιδεύτηκαν και τους δόθηκε η 

οδηγία να ενεργοποιούν τη συσκευή µε την εµφάνιση συµπτωµάτων ενδεικτικών της 

αρρυθµίας (αίσθηµα παλµών, ζάλη, συγκοπή ή προσυγκοπή). Η συσκευή που 

χρησιµοποιήθηκε, το Reveal XT ανιχνεύει την εµφάνιση των επεισοδίων ΚΜ 

χρησιµοποιώντας έναν αυτόµατο αλγόριθµο βασισµένο στο πρότυπο της 

µεταβλητότητας του διαστήµατος του κύµατος R µέσα σε 2 λεπτά του επεισοδίου. Η 

µνήµη της συσκευής µπορεί να αποθηκεύσει έως και 22,5’ λεπτά εγγραφών ΗΚΓ από 

επεισόδια που ενεργοποιούνται από ασθενή και έως 27’ λεπτά εγγραφών ΗΚΓ από 

αυτόµατα εντοπισµένες αρρυθµίες. Για κάθε επεισόδιο ΚΜ που ανιχνεύεται 

αυτόµατα, η συσκευή αποθηκεύει ένα ΗΚΓ των πρώτων 2’ λεπτών του επεισοδίου 

ενώ για κάθε επεισόδιο που ενεργοποιείται από τον ασθενή αποθηκεύει το ΗΚΓ 6,5’ 

λεπτά πριν την ενεργοποίηση του ασθενούς και 1’ λεπτό µετά. Η µνήµη της συσκευής 
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επανακκινούνταν στην κάθε επίσκεψη του ασθενούς. Όλα τα καταγεγραµµένα 

επεισόδια εξετάστηκαν από δύο γιατρούς του τµήµατος µας, οι οποίοι είχαν πλήρη 

πρόσβαση στα δεδοµένα και τα ερµήνευαν, ενώ οι στατιστικές αναλύσεις 

διεξήχθησαν από τον στατιστικολόγο του τµήµατος µας. 

Επεισόδια παροξυσµικής κολπικής µαρµαρυγής (ΠΚΜ) 

Καταγράψαµε το συνολικό αριθµό επεισοδίων ΚΜ κατά τη διάρκεια της 

περιόδου παρακολούθησης για κάθε ασθενή. Τα επεισόδια ΚΜ ταξινοµήθηκαν ως: 

ασυµπτωµατικά (ASx) επεισόδια ΚΜ (ο ασθενής δεν αντιλήφθηκε την αρρυθµία 

καθόλη τη διάρκεια του επεισοδίου), συµπτωµατικά (Sx) επεισόδια ΚΜ (ο ασθενής 

ανέφερε συµπτώµατα ενδεικτικά της αρρυθµίας κατά τη διάρκεια του επεισοδίου), 

και επεισόδια ΚΜ που ήταν αρχικά ασυµπτωµατικά, αλλά αργότερα, στη πορεία 

τους, έγιναν συµπτωµατικά (AS-Sx). Στα επεισόδια ASx, Sx και AS-Sx υπολογίσαµε 

την καρδιακή συχνότητα (HR1) και τη µεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας 

(HRV1) κατά τα πρώτα 2’ λεπτά κάθε επεισοδίου. Επιπλέον, σε επεισόδια AS-Sx, 

αναλύσαµε το HR και HRV τα 2’ λεπτά πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής 

από τον ασθενή (HR2, HRV2). Υπολογίσαµε το HRV εφαρµόζοντας χειροκίνητα 

µεθόδους χρονικού προσδιορισµού, στα διαθέσιµα ηλεκτροκαρδιογραφικά δεδοµένα 

κάθε επεισοδίου ΚΜ. Οι HR και HRV για κάθε επεισόδιο ΠΚΜ υπολογίστηκαν 

χειροκίνητα από τη µνήµη της συσκευής από δύο γιατρούς του τµήµατος µας. 

Θεωρήσαµε τη µέση τιµή των δύο ανεξάρτητων µετρήσεων ως HR και HRV κάθε 

επεισοδίου. Εξαιρέσαµε από την ανάλυσή µας, τα επεισόδια µε διάρκεια <10’ λεπτά, 

καθώς σε επεισόδια βραχείας διάρκειας µερικοί ασθενείς δεν µπόρεσαν να 

ενεργοποιήσουν την εξωτερική συσκευή υποβοήθησης του ασθενούς τη στιγµή που 

ένιωθαν συµπτώµατα ενδεικτικά της αρρυθµίας. Επιπλέον, ερευνήσαµε τη κατανοµή 
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των επεισοδίων ΚΜ κατά τη διάρκεια της ηµέρας, καθώς και την εποχιακή 

διακύµανση των επεισοδίων Sx, ASx και AS-Sx AF. 

Ορισµοί των αναλυόµενων παραµέτρων σε επεισόδια KM 

Η HR1 (bpm) ορίστηκε ως το µέσο HR κατά τη διάρκεια των πρώτων 2’ 

λεπτών των επεισοδίων [ASx, Sx, AS-Sx (ασυµπτωµατική περίοδος)], ενώ η HR2 

(bpm) ήταν η µέση τιµή HR κατά τη διάρκεια 2’ λεπτών πριν από την ενεργοποίηση 

της συσκευής από τον ασθενή [µόνο σε επεισόδια AS-Sx (συµπτωµατική περίοδος)]. 

Το HRV1 (ms) ορίστηκε ως η τυπική απόκλιση όλων των διαστηµάτων RR κατά τα 

πρώτα 2’ λεπτά των επεισοδίων [ASx, Sx, AS-Sx (ασυµπτωµατική περίοδος)], ενώ η 

HRV2 (ms) ήταν η τυπική απόκλιση όλων των διαστηµάτων RR κατά τη διάρκεια 2’ 

λεπτών πριν από την ενεργοποίηση της συσκευής από τον ασθενή [µόνο σε επεισόδια 

AS-Sx (συµπτωµατική περίοδος)]. Ο µέσος όρος RR (ms) ήταν ο µέσος όρος όλων 

των διαστηµάτων RR κατά τη διάρκεια των επεισοδίων ΚΜ. HRp (bpm) ήταν το 

µέσο HR του ασθενούς κατά τη συνολική διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης. 

Το δέλτα hr (%) ορίζεται ως [(HR1-HRp) / HR1] Χ 100. 

 

Υπερηχοκαρδιογραφικοί παράµετροι  

Όλοι οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε δισδιάστατη υπερηχοκαρδιογραφική 

µελέτη κατά τη στιγµή της ένταξής τους στη µελέτη. Η υπερηχοκαρδιογραφική 

µελέτη πραγµατοποιήθηκε µετά την αποκατάσταση του φλεβοκοµβικού ρυθµού έτσι 

ώστε η λειτουργία της αριστερής κοιλίας να µπορεί να αξιολογηθεί αξιόπιστα. Οι 

παραµέτροι που καταγράφηκαν για τους σκοπούς αυτής της µελέτης ήταν το µέγεθος 

(διάµετρος) του αριστερού κόλπου (LA), η τελοδιαστολική διάµετρος της αριστερής 
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κοιλίας (LVEDD), καθώς και το κλάσµα εξώθησης της αριστερής κοιλίας (LVEF). 

Οι υπερηχοκαρδιογραφικές µελέτες πραγµατοποιήθηκαν από δύο καρδιολόγους στο 

τµήµα µας που ειδικεύονται στην υπερηχοκαρδιογραφία. 

 

Στατιστική ανάλυση 

Τα συνοπτικά περιγραφικά στατιστικά παρουσιάζονται ως συχνότητα (%) ή 

µέση ± τυπική απόκλιση, κατά περίπτωση. Συγκρίσεις συνεχών µεταβλητών µεταξύ 

αµιγώς ασυµπτωµατικών και συµπτωµατικών επεισοδίων διεξήχθησαν µε τη χρήση 

του ανεξάρτητου t-test των δειγµάτων. Στα επεισόδια AS-Sx, η σύγκριση µεταξύ της 

ασυµπτωµατικής και της συµπτωµατικής περιόδου διεξήχθη µε τη χρήση των 

ζευγαρωµένων δειγµάτων t-test. Οι Chi-square δοκιµές χρησιµοποιήθηκαν για να 

συγκρίνουν κατηγορικές µεταβλητές. Όλες οι στατιστικές δοκιµές διεξήχθησαν σε 

επίπεδο διπλής όψης 5% µε χρήση του λογισµικού IBM-SPSS 21. 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα κλινικά και δηµογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού της µελέτης 

παρατίθενται στον Πίνακα 1. Η πιο συνηθισµένη συν-νοσηρότητα ήταν η αρτηριακή 

υπέρταση (83,3%), ακολουθούµενη από τη δυσλιπιδαιµία (70%). Το µέσο 

CHA2DS2-VASc ‘score/σκορ’ ήταν 2,83 ± 1,66. Η µέση διάρκεια της περιόδου 

παρακολούθησης µετά την εµφύτευση της συσκευής ήταν 18,7 µήνες. Η µέση 

διάρκεια των επεισοδίων ΚΜ που περιελήφθησαν σε αυτή τη µελέτη ήταν 738 (εύρος 

10-5115) λεπτά. Δεν σηµειώθηκε θροµβοεµβολικό επεισόδιο ή θάνατος κατά τη 
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διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης. Ογδόντα δύο (82) επεισόδια ΚΜ (διάρκειας 

>10’ λεπτών) από είκοσι πέντε (25) ασθενείς συµπεριελήφθησαν στην ανάλυσή µας.  

Πίνακας 1.  Δηµογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών κατά την  

ένταξή τους στη µελέτη. 

	

 n=30  

Ηλικία (έτη) 66.9 ± 10 

Άνδρες 14 (46.6%) 

Ύψος (m) 1.67 ± 0.09 

Βάρος (kg) 84.4 ± 13.8 

BMI (kg/m2)   30.2 ± 4.6 

Υπέρταση  25 (83.3%)  

Κάπνισµα 14 (46.6%)  

Ενεργοί καπνιστές 9 (30%) 

Πρώην καπνιστές 5 (16.6%) 

Δυσλιπιδαιµία 21 (70%)  

Σακχαρώδης διαβήτης 7 (23,3%)  

Στεφανιαία νόσος  1 (3.3%)  

Καρδιακή ανεπάρκεια 

 

6 (20%) 

 Ιστορικό ΤΙΑ / ΑΕΕ* 2 (6.6%)  

CHA2DS2-VASc score 2.83 ± 1.66 

0-1 6 (20%) 

 2 

 

10 (33,3%) 

 >2 14 (46.7%) 

 

 

EHRA Score 1.7 ± 0.99 

I-II 23 ( 76.7 %) 

III-IV 7 (23.3%) 

Φάρµακα για τον έλεγχο της 
καρδιακής συχνότητας  

 

 

 

heart** 

10 (33.3%) 
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Β-αποκλειστές 9 (30%) 

Διλτιαζέµη 1 (3.3%) 

Φάρµακα για τον έλεγχο του 
καρδιακού ρυθµού 7 (23.3 %) 

Προπαφαινόνη 3 (10 %) 

Αµιωδαρόνη 2 (6.6 %) 

Φλεκαϊνίδη 2 (6.6 %) 

 Άλλα καρδιαγγειακά 
φάρµακα  

α-ΜΕΑ 8 (26.6%) 

Αναστολείς υποδοχέων 
αγγειοτενσίνης ΙΙ 15 (50 %)  

Στατίνες 16 (53.3%) 

Υπερηχοκαρδιογραφικοί 
δείκτες  

Διάµετρος αριστερού 
κόλπου(mm) 41.03 ± 6.05 

≤ 39 15 (50%) 

>39  15 (50%) 

Κλάσµα εξώθησης (%) 59.2 ± 6.72 

<50  4 (13.3%) 

≥50 26 (86.7%) 

Τελοδιαστολική διάµετρος 
αριστερής κοιλίας (mm) 49.16 ± 5.05 

≤56  28 (93.3%) 

>56 2 (6.7%) 

Υπερτροφία αριστερής 
κοιλίας 3 (10%) 

 

Οι µεταβλητές παρουσιάζονται ως µέση τιµή ± τυπική απόκλιση ή n (%) 



	 103	

ΒΜΙ: δείκτης µάζας σώµατος; TIA: παροδικό ισχαιµικό εγκεφαλικό επεισόδιο;  

ΑΕΕ:αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο; Α-ΜΕΑ: αναστολείς υποδοχέων 

αγγειοτενσίνης ΙΙ 

 

Ο συνολικός αριθµός των ασθενών που έπασχαν µόνο από συµπτωµατικά 

επεισόδια ΚΜ ήταν έξι (6). Σε έντεκα (11) ασθενείς καταγράφηκαν µόνο 

ασυµπτωµατικά επεισόδια, ενώ υπήρχαν οκτώ (8) ασθενείς που είχαν και τα δύο είδη 

επεισοδίων ΚΜ. Σε πέντε (5) ασθενείς δεν παρατηρήθηκε επεισόδιο ΚΜ κατά την 

περίοδο παρακολούθησης. Τα πιο συνηθισµένα ενδεικτικά της αρρυθµίας 

συµπτώµατα ήταν το αίσθηµα παλµών (9 ασθενείς)  και η  ζάλη (2 ασθενείς). 

Ασυµπτωµατικά έναντι συµπτωµατικών επεισοδίων ΚΜ 

Συνολικά, σαράντα τριά (43) επεισόδια ASx, είκοσι επτά (27) επεισόδια Sx 

και δώδεκα (12) επεισόδια ΚΜ AS-Sx συµπεριλήφθηκαν στην ανάλυσή µας. Το µέσο 

HR1, HRV1 και δέλτα hr κατά τα πρώτα 2’ λεπτά των επεισοδίων ASx και Sx ΚΜ 

δείχνεται στην εικόνα 1; σηµαντικές ήταν οι  διαφορές των HR1, HRV1 και δέλτα hr 

µεταξύ των επεισοδίων Sx και ASx. Τα επεισόδια Sx χαρακτηρίστηκαν από 

υψηλότερη µέση τιµή HR και δέλτα hr και χαµηλότερη µέση τιµή HRV σε σχέση µε 

τα επεισόδια ΑSx. Η ανάλυση των επεισοδίων ΚΜ σε κάθε µεµονωµένο ασθενή που 

έπασχε από αµφότερα τα είδη επεισοδίων ΚΜ (συµπτωµατικά και ασυµπτωµατικά) 

ήταν σύµφωνη µε τα παραπάνω αποτελέσµατα. Δεν υπήρξε στατιστικά σηµαντική 

συσχέτιση µεταξύ των κλινικών χαρακτηριστικών των ασθενών (ηλικία, δείκτης 

µάζας σώµατος, κάπνισµα, υπέρταση, δυσλιπιδαιµία, καρδιακή ανεπάρκεια, 

σακχαρώδης διαβήτης, ιστορικό παροδικής εγκεφαλικής ισχαιµικής βλάβης ή 

εγκεφαλικό επεισόδιο) και της εµφάνισης συµπτωµατικών ή ασυµπτωµατικών 
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επεισοδίων ΚΜ. Ωστόσο, παρατηρήθηκε σηµαντική εποχική διακύµανση στην 

κατανοµή των επεισοδίων ΚΜ (Εικόνα 2α). Τα περισσότερα επεισόδια ΚΜ που 

εµφανίστηκαν κατά τη διάρκεια της χειµερινής περιόδου (Δεκέµβριος, Ιανουάριος, 

Φεβρουάριος) ήταν ασυµπτωµατικά (65,5%), ενώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 

(Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος) η πλειονότητα των επεισοδίων ΚΜ ήταν 

συµπτωµατικά (30,8%) ή AS-Sx (46,2%). Επιπλέον, η µεγάλη πλειοψηφία των 

επεισοδίων KM που καταγράφηκαν µεταξύ 00:00-6:00 ξεκίνησαν ως ασυµπτωµατικά 

(78,6%), µε το 53,6% των επεισοδίων αυτών να παραµένουν ασυµπτωµατικά καθ όλη 

τη διάρκεια του επεισοδίου (Εικόνα 2β). Αντίθετα, το 47,8% των επεισοδίων ΚΜ 

που ξεκίνησαν µεταξύ 18:00-00:000 ήταν πλήρως (καθ όλη τη διάρκεια) 

συµπτωµατικά. 

 

 

(α) 
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(β) 

 

(γ) 
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 Ασυµπτωµατικά 
επεισόδια ΚΜ 

(n=43) 

Συµπτωµατικά 
επεισόδια ΚΜ 

(n=27) 

P-τιµή 

HR1 (bpm) 95.7±19.29 142.48±25.84 <0.001 

HRV1 (ms) 150.06±49.68 92.62±42.49 <0.001 

Δέλτα hr (%) 35.28±29.68 83.07±36.59 <0.001 

Εικόνα 1. Γραφήµατα HR1 (α), HRV1 (β), δέλτα hr (γ) κατά τη διάρκεια των 

πρώτων δύο λεπτών των συµπτωµατικών (Sx) και ασυµπτωµατικών (ASx) 

επεισοδίων κολπικής µαρµαρυγής. Οι τιµές εκφράζονται ως µέση τιµή ± τυπική 

απόκλιση. HR1: Μέσος καρδιακός ρυθµός κατά τα πρώτα 2’ λεπτά των επεισοδίων. 

HRV1: Τυπική απόκλιση όλων των διαστηµάτων RR κατά τα πρώτα 2’ λεπτά των 

επεισοδίων. Δ hr: [(ΗR1−HRp) /HR1] Χ 100. Η τιµή αντιπροσωπεύει την ποσοστιαία 

αύξηση (επί τοις εκατό, %) της καρδιακής συχνότητας κατά τα πρώτα δύο λεπτά 

(min) του επεισοδίου σε σχέση τη µέση καρδιακή συχνότητα του ασθενούς κατά τη 

διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης µετά την εµφύτευση της συσκευής. Άξονας 

y: α. HR1 (bpm), β. HRV1 (ms), γ. delta hr (%) x-άξονας: Τύπος επεισοδίων 

κολπικής µαρµαρυγής (ASx, Sx) 
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(α) 

 

 

Εικόνα 2α. Οι εποχικές διακυµάνσεις στην κατανοµή των επεισοδίων κολπικής 

µαρµαρυγής. Το έτος χωρίστηκε σε τέσσερις εποχές (άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, 

χειµώνα). Άνοιξη: Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. Καλοκαίρι: Ιούνιος, Ιούλιος, 

Αύγουστος. Φθινόπωρο: Σεπτέµβριος, Οκτώβριος, Νοέµβριος. Χειµώνας: 

Δεκέµβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος. Παρατηρήθηκε σηµαντική εποχική 

διακύµανση µεταξύ των ASx, Sx και AS-Sx επεισοδίων KM. Άξονας y: ποσοστό (%) 

των επεισοδίων ΚΜ, άξονας Χ: τύπος επεισοδίων ΚΜ (ASx, Sx, AS-Sx). ΚΜ: 
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κολπική µαρµαρυγή. ASx: ασυµπτωµατικά επεισόδια ΚΜ, Sx: συµπτωµατικά 

επεισόδια ΚΜ, AS-Sx: Επεισόδια ΚΜ που ήταν ξεκίνησαν ασυµπτωµατικά και 

έγιναν συµπτωµατικά στη συνέχεια. 

(β) 

 

2β. Η κατανοµή των επεισοδίων κολπικής µαρµαρυγής κατά τη διάρκεια της ηµέρας. 

Η ηµέρα (24 ώρες) χωρίστηκε σε τέσσερα ίσα µέρη (06-12, 12-18, 18-24, 00-06). 

άξονας y: ποσοστό (%) των επεισοδίων KM, Χ άξονας: τύπος επεισοδίων KM (ASx, 

Sx, AS-Sx). ASx: ασυµπτωµατικά επεισόδια KM, Sx: Συµπτωµατικά επεισόδια KM, 

AS-Sx: Επεισόδια KM που ξεκίνησαν ασυµπτωµατικά και έγιναν συµπτωµατικά στη 

συνέχεια. 
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Ασυµπτωµατικές και συµπτωµατικές περίοδοι σε µικτά επεισόδια ΚΜ (AS-Sx) 

Δώδεκα (12) επεισόδια AS-Sx KM που ξεκίνησαν ασυµπτωµατικά και στη 

συνέχεια έγιναν συµπτωµατικά συµπεριλήφθηκαν στην ανάλυσή µας. Το πιο 

συνηθισµένο σύµπτωµα ήταν το αίσθηµα παλµών. Ο µέσος χρόνος µεταξύ της 

εµφάνισης της αρρυθµίας και της ενεργοποίησης της συσκευής από τον ασθενή ήταν 

244 λεπτά. Η µέση διάρκεια των επεισοδίων AS-Sx ήταν 13 ± 9 ώρες. Το µέσο HR1 

(ασυµπτωµατική περίοδος) ήταν 102,91 ± 24,54 bpm και το µέσο HR2 

(συµπτωµατική περίοδος) ήταν 141,88 ± 23,43 bpm (p<0,001). Το µέσο HRV1 

(ασυµπτωµατική περίοδος) ήταν 173,55 ± 61,30 ms, ενώ το µέσο HRV2 

(συµπτωµατική περίοδος) ήταν 87,33 ± 30,65 ms (p = 0,003). Σε αυτά τα επεισόδια, η 

µετάβαση από ασυµπτωµατική σε συµπτωµατική KM βρέθηκε να έχει σχέση µε 

σηµαντική αύξηση του HR και σηµαντική µείωση του HRV. Δεν παρατηρήθηκαν 

σηµαντικές διαφορές στο HR και το HRV µεταξύ των επεισοδίων Sx ΚΜ και των 

συµπτωµατικών περιόδων σε επεισόδια AS-Sx ή µεταξύ επεισοδίων ASx και των 

ασυµπτωµατικών περιόδων σε επεισόδια AS-Sx (Πίνακας 2). 
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Πίνακας 2. Μέση τιµή ± τυπική απόκλιση. Καρδιακός ρυθµός (HR) και 

µεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας (HRV) σε συµπτωµατικά (Sx), 

ασυµπτωµατικά (ASx) και ασυµπτωµατικά-συµπτωµατικά (AS-Sx) επεισόδια 

κολπικής µαρµαρυγής. 

 

 Συµπτωµατικά 
επεισόδια (Sx) 

 

(n=27) 

Συµπτωµατική περίοδος των 
AS-Sx επεισοδίων 

(n=12) 

P-τιµή 

HR (bpm) 142.48 ± 25.84 141.88 ± 23.43 0.298 

HRV (ms) 92.62 ± 42.49 87.33 ± 30.65 0.284 

 Ασυµπτωµατικά 
επεισόδια (ASx) 

(n=43) 

Ασυµπτωµατική περίοδος 
των AS-Sx επεισοδίων 

(n=12) 

P-τιµή 

HR (bpm) 95.71 ± 19.29 102.91 ± 24.54 0.289 

HRV (ms) 150.06 ± 49.68 173.55 ± 61.30 0.246 

 

HR: καρδιακή συχνότητα; HRV: µεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας; bpm: 

σφύξεις /λεπτό. Οι µεταβλητές εκφράζονται ως µέση τιµή ±  τυπική απόκλιση 

 

Οι βασικές υπερηχοκαρδιογραφικές παράµετροι αναφέρονται στον Πίνακα 1. 

Δεν παρατηρήθηκαν σηµαντικοί συσχετισµοί µεταξύ του απόλυτου αριθµού ή της 

αναλογίας των επεισοδίων ASx, Sx και AS-Sx AF και της διαµέτρου του αριστερού 

κόλπου, της τελοδιαστολικής διαµέτρου της αριστερής κοιλίας ή του κλάσµατος 

εξώθησης της αριστερής κοιλίας. Δεν υπήρξε σηµαντική διαφορά στις 

υπερηχοκαρδιογραφικές παραµέτρους (διάµετρος LA, LVEDD, LVEF) µεταξύ 
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ασυµπτωµατικών και συµπτωµατικών ασθενών. Η µόνη βαλβιδική νόσος που 

καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της µελέτης κατά την ένταξη των ασθενών ήταν η 

ήπια ανεπάρκεια της µιτροειδούς βαλβίδας (9 ασθενείς). 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Σε αυτή τη µελέτη, παρατηρήσαµε ότι τα ασυµπτωµατικά επεισόδια ΚΜ 

αποτελούν την πλειονότητα των επεισοδίων ΚΜ σε ασθενείς µε ΠΚΜ µετά το πρώτο 

κλινικό επεισόδιο ΚΜ και ότι έχουν διαφορετικό HR-HRV ‘προφίλ’ σε σύγκριση µε 

συµπτωµατικά επεισόδια. Σε αυτούς τους ασθενείς, τα ασυµπτωµατικά επεισόδια 

χαρακτηρίστηκαν από χαµηλότερο µέσο HR και υψηλότερο HRV σε σύγκριση µε 

συµπτωµατικά. Ένα ενδιαφέρον συµπέρασµα ήταν ότι πολλά επεισόδια ΚΜ 

ξεκίνησαν ως ασυµπτωµατικά και στη συνέχεια έγιναν συµπτωµατικά. Η κλινική εµ- 

φάνιση των επεισοδίων ΚΜ έδειξε µια κιρκάδια κατανοµή και µια εποχική 

διακύµανση, µε τα περισσότερα ασυµπτωµατικά επεισόδια να εµφανίζονται µεταξύ 

00:00-06:00 κατά τη διάρκεια του χειµώνα. 

Από όσο γνωρίζουµε, αυτή είναι η πρώτη προοπτική µελέτη που αναλύει τις 

πιθανές διαφορές σε HR και HRV µεταξύ συµπτωµατικών και ασυµπτωµατικών 

επεισοδίων ΠΚΜ. Μόνο µία µελέτη από τους Frykman et al.77, µε τη χρήση 

εξωτερικών καταγραφέων του καρδιακού ρυθµού 24 ωρών, προσπάθησε να αναλύσει 

τις διαφορές του HRV µεταξύ ασυµπτωµατικών και συµπτωµατικών ασθενών µε 

εµµένουσα ΚΜ. Στη µελέτη τους, δεν αναφέρθηκαν σηµαντικές διαφορές στη HRV 

και στο µέγιστο ή στο ελάχιστο HR µεταξύ ασυµπτωµατικών και συµπτωµατικών 

ασθενών. Όπως επεσήµαναν οι συγγραφείς (Frykman et al.77), η εµµένουσα ΚΜ 

µπορεί να αντιπροσωπεύει διαφορετική κλινική οντότητα σε σύγκριση µε την ΠΚΜ. 

Ωστόσο, ο όρος "εµµένουσα" ΚΜ δεν προσδιορίστηκε σαφώς στη µελέτη των 



	 112	

Frykman et al.77, και δεν είναι βέβαιο αν αυτοί οι συγγραφείς αναφέρονται σε 

εµµένουσα, µακροχρόνια εµµένουσα ή µόνιµη ΚΜ, σύµφωνα µε τις τελευταίες 

κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας1. Η κύρια 

διαφορά µεταξύ αυτής της µελέτης και της δικής µας είναι ότι συγκρίναµε τα 

επεισόδια ΚΜ (ASx, Sx, AS-Sx) και όχι τους ασθενείς (ασυµπτωµατικοί, 

συµπτωµατικοί). Επιπλέον, χρησιµοποιήσαµε εµφυτεύσιµους καταγραφείς καρδιακού 

ρυθµού για τη συνεχή παρακολούθηση των ασθενών µας, εξασφαλίζοντας έτσι την 

καταγραφή όχι µόνον των αυτόµατων εντοπιζόµενων επεισοδίων, αλλά και των 

συµπτωµατικών επεισοδίων τη στιγµή που συνέβησαν. Κατά συνέπεια, µπορέσαµε να 

συγκρίνουµε την ασυµπτωµατική περίοδο µε τη συµπτωµατική περίοδο, κατά την 

οποία ο ασθενής εµφάνιζε συµπτώµατα της αρρυθµίας. Όπως παρατηρήσαµε, 

υπήρχαν επεισόδια χωρίς συµπτώµατα, επεισόδια που ήταν πλήρως συµπτωµατικά 

και επεισόδια που περιελάµβαναν τόσο ασυµπτωµατικές όσο και συµπτωµατικές 

περιόδους. Αυτό το εύρηµα υποδηλώνει ότι η ΚΜ αποτελεί µια αρρυθµία µε 

µεταβλητό κλινικό ‘προφίλ’. 

 Στη µελέτη AFFIRM32, οι συµπτωµατικοί ασθενείς είχαν  υψηλότερη µέγιστη 

καρδιακή συχνότητα σε σχέση µε τους ασυµπτωµατικούς κατά τη διάρκεια του 

επεισοδίου της ΚΜ. Συσχέτιση µεταξύ της διάρκειας των επεισοδίων ΚΜ και της 

παρουσίας συµπτωµάτων αναφέρθηκε, επίσης, στην ίδια µελέτη. Οι συµπτωµατικοί 

ασθενείς είχαν περισσότερες πιθανότητες να έχουν προσφάτου ενάρξεως ΚΜ (<48 

ώρες). Οι ασυµπτωµατικοί ασθενείς ήταν συχνότερα άντρες, µε λιγότερες καρδιακές 

νόσους και υψηλότερη συχνότητα εµφάνισης εγκεφαλικού επεισοδίου. 

Τα κύρια συµπτώµατα που σχετίζονται µε την ΚΜ έχουν αποδοθεί στην 

µεταβλητότητα του διαστήµατος R-R και σε αυξηµένη HR (αίσθηµα παλµών, πόνος 

στο στήθος) ή σε συνακόλουθη καρδιακή ανεπάρκεια (εύκολη κόπωση, δύσπνοια). 
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Οι περισσότερες µελέτες µέχρι τώρα αναζητούσαν κλινικές, ηλεκτροκαρδιογραφικές 

ή υπερηχοκαρδιογραφικές διαφορές µεταξύ συµπτωµατικών και ασυµπτωµατικών 

ασθενών µε µόνιµη AF78-80. Παράγοντες όπως η ανεπάρκεια της µιτροειδούς ή της 

τριγλώχινας βαλβίδας σχετίζονταν µε συµπτωµατική ΚΜ, ενώ η HR και η HRV, το 

κλάσµα εξώθησης της αριστερής κοιλίας ή η διάρκεια της αρρυθµίας δεν διέφεραν 

µεταξύ των ασθενών µε/ ή χωρίς συµπτώµατα77. Παρόλα αυτά, για τους ασθενείς µε 

παροξυσµική ή εµµένουσα ΚΜ η κατάσταση αυτή είναι πιο σύνθετη. Οι ασθενείς µε 

αυτή την κλινική παρουσίαση της αρρυθµίας µπορεί να είναι συµπτωµατικοί ή 

ασυµπτωµατικοί, ενώ ο ίδιος ασθενής µπορεί µερικές φορές να παρουσιάσει 

συµπτωµατικά επεισόδια ΚΜ, και άλλες φορές ασυµπτωµατικά επεισόδια ΚΜ. Το 

πιο συναρπαστικό εύρηµα της µελέτης µας, ωστόσο, ήταν ότι υπήρχαν συµπτωµατικά 

επεισόδια που παρουσίαζαν µια αρχική ‘σιωπηρή’ περίοδο, αφού οι ασθενείς 

ενεργοποίησαν τη συσκευή αρκετή ώρα µετά την έναρξη του επεισοδίου. Το HR και 

το HRV κατά τις δύο περιόδους (ασυµπτωµατική και συµπτωµατική) του ίδιου 

επεισοδίου AS-Sx έδειξαν παρόµοιες διαφορές που παρατηρήθηκαν και µεταξύ των 

ανεξάρτητων επεισοδίων Sx και ASx. 

Η σχέση της HRV µε τη δραστηριότητα του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος 

(ΑΝΣ) έχει µελετηθεί κυρίως σε ασθενείς µε φλεβοκοµβικό ρυθµό77. Ωστόσο, σε 

µερικές µελέτες έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι το HRV µπορεί επίσης να 

αντικατοπτρίζει τη δραστηριότητα του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος και σε 

ασθενείς µε ΚΜ80-82. Με βάση τα παραπάνω, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι η 

δραστηριότητα του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος παίζει σηµαντικό ρόλο στην 

αντίληψη των επεισοδίων ΚΜ από τον ασθενή. Η αυξηµένη δραστηριότητα του 

συµπαθητικού νευρικού συστήµατος (ΣΝΣ), για την οποία παρέχονται ενδείξεις από 

το χαµηλότερο HRV κατά τη διάρκεια της συµπτωµατικής περιόδου, θα µπορούσε να 
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είναι υπεύθυνη όχι µόνο για την αύξηση της καρδιακής συχνότητας αλλά και για µια 

ισχυρότερη καρδιακή συστολή, η οποία είναι δυνητικά αναγκαία για την πρόκληση 

συµπτωµάτων. Έτσι, µπορούµε να ισχυριστούµε για τα επεισόδια AS-Sx ότι η 

µείωση της καρδιακής παροχής αµέσως µετά την έναρξη της ΚΜ ενεργοποιεί το ΣΝΣ 

, το οποίο µε τη σειρά του οδηγεί σε αυξηµένη καρδιακή συχνότητα και µια πιο 

ισχυρή συστολή, γεγονός που καθιστά το επεισόδιο αισθητό από τον ασθενή. 

Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω µελέτες για την επιβεβαίωση αυτής της υπόθεσης. 

Στο ίδιο µήκος κύµατος µε τα παραπάνω θα µπορούσε να είναι και η παρατήρηση ότι 

τα περισσότερα ασυµπτωµατικά επεισόδια ASx εµφανίστηκαν κατά τις ώρες ύπνου, 

οπότε η δραστηριότητα του ΣΝΣ µειώνεται σε σύγκριση µε τη δραστηριότητα του 

παρασυµπαθητικού (ΠΝΣ)83, 84. Αλλά δεν µπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόµενο η 

αντίληψη των συµπτωµάτων γενικά να είναι χαµηλότερη κατά τις ώρες  που ο 

ασθενής κοιµάται. Τέλος, η εποχική διακύµανση των επεισοδίων ASx και Sx, αν και 

αποτελεί µια ενδιαφέρουσα παρατήρηση, δεν µπορεί να εξηγηθεί αξιόπιστα, και είναι 

αντικείµενο περαιτέρω µελέτης. 

Περιορισµοί της µελέτης 

Το HRV αναλύθηκε µόνο µε βάση χρονικές παραµέτρους και µη αυτόµατα 

(‘χειροκίνητα’, manually) από τις διαθέσιµες καταγραφές των συσκευών για κάθε 

επεισόδιο ΚΜ. Δυστυχώς, η συσκευή δεν παρέχει τη δυνατότητα για αυτόµατους 

υπολογισµούς του HRV. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι µετρήσεις αξιολογήθηκαν από 

δύο ανεξάρτητα εργασθέντες ιατρούς, και δεν διέφεραν σηµαντικά µεταξύ τους, µάς 

κάνει να αισθανόµαστε σίγουροι για την αξιοπιστία τους. Παρόλο που η µείωση του 

HRV µαζί µε την ταυτόχρονη αύξηση του HR κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου ΚΜ 

ήταν ένα αναµενόµενο εύρηµα, µετρήσαµε το HRV για να υπολογίσουµε τη 

δραστηριότητα του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος (ΑΝΣ). Επιπλέον, το HRV 
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αντικατοπτρίζει τη δραστηριότητα του ΑΝΣ στους ασθενείς µε φλεβοκοµβικό ρυθµό 

και δεν είναι γνωστό εάν το ίδιο ισχύει για ασθενείς µε ΚΜ. Ένας άλλος 

περιοριστικός παράγοντας είναι ο µικρός αριθµός των ασθενών που περιλαµβάνονται 

στη µελέτη µας, ο οποίος επιβάλλει επέκταση της µελέτης σε µεγαλύτερους αριθµούς 

ασθενών, προκειµένου  για την επιβεβαίωση των αποτελεσµάτων αυτής της µελέτης. 

Τέλος, η σχετικώς µη υψηλή ειδικότητα του καταγραφικής συσκευής που 

χρησιµοποιήθηκε (85,4%)33 στην αυτόµατη ανίχνευση των επεισοδίων ΚΜ θα 

µπορούσε να επηρεάσει ελαφρά τα αποτελέσµατα. Ωστόσο, προσπαθήσαµε να 

ελαχιστοποιήσουµε αυτόν τον περιορισµό, συµπεριλαµβάνοντας στην ανάλυσή µας 

τα επεισόδια ΚΜ µε διάρκεια τουλάχιστον 10’ λεπτών. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σε αυτή τη µελέτη, διαπιστώσαµε ότι ένα υψηλό ποσοστό επεισοδίων 

παροξυσµικής κολπικής µαρµαρυγής ήταν ασυµπτωµατικά και για πρώτη φορά 

δείξαµε ότι τα συµπτωµατικά επεισόδια ΚΜ χαρακτηρίζονται από υψηλότερη 

καρδιακή συχνότητα και χαµηλότερη µεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας σε 

σύγκριση µε τα ασυµπτωµατικά επεισόδια ΚΜ. Επιπλέον, σε πολλά επεισόδια ΚΜ 

που ξεκίνησαν ως ασυµπτωµατικά και έγιναν συµπτωµατικά στη συνέχεια, η 

συµπτωµατική περίοδος χαρακτηρίστηκε επίσης από υψηλότερη καρδιακή συχνότητα 

και χαµηλότερη µεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας. Αυτά τα ευρήµατα 

δείχνουν πιθανή συµβολή της δραστηριότητας του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος 

στην αντίληψη της αρρυθµίας από τον ασθενή, αλλά απαιτούνται περισσότερες 

µελέτες για να επιβεβαιωθεί αυτή η υπόθεση. 
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11. Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ 

ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΛΙΝΙΚΟ (ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟ) ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ: 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΕΣ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ  

 

Ένα συχνό σενάριο που αντιµετωπίζει ο κλινικός ιατρός είναι η λήψη 

θεραπευτικών αποφάσεων για έναν ασθενή που έχει παρουσιάσει το πρώτο του  

ηλεκτροκαρδιογραφικά τεκµηριωµένο επεισόδιο κολπικής µαρµαρυγής (ΚΜ). Πρέπει 

να συστήσει αντιαρρυθµικά φάρµακα ή κατάλυση των πνευµονικών φλεβών ως 

στρατηγική πρώιµου ελέγχου του καρδιακού ρυθµού; Και επίσης, το πιο σηµαντικό, 

θα συστήσει από του στόµατος αντιπηκτικά, αν η βαθµολογία CHA2DS2-VASc είναι 

κατάλληλη, για την πρόληψη του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου ή/και της 

συστηµατικής θροµβοεµβολής; Το πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση αυτή είναι να 

αναζητηθεί και να αντιµετωπιστεί οποιοσδήποτε αναστρέψιµος παράγοντας που 

µπορεί να έχει προκαλέσει την αρρυθµία, οπότε, κατόπιν αυτού, ο ασθενής µπορεί να 

επανεκτιµηθεί. Ωστόσο, όταν µια εµπεριστατωµένη αξιολόγηση δεν αποκαλύπτει 

οποιαδήποτε αναστρέψιµη αιτία, το ‘προφίλ’ υποτροπής της αρρυθµίας του ασθενούς 

και το φορτίο της αρρυθµίας µπορεί να διαδραµατίσει βασικό ρόλο στη 

µακροπρόθεσµη διαχείριση του ασθενούς. Ένα υψηλό ποσοστό ασθενών µπορεί να 

µην υποστεί άλλο επεισόδιο ΚΜ µετά το πρώτο συµπτωµατικό6, 17 ή µπορεί να 

παρουσιάσει χαµηλή συχνότητα υποτροπής της αρρυθµίας στο µέλλον. Σε µια 

προηγούµενη µελέτη του Pappone και συν.17, η µόνη υφιστάµενη έρευνα για την 

αξιολόγηση της εξέλιξης της ΚΜ προοπτικά µετά το πρώτο κλινικό επεισόδιο, 

διαπιστώθηκε ότι σχεδόν οι µισοί ασθενείς δεν είχαν άλλη υποτροπή της ΚΜ µετά 
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από µια πενταετή περίοδο παρακολούθησης. Σαφώς, αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να 

αντιµετωπίζονται διαφορετικά από αυτούς που παρουσιάζουν  συχνές υποτροπές της 

αρρυθµίας. Το ασθενές σηµείο της µελέτης ήταν ότι η συχνότητα επανεµφάνισης 

αξιολογήθηκε κυρίως σε συµπτωµατικά επεισόδια, ενώ είναι γνωστό ότι η 

ασυµπτωµατική ΚΜ είναι συχνή σε ασθενείς που έχουν παρουσιάσει συµπτωµατικά 

επεισόδια6, 75 και σχετίζεται µε παρόµοιο αυξηµένο θροµβοεµβολικό κίνδυνο µε τη 

συµπτωµατική αρρυθµία32, 49. 

Σήµερα, η συνεχής µακροχρόνια παρακολούθηση του καρδιακού ρυθµού και 

η εξ αποστάσεως παρακολούθηση του καρδιακού ρυθµού έχουν καταστεί εφικτές µε 

τη χρήση εµφυτεύσιµων καταγραφέων του καρδιακού ρυθµού (ILRs). Οι ILR είναι 

µικρές, υποδόρια εµφυτεύσιµες συσκευές που είναι σε θέση να ανιχνεύουν και να 

αποθηκεύουν επεισόδια ΚΜ που διαρκούν περισσότερο από 2’ λεπτά, µε υψηλή 

ευαισθησία (96,1-100%) και καλή ειδικότητα (67-85,4%)33, 85. Με τη χρήση µιας 

τέτοιας συσκευής αξιολογήσαµε το ‘προφίλ’ υποτροπής της ΚΜ, 

συµπεριλαµβανοµένων των συµπτωµατικών και ασυµπτωµατικών επεισοδίων, µετά 

το πρώτο κλινικό (συµπτωµατικό) επεισόδιο που έχει τεκµηριωθεί µε ΗΚΓ, και 

ερευνήσαµε κλινικούς, δηµογραφικούς και υπερηχοκαρδιογραφικούς παράγοντες που 

σχετίζονται µε το ‘προφίλ’ υποτροπής της αρρυθµίας. 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ 

Συνοπτικά, συµπεριλήφθηκαν διαδοχικοί ασθενείς ηλικίας άνω των 18 ετών 

που είχαν το πρώτο ηλεκτροκαρδιογραφικά τεκµηριωµένο επεισόδιο παροξυσµικής 

ΚΜ. Μετά την αποκατάσταση του φλεβοκοµβικού ρυθµού, ένας εµφυτεύσιµος 

καταγραφεάς καρδιακού ρυθµού-ILR (Reveal ΧΤ 9529 της Medtronic, Minneapolis, 
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Minnesota, ΗΠΑ) εισήχθη υποδορίως υπό τοπική αναισθησία. Όλοι οι ασθενείς 

έλαβαν θεραπεία µε αντιπηκτική αγωγή σύµφωνα µε τον θροµβοεµβολικό τους 

κίνδυνο, ο οποίος αξιολογήθηκε µε την κλίµακα CHA2DS2-VASc69. Η κλίµακα 

EHRA69 χρησιµοποιήθηκε για την ταξινόµηση της σοβαρότητας των συµπτωµάτων 

που σχετίζονται µε την ΚΜ. Στην παρούσα µελέτη, αναλύσαµε τη µέγιστη διάρκεια 

των επεισοδίων ΚΜ και τη συχνότητα υποτροπής της αρρυθµίας κατά τη διάρκεια 

της περιόδου παρακολούθησης (Εικόνα 1).  

 

ΚΜ: Κολπική µαρµαρυγή 

Εικόνα 1. Ταξινόµηση των ασθενών µε κολπική µαρµαρυγή σύµφωνα µε τη 

συχνότητα υποτροπής και τη µέγιστη διάρκεια των επεισοδίων της αρρυθµίας. Οι 

ασθενείς χωρίστηκαν σύµφωνα µε τον αριθµό των επεισοδίων ΚΜ ανά έτος (<5 

επεισόδια ΚΜ ή ≥5 επεισόδια ΚΜ) και τη µέγιστη διάρκεια των επεισοδίων ΚΜ που 

εµφάνισαν κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης. 

Πρώτο κλινικό (συµπτωµατικό)  επεισόδιο ΚΜ  
(Εµφύτευση συσκευής) 

n=30 

Συχνότητα υποτροπής ΚΜ  
(Αριθµός επεισοδίων ανά έτος) 

n=30 

<5 
επεισόδια 
ΚΜ 

>/= 5 
επεισόδια 
ΚΜ 

Μέγιστη διάρκεια επεισοδίων ΚΜ 
n=30 

>10min-1
h	 >1h-6h	 >6h-24h	 >24h	
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Ως χαµηλή συχνότητα επανεµφάνισης-υποτροπής της αρρυθµίας ορίστηκε η 

εµφάνιση λιγότερων των 5 επεισοδίων παροξυσµικής ΚΜ ανά έτος. Τα δεδοµένα από 

δύο αντιπροσωπευτικούς ασθενείς, έναν µε χαµηλή συχνότητα επανεµφάνισης (<5 

επεισόδια ΚΜ ανά έτος) και έναν άλλο µε υψηλή συχνότητα επανεµφάνισης (≥5 

επεισόδια ΚΜ ανά έτος) παρουσιάζονται στην Εικόνα 2. Οι επισκέψεις 

παρακολούθησης προγραµµατίστηκαν τον πρώτο µήνα µετά την εµφύτευση της 

συσκευής, τρεις µήνες επίσης  µετά, και στη συνέχεια ανά 3 µήνες για µια περίοδο 3 

ετών. 

 

Εικόνα 2. Αντιπροσωπευτικά δεδοµένα από εµφυτεύσιµες συσκευές δύο ασθενών. 

(α) Δεδοµένα από άνδρα ασθενή ηλικίας 63 ετών µε χαµηλή συχνότητα  υποτροπής 

της ΚΜ. Τα ιστογράµµατα δείχνουν ένα επεισόδιο παροξυσµικής AF που διήρκεσε 

14 ώρες 54’ λεπτά, µε µέση κοιλιακή συχνότητα 87 bpm και µέγιστη κοιλιακή 

συχνότητα 158 bpm. (β) Δεδοµένα από έναν 58χρονο άνδρα ασθενή µε υψηλή 

συχνότητα υποτροπής της ΚΜ. Τα ιστογράµµατα δείχνουν αρκετά επεισόδια 

παροξυσµικής ΚΜ που ανατάχθηκαν αυτόµατα. 
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Όλοι οι ασθενείς έδωσαν γραπτή συγκατάθεση για τη συµµετοχή τους στη 

µελέτη, η µελέτη οργανώθηκε σύµφωνα µε τα δεοντολογικά κριτήρια, όπως 

περιγράφονται στη Διακήρυξη του Ελσίνκι για τις ιατρικές µελέτες στον άνθρωπο, 

και το πρωτόκολλο εγκρίθηκε από την επιτροπή βιοηθικής και δεοντολογίας του 

Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Ηρακλείου. Οι τύποι της ΚΜ καθορίστηκαν 

σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας 

201669. Κατά την ανάλυσή µας συµπεριλήφθηκαν επεισόδια ΚΜ που είχαν 

καταγραφεί µέσω της συσκευής που χρησιµοποιήσαµε, µε διάρκεια µεγαλύτερη των 

10’ λεπτών. Εξαιρέσαµε ασθενείς µε εµµένουσα ή µόνιµη ΚΜ καθώς και ασθενείς µε 

ένα επεισόδιο της αρρυθµίας  που αποδόθηκε σε αναστρέψιµες ή παροδικές αιτίες. 

 

Εµφυτεύσιµοι καταγραφείς καρδιακού ρυθµού (ILR) 

Το Reveal XT ανιχνεύει την εµφάνιση των επεισοδίων ΚΜ χρησιµοποιώντας 

έναν αυτόµατο αλγόριθµο βασισµένο στο πρότυπο της µεταβλητότητας του 

διαστήµατος RR µέσα σε 2 λεπτά. Αποθηκεύει έως και 30 επεισόδια KM σε ένα 

αρχείο καταγραφής επεισοδίων. Όταν το ηµερολόγιο των επεισοδίων είναι γεµάτο, τα 

δεδοµένα από το πιο πρόσφατο επεισόδιο θα αντικαταστήσουν τα δεδοµένα 

παλαιότερων αποθηκευµένων επεισοδίων. Η µνήµη της συσκευής µπορεί να 

αποθηκεύσει έως και 22,5 λεπτά ΗΚΓ από επεισόδια που ενεργοποιούνται από 

ασθενή και έως 27 λεπτά ΗΚΓ από αυτόµατα ανιχνεύσιµες αρρυθµίες. Για κάθε 

επεισόδιο ΚΜ που ανιχνεύεται αυτόµατα, το Reveal XT αποθηκεύει ένα ΗΚΓ από τα 

πρώτα 2 λεπτά του επεισοδίου, ενώ για κάθε επεισόδιο που ενεργοποιείται από τον 

ασθενή αποθηκεύει το ΗΚΓ 6,5 λεπτά πριν την ενεργοποίηση της συσκευής από τον 

ασθενή και 1 λεπτό µετά. Η µνήµη της συσκευής επανέρχεται µετά από κάθε 
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επίσκεψη του ασθενούς. Τα επεισόδια της ΚΜ ταξινοµήθηκαν ως ασυµπτωµατικά (ο 

ασθενής δεν αισθάνονταν την αρρυθµία καθ 'όλη τη διάρκεια του επεισοδίου) και ως 

συµπτωµατικά (ο ασθενής αντιλαµβάνονταν συµπτώµατα ενδεικτικά της αρρυθµίας 

κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ΚΜ). 

Όλα τα καταγεγραµµένα επεισόδια εξετάστηκαν από 2 ανεξάρτητους 

γιατρούς από το τµήµα µας, οι οποίοι είχαν πλήρη πρόσβαση στα δεδοµένα και ήταν 

υπεύθυνοι για την ερµηνεία τους. 

 

Στατιστική 

Τα  περιγραφικά στατιστικά στοιχεία παρουσιάζονται ως µέση ± τυπική 

απόκλιση ή συχνότητες (%), ανάλογα µε την περίπτωση. Συγκρίσεις συνεχών 

µεταβλητών µεταξύ των δύο οµάδων ΚΜ πραγµατοποιήθηκαν χρησιµοποιώντας το 

ανεξάρτητο δείγµα t-test. Οι κατηγορικές µεταβλητές συγκρίθηκαν µεταξύ των δύο 

οµάδων µε τη χρήση της ακριβούς δοκιµής του chi-square ή Fisher. Όλες οι 

στατιστικές αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν µε τη χρήση του λογισµικού IBM-SPSS 

21 σε επίπεδο σηµαντικότητας διπλής όψης 5%. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα δηµογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών κατά την ένταξή 

τους στη µελέτη παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Τριάντα (30) διαδοχικοί ασθενείς 

(µέση ηλικία 66,9 ± 10 έτη, 14 άνδρες) συµπεριλήφθηκαν στη µελέτη µας µετά την 

αποκατάσταση του φλεβοκοµβικού ρυθµού (Πίνακας 2). Η µέση περίοδος 

παρακολούθησης ήταν 34,63 ± 2,96 µήνες µετά την εµφύτευση της συσκευής. Η 

µέση βαθµολογία CHA2DS2-VASc ήταν 2.83 ± 1.66: 6 ασθενείς (20%) είχαν 
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βαθµολογία 0-1, 10 ασθενείς (33,3%) είχαν βαθµολογία 2 και 14 ασθενείς (46,7%) 

είχαν βαθµολογία > 2 . Η µέση βαθµολογία EHRA ήταν 1,7 ± 0,99: 23 ασθενείς 

(76,7%) είχαν βαθµολογία EHRA τάξης I ή II και 7 ασθενείς (23,3%) είχαν 

βαθµολογία EHRA τάξης III ή IV. Επτά (7) ασθενείς (23,3%) έλαβαν αντιαρρυθµική 

φαρµακευτική αγωγή για τον έλεγχο καρδιακού ρυθµού: 3 ασθενείς (10%) 

προπαφαινόνη, 2 ασθενείς (6,6%) φλεκαϊνίδη και 2 ασθενείς (6,6%) αµιωδαρόνη. 

Είκοσι οκτώ ασθενείς (93,3%) έλαβαν από του στόµατος αντιπηκτικά. Δεν 

παρατηρήθηκε θροµβοεµβολικό επεισόδιο, θάνατος ή σοβαρή αιµορραγία κατά τη 

διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης. 

 

Πίνακας 1. Δηµογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών. Συχνότητα 

υποτροπής της ΚΜ κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης. Οι ασθενείς 

χωρίστηκαν σε δύο οµάδες ανάλογα µε τη συχνότητα υποτροπής της αρρυθµίας: 

χαµηλή συχνότητα (<5 επεισόδια ΚΜ ανά έτος) ή υψηλή συχνότητα (≥5 επεισόδια 

ΚΜ ανά έτος). 

	

 Όλοι [n=30 
(100%)] 

Χαµηλή 
συχνότητα 
υποτροπής 
ΚΜ [n=14 
(100%)] 

 

Υψηλή 
συχνότητα 

υποτροπής ΚΜ 

[n=16 (100%)] 

p 
value 

Ηλικία (έτη) 66.9 ± 10 65.43 ± 10.72 68.25 ± 9.53 0.45 

Άνδρες 14 (46.7) 5 (35.7) 9 (56.3) 0.3 

Ύψος (m) 1.67 ± 0.09 1.65 ± 0.09 1.70 ± 0.09 0.14 

Βάρος (kg) 84.4 ± 13.8 82.93 ± 13.48 85.92 ± 15.06 0.59 

BMI (kg/m2)  30.2 ± 4.6 30.6 ± 5.33 29.74 ± 4.06 0.64 

Υπέρταση 25 (83.3) 12 (85.7) 13 (81.3) 0.99 
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Κάπνισµα 14 (46.7) 7 (50) 7 (43.8) 0.99 

Δυσπλιπιδαιµία 21 (70) 11 (78.6) 10 (62.5) 0.44 

Σακχαρώδης διαβήτης 7 (23.3) 3 (21.4) 4 (25) 0.99 

Στεφανιαία νόσος 3 (10) 3 (21.4) 0 (0) 0.09 

Καρδιακή ανεπάρκεια 

 

6 (20) 

 

3 (21.4) 3 (18.8) 0.99 
Ιστορικό ΤΙΑ / ΑΕΕ 2 (6.6) 0 (0) 2 (12.5) 0.485 

CHADS2 1.67 ± 1.3 1.5 ± 1.09 1.81 ± 1.47 0.52 

CHA2DS2-VASc  2.87 ± 1.74 2.93 ± 1.54 2.81 ± 1.94 0.86 

Αντιαρρυθµική αγωγή 7 (23.3 ) 3 (21.4) 4 (25) 0.99 

Άλλα φάρµακα     

Β-αποκλειστές 9 (30) 4 (28.6) 5 (31.3) 0.99 

α-ΜΕΑ 8 (26.6) 5 (35.7) 3 (18.8) 0.43 

ARB 15 (50 ) 6 (42.9) 9 (56.3) 0.47 

Στατίνες 16 (53.3) 11 (78.6) 5 (31.3) 0.025 

Υπερηχοκαρδιογραφικές 
παράµετροι 

 

    

Διάµετρος αριστερού 
κόλπου (mm) 

41.14 ± 5.77 40.28 ± 5.22 42 ± 6.37 0.46 

Κλάσµα εξώθησης (%) 59.03 ± 6.32 58.07 ± 7.2 60 ± 5.4 0.45 

Τελοδιαστολική διάµετρος 
αριστερής κοιλίας (mm) 

48.78 ± 5.03 47.9 ± 6.37 49.57 ± 3.48 0.42 

	

KM: Κολπική µαρµαρυγή; ΒΜΙ: Δείκτης µάζας σώµατος; ΑΕΕ: Αγγειακό 

εγκεφαλικό επεισόδιο; TIA: Παροδικό ισχαιµικό ΑΕΕ; ARB: Αναστολείς υοδοχεών 

αγγειοτενσίνης ΙΙ 
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Πίνακας 2. Διάρκεια, συχνότητα υποτροπής και κλινικό «προφίλ» των επεισοδίων 
KM. 

 No. ασθενείς (%) 

n=30 (100%) 

Μέγιστη διάρκεια επεισοδίων ΚΜ  

>24 h 8 (26.7%) 

>6h-24 h 14 (46.7%) 

>1h-6 h 4 (13.3%) 

>10 min-1 h 1 (3.3%) 

Κανένα επεισόδιο ΚΜ 3 (10%) 

Συχνότητα υποτροπής ΚΜ (ανά έτος)  

≥5 επεισόδια ΚΜ 16 (53.3%) 

<5 επεισόδια ΚΜ 14 (46.7%) 

Κλινικό προφίλ επεισοδίων ΚΜ  

Μόνο συµπτωµατικά (κλινικά) επεισόδια ΚΜ  7 (23.3%) 

Μόνο ασυµπτωµατικά (υποκλινικά) επεισόδια ΚΜ 9 (30%) 

Συµπτωµατικά & ασυµπτωµατικά επεισόδια ΚΜ 11 (36.7%) 

Κανένα επεισόδιο ΚΜ 3 (10%) 

Επαναφορά του φλεβοκοµβικού ρυθµού µετά το πρώτο 
συµπτωµατικό επεισόδιο ΚΜ 

 

Αυτόµατη καρδιοανάταξη 10 (33.3%) 

Φαρµακευτική καρδιοανάταξη µε αµιωδαρόνη 17 (56.7%) 

Ηλεκτρική καρδιοανάταξη 3 (10%) 

 

ΚΜ: Κολπική µαρµαρυγή 
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Επεισόδια κολπικής µαρµαρυγής 

Συνολικά 543 επεισόδια ΚΜ αποθηκεύτηκαν στη µνήµη της συσκευής και 

εξετάστηκαν από δύο καρδιολόγους (ΠΠ & ΕΣ) του τµήµατός µας. Μετά την 

αξιολόγηση των επεισοδίων, 479 από αυτά (88,2%) συµπεριλήφθηκαν τελικά στην 

ανάλυση µας. Τα υπόλοιπα επεισόδια [64 επεισόδια (11,8%)] ταξινοµήθηκαν 

εσφαλµένα ως ΚΜ, λόγω ηλεκτρικών παρασίτων της συσκευής, ακανόνιστης 

κολποκοιλιακής αγωγής, πρόωρων κολπικών ή κοιλιακών συστολών. Η συµφωνία 

για την ταξινόµηση των επεισοδίων της ΚΜ µεταξύ των δύο κριτών-ιατρών ήταν 

98,5%. Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των δύο εξεταστών ένας τρίτος ανεξάρτητος 

καρδιολόγος, ειδικός σε καρδιακές αρρυθµίες, εξέτασε τα επεισόδια και έλαβε την 

τελική απόφαση. 

Συχνότητα υποτροπής της κολπικής µαρµαρυγής 

Είκοσι επτά (27) ασθενείς παρουσίασαν τουλάχιστον µία υποτροπή της 

αρρυθµίας. Επτά ασθενείς (23,3%) εµφάνισαν µόνο συµπτωµατικά επεισόδια ΚΜ, 

ενώ σε εννέα (9) ασθενείς (30%) καταγράφηκαν µόνο ασυµπτωµατικά επεισόδια 

ΚΜ. Έντεκα (11) ασθενείς (36,7%) είχαν και τα δύο είδη επεισοδίων ΚΜ 

(συµπτωµατικά και ασυµπτωµατικά) (Πίνακας 2). 

Δεκατέσσερις (14) ασθενείς (46,7%) είχαν χαµηλή συχνότητα επανεµφάνισης 

της αρρυθµίας κατά την περίοδο παρακολούθησης (Πίνακας 2). Σε 3 ασθενείς (10%) 

δεν καταγράφηκε κανένα επεισόδιο, ενώ σε 4 ασθενείς (13,3%) καταγράφηκε µόνο 

ένα επεισόδιο κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης. Τέσσερις (4) 

ασθενείς µε υψηλή συχνότητα επανεµφάνισης ΚΜ παρουσίασαν επίσης επεισόδια 

εµµένουσας ΚΜ, κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης. Η χρήση 

στατινών ήταν σηµαντικά µεγαλύτερη στους ασθενείς µε χαµηλή συχνότητα 
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υποτροπής (p = 0,025), αλλά καµία άλλη στατιστικά σηµαντική διαφορά στις 

κλινικές και ηχοκαρδιογραφικές παραµέτρους δεν παρατηρήθηκε µεταξύ των δύο 

οµάδων (Πίνακας 1). Δεν παρατηρήθηκε σηµαντική διαφορά µεταξύ της µεθόδου 

αποκατάστασης του φλεβοκοµβικού ρυθµού κατά την ένταξη των ασθενών 

(αυτόµατη, φαρµακευτική ή ηλεκτρική καρδιοανάταξη) και της συχνότητας 

υποτροπής της ΚΜ. 

 

Μέγιστη διάρκεια επεισοδίων ΚΜ (≤ 24 h έναντι> 24 h) 

Δεκαεννέα ασθενείς (19/30 ή 63,3%) παρουσίασαν µόνο επεισόδια ΚΜ µε 

διάρκεια ≤ 24 ώρες, ενώ σε 5 ασθενείς (16,7%) η µέγιστη διάρκεια των επεισοδίων 

ΚΜ δεν ξεπέρασε τις 6 ώρες (Πίνακας 2). Η χρήση των αντιαρρυθµικών φαρµάκων 

(p = 0.033) και των αναστολέων των υποδοχέων της αγγειοτανσίνης (p = 0.036) ήταν 

υψηλότερη στην οµάδα των ασθενών που έπασχαν επεισόδια µε µέγιστη διάρκεια > 

24 ώρες (Πίνακας 3). Δεν παρατηρήθηκε άλλη σηµαντική διαφορά µεταξύ ασθενών 

µε επεισόδια ΚΜ που διαρκούν ≤ 24 ώρες και ασθενών µε επεισόδια ΚΜ που 

διαρκούν > 24 ώρες κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης. Δεν 

παρατηρήθηκε σηµαντική διαφορά µεταξύ της µεθόδου αποκατάστασης του 

φλεβοκοµβικού ρυθµού κατά την ένταξη των ασθενών (αυτόµατη, φαρµακευτική ή 

ηλεκτρική καρδιοανάταξη) και της µέγιστης διάρκειας των επεισοδίων ΚΜ. 

 

 

 



	 127	

Ασθενείς χωρίς υποτροπή ΚΜ ή µε χαµηλή συχνότητα υποτροπής και επεισόδια 

ΚΜ που διαρκούν ≤ 24 ώρες έναντι των υπολοίπων ασθενών µε ΚΜ 

 

Έντεκα ασθενείς (11/30; 36,7%) δεν εµφάνισαν υποτροπή της αρρυθµίας ή 

είχαν χαµηλό ποσοστό υποτροπής µε επεισόδια διαρκείας ≤ 24 ωρών. Ασθενείς χωρίς 

υποτροπή ΚΜ ή µε χαµηλό ρυθµό υποτροπής µε επεισόδια διαρκείας ≤ 24 h είχαν 

χαµηλότερη µέση τιµή CHADS2 (1,18 ± 0,75 έναντι 1,95 ± 1,47, p = 0,12) και 

CHA2DS2-VASc (2,45 ± 1,21 έναντι 3,11 ± 1,97, p = 0,33), αν και οι διαφορές δεν 

ήταν στατιστικά σηµαντικές. Άλλοι κλινικοί παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακές 

παθήσεις (υπέρταση, κάπνισµα, δυσλιπιδαιµία, σακχαρώδης διαβήτης) δεν 

παρουσίασαν επίσης σηµαντικές διαφορές. Παρόλο που η χρήση στατινών ήταν 

µεγαλύτερη σε ασθενείς χωρίς υποτροπή ΚΜ ή µε χαµηλή συχνότητα υποτροπής και 

µε διάρκεια ≤ 24 ώρες, η διαφορά ήταν στο όριο της στατιστικής σηµαντικότητας (p 

= 0,052). Όσον αφορά τις υπερηχοκαρδιογραφικές παραµέτρους, δεν παρατηρήθηκαν 

σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων. Όσον αφορά τη µέθοδο 

αποκατάστασης του φλεβοκοµβικού ρυθµού κατά την ένταξη των ασθενών 

(αυτόµατη, φαρµακευτική ή ηλεκτρική καρδιοανάταξη), δεν παρατηρήθηκε 

σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο οµάδων. 
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Πίνακας 3. Μέγιστη διάρκεια των επεισοδίων ΚΜ κατά την περίοδο 

παρακολούθησης. Οι ασθενείς χωρίστηκαν σε δύο οµάδες: Σε ασθενείς µε µέγιστη 

διάρκεια επεισοδίων ΚΜ ≤ 24 ώρες και σε ασθενείς µε µέγιστη διάρκεια επεισοδίων 

ΚΜ > 24 ώρες. 

 Μέγιστη διάρκεια 

επεισοδίων ΚΜ 

≤24h 

[n=19 (100%)] 

 

Μέγιστη διάρκεια 

επεισοδίων ΚΜ 

>24h 

[n=8 (100%)] 

p τιµή 

Ηλικία (έτη) 70.26 ± 6.28 65 ± 11.65 0.14 

Άνδρες 6 (31.6) 6 (75) 0.087 

Ύψος (m) 1.66 ± 0.09 1.70 ± 0.1 0.35 

Βάρος (kg) 81.65 ± 16.1 87.85 ± 9.3 0.35 

BMI (kg/m2)  29.75 ± 5.1 30.77 ± 4.39 0.64 

Υπέρταση  14 (73.7) 8 (100) 0.28 

Κάπνισµα 7 (36.8) 5 (62.5) 0.4 

Δυσλιπιδαιµία 13 (68.4) 6 (75) 0.99 

Σακχαρώδης διαβήτης 4 (21.1) 2 (25) 0.99 

Στεφανιαία νόσος  1 (5.3) 2 (25) 0.2 

Καρδιακή ανεπάρκεια 

 

4 (21.1) 2 (25) 0.99 
Ιστορικό ΤΙΑ / ΑΕΕ 2 (10.5) 0 (0) 0.99 

CHADS2 1.68 ± 1.45 1.75 ± 1.16 0.9 

CHA2DS2-VASc  3.1 ± 1.76 2.75 ± 1.9 0.6 

Αντιαρρυθµική αγωγή 2 (10.5) 4 (50) 0.044 

Αµιωδαρόνη 0 (0) 2 (25)  

Προπαφαινόνη 1 (5.3) 1 (12.5)  

Φλεκαϊνίδη 1 (5.3) 1 (12.5)  

Άλλα φάρµακα    

B-αποκλειστές 5 (26.3) 3 (37.5) 0.67 

α-ΜΕΑ 6 (31.6) 0 (0) 0.132 

ARB 7 (36.8) 7 (87.5) 0.036 
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Στατίνες 9 (47.4) 5 (62.5) 0.68 

Υπερηχοκαρδιογραφικές 

παράµετροι 

   

Διάµετρος αριστερού 

κόλπου (mm) 

40.33 ± 5.2 42.75 ± 7.2 0.36 

Κλάσµα εξώθησης (%) 58.66 ± 5.8 59.37 ± 8.2 0.8 

Τελοδιαστολική διάµετρος 

αριστερής κοιλίας (mm) 

49 ± 5.2 49.1 ± 4.46 0.96 

 

Συντοµογραφίες όπως στον Πίνακα 1. 

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Σε αυτή την προοπτική µελέτη, διαπιστώσαµε για πρώτη φορά ότι µετά το 

πρώτο τους συµπτωµατικό ηλεκτροκαρδιογραφικά τεκµηριωµένο επεισόδιο ΚΜ, ένα 

υψηλό ποσοστό ασθενών είτε δεν παρουσίασαν υποτροπή της αρρυθµίας είτε 

παρουσίασαν χαµηλή συχνότητα υποτροπής, µε τα περισσότερα από τα επεισόδια να 

είναι µικρής διάρκειας. 

Από όσο γνωρίζουµε, αυτή είναι η πρώτη µελέτη για την εκτίµηση της 

φυσικής ιστορίας της παροξυσµικής ΚΜ µετά το πρώτο ηλεκτροκαρδιογραφικά 

τεκµηριωµένο κλινικό επεισόδιο ΚΜ µέσω µακροχρόνιας παρακολούθησης του 

ρυθµού µε εµφυτεύσιµους καταγραφείς καρδιακού ρυθµού. Στη βιβλιογραφία 

υπάρχει µόνο µία προοπτική µελέτη από τους Pappone και συν.17 που αξιολόγησε την 

υποτροπή της ΚΜ σε µια πενταετή περίοδο παρακολούθησης µετά το πρώτο 

συµπτωµατικό επεισόδιο παροξυσµικής ΚΜ. Σε αντίθεση µε τη µελέτη µας, οι 
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Pappone και συν.17 παρακολούθησαν εκατόν έξι (106) ασθενείς µε διαλείπουσα 

παρακολούθηση του καρδιακού ρυθµού. Αναφέρουν ότι πενήντα (50) ασθενείς (47%) 

δεν υπέστησαν άλλο επεισόδιο ΚΜ κατά την πενταετή περίοδο παρακολούθησης. 

Παρόλα αυτά, αυτό το ποσοστό ασθενών χωρίς ΚΜ είναι πιθανό να έχει 

υπερεκτιµηθεί, δεδοµένης της σποραδικής φύσης των επεισοδίων της αρρυθµίας και 

της πιθανής απουσίας συµπτωµάτων των ασθενών. Πράγµατι, µεγάλες προοπτικές 

µελέτες µε τη χρήση συνεχούς παρακολούθησης ΗΚΓ µέσω εµφυτεύσιµων συσκευών 

έδειξαν υψηλό επιπολασµό της υποκλινικής ΚΜ σε επιλεγµένους πληθυσµούς49, 86, 

συµπεριλαµβανοµένων των ασθενών χωρίς προηγούµενο ιστορικό ΚΜ49, 86. Στην 

µελέτη µας, τρεις (3) ασθενείς (10%) δεν εµφάνισαν υποτροπή της ΚΜ, ενώ εννέα 

(9) ασθενείς (30%) δεν εµφάνισαν κανένα άλλο συµπτωµατικό επεισόδιο. Αυτά τα 

ευρήµατα αποτελούν ισχυρή ένδειξη ότι µόνο η συνεχής παρακολούθηση του 

καρδιακού ρυθµού µπορεί να αποκλείσει τις υποτροπές της ΚΜ και να αναδείξει τους 

ασθενείς χωρίς υποτροπές της αρρυθµίας85. 

Η συχνότητα υποτροπής της ΚΜ κατά τη φυσική ιστορία της αρρυθµίας είναι 

πολύ σηµαντική, καθώς µπορεί να έχει σοβαρές κλινικές επιπτώσεις που επηρεάζουν 

τη διαχείριση του ασθενούς µετά την πρώτη εµφάνιση της αρρυθµίας. Σε ποιά 

περίπτωση ο θεράπων ιατρός θα συστήσει φαρµακευτική αντιαρρυθµική αγωγή  ή / 

και κατάλυση των αρρυθµιογόνων εστιών στις πνευµονικές φλέβες; Τι συµβαίνει µε 

τη µακροχρόνια χρήση  των αντιπηκτικών; Είναι η στρατηγική "παρακολουθήστε και  

αποφασίστε", µε βάση το συνολικό φορτίο (συµπτωµατικό και ασυµπτωµατικό) της 

αρρυθµίας, καλύτερη από τη διαχείριση ασθενών µε βάση µόνο τα συµπτώµατα; 

Είναι εφικτό ορισµένοι ασθενείς µε ΚΜ, οι οποίοι µπορεί να αποτελούν υψηλό 

ποσοστό, να αποφεύγουν τη µακροχρόνια χρήση των αντιθροµβωτικών από του 
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στόµατος φαρµάκων ή να χρησιµοποιούν αυτά τα φάρµακα διακοπτόµενα µε βάση το 

‘προφίλ’ υποτροπής της αρρυθµίας; 

Το πρώτο επεισόδιο ΚΜ που έχει τεκµηριωθεί µε ΗΚΓ µπορεί να θεωρηθεί 

ως το σηµείο έναρξης που οδηγεί στην έγκαιρη ανίχνευση και τροποποίηση τυχόν 

δυνητικά αναστρέψιµων παραγόντων που προδιαθέτουν στην αρρυθµία, όπως η 

υπέρταση, το σύνδροµο άπνοιας-υπόπνοιας ή η παχυσαρκία. Στη συνέχεια, η συνεχής 

παρακολούθηση µε εµφυτεύσιµους καταγραφείς θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως 

ο πιο αξιόπιστος τρόπος για να γεφυρωθεί το υπάρχον χάσµα µεταξύ της διαχείρισης 

ασυµπτωµατικών επεισοδίων και του κλινικού αποτελέσµατος. Η χρήση συσκευών 

αυτού του τύπου θα µπορούσε να καθοδηγήσει, σε επιλεγµένες περιπτώσεις, σε µια 

στρατηγική "πρώιµου" ελέγχου του ρυθµού µε αντιαρρυθµικά φάρµακα ή / και 

κατάλυσης των πνευµονικών φλεβών. Αυτή η στρατηγική µπορεί να αποτρέψει τις 

επιζήµιες επιδράσεις της ΚΜ µέσω σύνθετων µηχανισµών, που οδηγούν σε 

ηλεκτροφυσιολογική και δοµική αναδιαµόρφωση των κόλπων, και αποτελούν τον 

κύριο λόγο για την αποτυχία διατήρησης του φλεβοκοµβικού ρυθµού. 

Ελλείψει ισχυρών στοιχείων για την ακριβή φυσική ιστορία της υποκλινικής 

ΚΜ87, οι τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής 

Εταιρείας για τη διαχείριση της ΚΜ69 ορίζουν να εξετάζεται το ενδεχόµενο 

µακροχρόνιας από του στόµατος αντιπηκτικής θεραπείας σε ασθενείς µε βαθµολογία 

CHA2DS2-VASc ίσης µε 1, ενώ ενδείκνυται σε όλους τους ασθενείς µε ΚΜ και 

βαθµολογία CHA2DS2-VASc> 2. Παρόλα αυτά, η χρήση των νεότερων από του 

στόµατος αντιπηκτικών φαρµάκων (NOACs) σε συνδυασµό µε συσκευές που 

παρέχουν µια συνεχή δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης του καρδιακού 

ρυθµού ενθάρρυνε τις στρατηγικές χορήγησης αντιπηκτικής αγωγής µε βάση το 

συνολικό φορτίο της ΚΜ88. Μέσω της παρακολούθησης κολπικών ταχυαρρυθµιών σε 
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ασθενείς µε εµφυτευµένο απινιδωτή και συσκευές καρδιακού επανασυγχρονισµού, οι 

Martin και συν.89 αξιολόγησαν τη στρατηγική της  αντιπηκτικής θεραπείας 

βασισµένη στο κλινικό ‘προφίλ’ υποτροπής της αρρυθµίας και την  απόσυρση των 

αντιπηκτικών φαρµάκων µετά από περιόδους χωρίς αρρυθµία, προκειµένου να 

µειωθεί ο κίνδυνος αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και αιµορραγίας. Σε αυτή τη 

µελέτη (IMPACT)89,  η εισαγωγή και ο τερµατισµός της αντιπηκτικής αγωγής µε 

βάση το ‘προφίλ’ υποτροπής των κολπικών ταχυαρρυθµιών δεν βελτίωσε τα 

αποτελέσµατα (εγκεφαλικό επεισόδιο και αιµορραγία) σε σύγκριση µε τη συµβατική 

µακροχρόνια συνεχή χορήγηση αντιπηκτικών φαρµάκων. Ωστόσο, θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι στην πλειοψηφία των ασθενών αυτών χορηγήθηκαν αναστολείς της 

βιταµίνης Κ και όχι νεότερα από του στόµατος αντιπηκτικά, τα οποία 

χαρακτηρίζονται από ταχεία έναρξη και λήξη της δράσης τους. Αυτό ίσως είναι ένας 

σηµαντικός λόγος που επηρέασε σηµαντικά τα αποτελέσµατά της µελέτης τους.  

Μια πρόσφατη µελέτη που αξιολόγησε την ίδια υπόθεση (REACT.COM90) 

ανέλυσε δεδοµένα από πενήντα-εννέα (59) ασθενείς µε παροξυσµική ή εµµένουσα 

ΚΜ. Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε θεραπεία µε νεότερα από του στόµατος 

αντιπηκτικά (Μη αναστολείς της βιταµίνης Κ), ενώ η χορήγηση της αντιπηκτικής 

αγωγής βασίστηκε στο ‘προφίλ’ υποτροπής της αρρυθµίας µέσω παρακολούθησης 

του ρυθµού µε ILRs. Τα αντιπηκτικά χορηγήθηκαν για κάθε επεισόδιο ΚΜ που 

διήρκεσε τουλάχιστον 60’ λεπτά και για διάρκεια 30 ηµερών µετά από κάθε 

επεισόδιο. Η µελέτη έδειξε ότι αυτή η στρατηγική απέδωσε στο 94% των 

περιπτώσεων µείωση του χρόνου διάρκειας της αντιπηκτικής αγωγής σε σύγκριση µε 

τη συντηρητική αντιµετώπιση (µακροχρόνια αντιπηκτική αγωγή), ενώ δεν 

παρατηρήθηκαν εγκεφαλικά επεισόδια ή θάνατοι. Η µελέτη TACTIC-AF 

(Προσαρµοσµένη αντιπηκτική αγωγή για τη µη µόνιµη κολπική µαρµαρυγή)88 είναι 
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µια άλλη εν εξελίξει µελέτη που αποσκοπεί στη δοκιµή αυτής της προσαρµοσµένης 

στρατηγικής αντιπηκτικής προφύλαξης σε ασθενείς µε βαθµολογία CHADS2 <3 και 

χαµηλό φορτίο ΚΜ. Τα αποτελέσµατά της αναµένονται σύντοµα. Τα αποτελέσµατά 

µας υποστηρίζουν την ιδέα της προσαρµοσµένης-εξατοµικευµένης διαχείρισης 

αντιπηκτικών (on-off strategy) και τη διεξαγωγή µεγάλων κλινικών µελετών 

προκειµένου να αξιολογηθεί αυτή η στρατηγική. 

Ένα άλλο ενδιαφέρον θέµα, η σχέση µεταξύ της διάρκειας της ΚΜ και του 

κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου, εξακολουθεί να είναι αµφιλεγόµενο11, 49, 91, 92. 

Ασθενείς που παρουσιάζουν λιγότερο συχνά επεισόδια αρρυθµίας, και µάλιστα 

βραχείας διάρκειας, ενδέχεται να είναι λιγότερο επιρρεπείς στην ανάπτυξη 

θροµβοεµβολικού επεισοδίου. Μια πρόσφατα δηµοσιευµένη ανάλυση των Van 

Gelder και συν.11, που αναλύει τη διάρκεια της υποκλινικής ΚΜ και την εµφάνιση 

ισχαιµικού εγκεφαλικού επεισοδίου στον πληθυσµό της µελέτης ASSERT49, έδειξε 

ότι µόνον οι ασθενείς που έµφάνιζαν επεισόδια αρρυθµίας µε διάρκεια> 24 ώρες 

είχαν σηµαντικά αυξηµένο θροµβοεµβολικό κίνδυνο. Ωστόσο, στη µελέτη MOST91, 

ο κίνδυνος αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου ή θανάτου αυξήθηκε κατά 2,5 φορές 

σε ασθενείς που είχαν τουλάχιστον ένα επεισόδιο κολπικής ταχυαρρυθµίας (AHRE) 

µε διάρκεια> 5’ λεπτά, ενώ η µελέτη TRENDS92 έδειξε ότι ο θροµβοεµβολικός  

κίνδυνος αποτελεί ποσοτική συνάρτηση του φορτίου της ΚΜ. Οι Cappuci και συν.93, 

όπως και οι Van Gelder και συν.11, έδειξαν ότι τα επεισόδια ΚΜ µε διάρκεια> 24 h 

συνδέονταν ανεξάρτητα µε αυξηµένο θροµβοεµβολικό κίνδυνο93. Σε µια καλά 

σχεδιασµένη µελέτη από τους Botto και συν.94, οι συγγραφείς πρότειναν ότι, σε 

ασθενείς µε επαναλαµβανόµενα επεισόδια ΚΜ, η πρόβλεψη των θροµβοεµβολικών 

συµβάντων µπορεί να βελτιωθεί µε το συνδυασµό της διάρκειας της ΚΜ µε την 

κλίµακα CHADS2. Στη µελέτη µας, οι περισσότεροι ασθενείς (63,3%) παρουσίασαν 
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επεισόδια µικρής διάρκειας (≤ 24 ώρες) και δεν είναι γνωστό εάν αυτά τα επεισόδια 

ΚΜ αυξάνουν τον θροµβοεµβολικό κίνδυνο σε επίπεδο που απαιτεί αντιπηκτικά για 

την πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου ή της συστηµατικής εµβολής. Παρόλα 

αυτά, το ακριβές όριο για τη διάρκεια της ΚΜ και η σχέση της µε άλλους 

θροµβοεµβολικούς παράγοντες κινδύνου όσον αφορά το θροµβοεµβολικό κίνδυνο 

που διατρέχουν οι ασθενείς είναι θέµα περαιτέρω έρευνας. 

Όσον αφορά τη συσχέτιση της συχνότητας υποτροπής της ΚΜ ή της 

διάρκειας των επεισοδίων ΚΜ µε δηµογραφικές, κλινικές και ηχοκαρδιογραφικές 

παραµέτρους, η χρήση στατινών βρέθηκε να έχει στατιστικά σηµαντική συσχέτιση µε 

χαµηλή συχνότητα υποτροπής της αρρυθµίας (p = 0,025). Στη βιβλιογραφία, ο ρόλος 

των στατινών στην πρόληψη της ΚΜ είναι αµφιλεγόµενος95, 96. Επιπλέον, η χρήση 

των αντιαρρυθµικών φαρµάκων βρέθηκε υψηλότερη σε ασθενείς που υπέφεραν από 

παρατεταµένα επεισόδια. Αυτό ήταν στα όρια της στατιστικής σηµαντικότητας (p = 

0,044), και µπορεί να αποδοθεί στην προτίµηση των ιατρών για τη χορήγηση 

αντιαρρυθµικών φαρµάκων σε ασθενείς µε επεισόδια ΚΜ µεγάλης διάρκειας. Η 

χρήση αναστολέων των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ήταν επίσης µεγαλύτερη σε 

ασθενείς µε µεγαλύτερα επεισόδια ΚΜ (p = 0,036)-ίσως επειδή όλοι οι ασθενείς µε 

ΚΜ διάρκειας > 24 ώρες είχαν υπέρταση και αυτά τα φάρµακα αποτελούν µείζονα 

κατηγορία αντιϋπερτασικών παραγόντων. Ωστόσο, δεδοµένου του µικρού αριθµού 

των εγγεγραµµένων ασθενών, τα ανωτέρω αποτελέσµατα θα πρέπει να ερµηνευτούν 

µε τη δέουσα προσοχή. 
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Στη µελέτη µας, χρησιµοποιήσαµε αυθαίρετα την όριο των 10 λεπτών όσον 

αφορά τη διάρκεια των επεισοδίων ΚΜ, προκειµένου να αυξήσουµε την ειδικότητα 

στην ανίχνευση των επεισοδίων ΚΜ. Ένας καταγραφέας αυτού του τύπου και 

ειδικότερα, στην περίπτωσή µας, το Reveal XT δεν έχει τη δυνατότητα να 

αποθηκεύσει το σύνολο των ΗΚΓ για όλα τα επεισόδια που έχουν εγγραφεί σε αυτό, 

αλλά µόνο το ΗΚΓ για τα τελευταία δέκα αποθηκευµένα επεισόδια. Επεισόδια 

µικρής διάρκειας, π.χ. Τα επεισόδια ΚΜ 2 λεπτών, συνήθως εσφαλµένα 

ταξινοµούνται ως ΚΜ, καθώς συνήθως πρόκειται για ηλεκτρικά παράσιτα, 

ακανόνιστη κολποκοιλιακή αγωγή, πρόωρες κολπικές ή κοιλιακές συστολές. 

Η ειδικότητα της συσκευής στην αυτόµατη ανίχνευση επεισοδίων ΚΜ 

(85,4%) θα µπορούσε να έχει επηρεάσει ελαφρώς τα αποτελέσµατά µας. Για να 

αποφύγουµε την απώλεια δεδοµένων µέσω της αντικατάστασης των παλαιότερων 

επεισοδίων από νεότερα, προγραµµατίσαµε τις επισκέψεις παρακολούθησης των 

ασθενών κάθε τρεις µήνες. Παρόλα αυτά, για ασθενείς που εµφάνισαν υψηλή 

συχνότητα υποτροπής της αρρυθµίας, ενδέχεται να είχαν χαθεί ορισµένα δεδοµένα. 

Ως χαµηλή συχνότητα υποτροπής ορίστηκε αυθαίρετα το: λιγότερα από 5 

επεισόδια ΚΜ ανά έτος (µέγιστο 4 επεισόδια ΚΜ ανά έτος). Πιστεύουµε ότι οι 

ασθενείς που έχουν αυτό το προφίλ υποτροπής της αρρυθµίας σε συνδυασµό µε 

επεισόδια βραχείας διάρκειας (≤24 ώρες) θα µπορούσαν να αποτελέσουν µια οµάδα-

στόχο κλινικού ενδιαφέροντος όσον αφορά την εξατοµικευµένη µακροχρόνια 

χορήγηση της αντιπηκτικής αγωγής ("on-off" strategy). Παρ 'όλα αυτά, το δείγµα µας 
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ήταν µικρό και ετερογενές, επηρεάζοντας την ικανότητα αξιόπιστης αξιολόγησης των 

καθοριστικών παραγόντων της υποτροπής της αρρυθµίας.  

  Συµπεριλάβαµε επίσης, ασθενείς που είχαν βιώσει το πρώτο τους 

συµπτωµατικό, τεκµηριωµένο µε ΗΚΓ επεισόδιο παροξυσµικής ΚΜ. Δεν είναι 

γνωστό αν αυτοί οι ασθενείς παρουσίασαν και υποκλινικά επεισόδια ΚΜ πριν από το 

πρώτο συµπτωµατικό επεισόδιο τους, αλλά αυτό παρόλα αυτά, έχει αµφιλεγόµενη 

κλινική σηµασία. Αυτά τα επεισόδια µπορεί να επιταχύνουν την πρόοδο της 

αρρυθµίας σε εµµένουσα ή µόνιµη. Ωστόσο, το πρώτο κλινικό (συµπτωµατικό) 

επεισόδιο είναι το χρονικό σηµείο λήψης αποφάσεων σχετικά µε τη διαχείριση της 

αρρυθµίας. Ο αριθµός των ασθενών που περιλαµβάνονται σε αυτή τη µελέτη είναι 

µικρός και τα αποτελέσµατα πρέπει να αξιολογηθούν µε προσοχή.	Ωστόσο, λόγω της 

έλλειψης δεδοµένων στη φυσική ιστορία της αρρυθµίας, καθώς και της µακροχρόνιας 

περιόδου παρακολούθησης µετά το πρώτο κλινικό επεισόδιο παροξυσµικής ΚΜ (τρία 

χρόνια για κάθε ασθενή), πιστεύουµε ότι τα αποτελέσµατά µας παρουσιάζουν 

ενδιαφέρον καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν περαιτέρω µεγαλύτερες µελέτες στον 

τοµέα αυτό. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Συµπερασµατικά, παρατηρήσαµε στη µελέτη µας ότι, µετά το πρώτο κλινικό 

(συµπτωµατικό) επεισόδιο ΚΜ, ένα σηµαντικό ποσοστό των ασθενών δεν 

εµφανίζουν άλλο επεισόδιο ΚΜ ή έχουν χαµηλή συχνότητα υποτροπής της 

αρρυθµίας. Επιπλέον, οι περισσότεροι από τους ασθενείς παρουσίαζαν επεισόδια 
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βραχείας διάρκειας. Εάν τα ευρήµατα αυτά επιβεβαιωθούν σε µεγαλύτερες µελέτες, 

θα µπορούσαν να έχουν κλινική εφαρµογή για την εξασφάλιση εξατοµικευµένης 

αξιολόγησης και µακροπρόθεσµης διαχείρισης της αρρυθµίας στο µέλλον. 

Απαιτούνται περαιτέρω µεγάλες τυχαιοποιηµένες µελέτες όχι µόνο για την 

αξιολόγηση τέτοιων στρατηγικών αλλά και για την αποσαφήνιση του ρόλου των 

εµφυτεύσιµων  συσκευών παρακολούθησης του καρδιακού ρυθµού στη 

µακροπρόθεσµη αντιµετώπιση της αρρυθµίας. 
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Background: The presentation of atrial fibrillation (AF) varies remarkably, from totally asymptomatic to symp-
tomatic patients, while the same individual may present symptomatic and asymptomatic episodes. We aimed
to identify electrocardiographic differences between symptomatic and asymptomatic episodes and to find
parameters related to the appearance of symptoms.
Methods: Thirty consecutive patients (age 66.9± 10 years) with paroxysmal AF received an implantable loop re-
corder. Three types of episodeswere defined: asymptomatic (ASx), symptomatic (Sx), andmixed asymptomatic-
symptomatic (AS-Sx). The heart rate (HR) and heart rate variability (HRV) were recorded during the first 2 min
of eachASx or Sx episode, and during thefirst 2min of both the symptomatic and asymptomatic periods inAS-Sx.
Results: Eighty-two episodes from twenty-five patients were evaluated.MeanHRwas 142.48± 25.84 bpm for Sx
and 95.71 ± 19.29 bpm for ASx (p b 0.001). Mean HRVwas 92.62 ± 42.29 ms for Sx and 150.06 ± 49.68 ms for
ASx (p b 0.001). In AS-Sx, mean HRwas 102.91± 24.54 bpm for the asymptomatic and 141.88 ± 23.43 bpm for
the symptomatic period (p b 0.001). Mean HRV was 173.55 ± 61.30 ms for the asymptomatic and 87.33 ±
30.65ms for the symptomatic period (p=0.003). Therewere no significant correlations between patients' char-
acteristics and the clinical presentation of the arrhythmia.
Conclusions: TheASxwere characterized by a lowerHR andhigherHRV compared to Sx. In As-Sx, the asymptomatic
period was characterized by a lower HR and higher HRV compared to the symptomatic. These findings suggest a
possible contribution of variations in the autonomic nervous system activity to the perception of the arrhythmia.

© 2016 Elsevier Ireland Ltd. All rights reserved.
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1. Introduction

Although atrialfibrillation (AF) is themost common sustained cardi-
ac arrhythmia and significant progress has been made in the under-
standing of its pathophysiology and treatment, there are still many
unresolved issues related to this rhythm disturbance. One such issue is
why, even in the same patient, the arrhythmia sometimes presents
with symptoms, whereas it is often totally asymptomatic. Though the
reason for this peculiar presentation is still unknown, it may have seri-
ous diagnostic and therapeutic implications, since silent AF is at least
as dangerous as the symptomatic arrhythmia [1,2]. In some patients,

AF is diagnosed incidentally [3], while in symptomatic patients 30% of
episodes are asymptomatic and this percentage increases to 50% after
initiation of a specific treatment [4–7]. In patients with paroxysmal or
persistent AF it is important to know the total burden of AF, to which
symptomatic and asymptomatic episodes contribute equally, as it
seems that the burden of AF is of prognostic significance and may be
used as a basis for therapeutic decisions [8]. Nowadays, we are able to
precisely estimate the AF burden with the use of implantable loop re-
corders (ILRs), which have the ability to record and store AF episodes
with high sensitivity (96.1%) and good specificity (85.4%) [9]. In the
present study, we used ILR recordings to identify electrocardiographic
differences between symptomatic and asymptomatic AF episodes and
to explore possible demographic, clinical or echocardiographic parame-
ters related to the clinical manifestation of this arrhythmia.

2. Methods

Thirty consecutive patients older than 18 years (mean age 66.9 ± 10 years; 14 men)
who had a first ECG documented episode of paroxysmal AF were included. After sinus
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rhythm restoration, an ILR (Reveal XT 9529; Medtronic, Minneapolis, Minnesota, USA)
was inserted subcutaneously under local anesthesia. Patients' medical history was record-
ed, and a physical examination, a 12-lead standard ECG recording, and an echocardio-
graphic study were performed at the time of enrollment. The patients underwent a
stress ECG with the Bruce treadmill protocol and/or nuclear single photon emission
computed tomography (SPECT) stress testing using thallium nuclear agents, in order to
determine the possibility of coronary artery disease (CAD). If there was strong evidence
of CAD a coronary angiogram was performed. Stroke risk was assessed by the CHA2DS2-
VASc score [10]. The EHRA score [10] was used for the classification of the AF-related
symptoms. Follow-up visits were scheduled to be performed after one month, three
months, and every three months thereafter for a period of three years.

All patients gavewritten informed consent, the studywas organized according to eth-
ical considerations, as described in the Declaration of Helsinki for humanmedical studies,
and the protocol was approved by the institutional medical ethics committee. Types of AF
were defined according to the 2016 ESC guidelines [10].We excludedpatientswith persis-
tent or permanent AF, patients with an episode of AF attributed to reversible or transient
causes such as acute myocarditis or pericarditis, acute coronary syndromes, acute pulmo-
nary embolism, metabolic disorders (hyperthyroidism, pheochromocytoma), drug abuse
(e.g. cocaine), and caffeine and alcohol intake (holiday heart syndrome). Pregnant
women and patients who declined to give written consent were also excluded.

2.1. Implantable loop recorder (ILR)

After the implantation, all the patients were trained and were instructed to activate
the device after the onset of symptoms indicative of the arrhythmia (palpitations, dizzi-
ness, fast heartbeat, syncope or presyncope). The Reveal XT detects the occurrence of AF
episodes using an automatic algorithm based on the pattern of R-wave interval variability
within 2-minute periods. The memory of the device can store up to 22.5 min of ECG
recordings from patient-activated episodes and up to 27 min of ECG recordings from au-
tomatically detected arrhythmias. For each automatically detected AF episode the Reveal
XT stores an ECG of the first 2 min of the episode, while for each patient-activated episode
it stores the ECG 6.5 min before the patient's activation and 1 min after. The device's
memory was reset after a patient's visit. All the recorded episodes were reviewed by
two physicians of our department, who had full access to the data and take responsibility
for their interpretation,while the statistical analyseswere carried out by our department's
statistician.

2.2. Paroxysmal atrial fibrillation (PAF) episodes

We recorded the total number of AF episodes during the follow-upperiod for each pa-
tient. The AF episodes were classified as: asymptomatic (ASx) AF episodes (the patient
was unaware of the arrhythmia throughout the episode); symptomatic (Sx) AF episodes
(the patient suffered from symptoms indicative of the arrhythmia during the AF episode);
and AF episodes that were initially asymptomatic but became symptomatic later on (AS-
Sx). In ASx, Sx and AS-Sx episodes we calculated the heart rate (HR1) and the heart rate
variability (HRV1) during the first 2 min of each episode. In addition, in AS-Sx episodes,
we analyzed HR and HRV 2 min before the activation of the device by the patient (HR2,
HRV2). We analyzed HRV by manually applying time-domain methods to the available
ECG data of each AF episode. The HR and HRV for each PAF were calculated manually
from the device memory by two physicians of our department. We considered the mean
value of the two measurements as the HR and HRV of each episode. We excluded from
our analysis episodes with a duration b10 min, as in short-duration episodes a few pa-
tients were unable to activate the patient's external device at the time they felt symptoms
indicative of the arrhythmia. In addition, we investigated the distribution of AF episodes
during the day, as well as the seasonal variation of the Sx, ASx, and AS-Sx AF episodes.

2.3. Definitions of the analyzed parameters in AF episodes

The HR1 (bpm) was defined as the mean HR during the first 2 min of episodes [ASx,
Sx, AS-Sx (asymptomatic period)], while the HR2 (bpm) was the mean HR during 2 min
before the activation of the device from the patient [only in AS-Sx episodes (symptomatic
period)]. The HRV1 (ms) was defined as the standard deviation of all RR intervals during
the first 2 min of episodes [ASx, Sx, AS-Sx (asymptomatic period)], while the HRV2 (ms)
was the standard deviation of all RR intervals during 2 min before the activation of the
device from the patient [only in AS-Sx episodes (symptomatic period)]. Mean RR (ms)
was the mean of all RR intervals during the AF episodes. HRp (bpm) was the mean HR
of the patient during the follow-up period. The delta hr (%) was defined as [(HR1 −
HRp) / HR1] × 100.

2.4. Echocardiographic measurements

All the patients underwent two-dimensional transthoracic echocardiography at the
time of their enrollment. The echocardiographic studywas performed after the restoration
of sinus rhythm so that left ventricular function could be evaluated effectively. The param-
eters recorded for the purpose of this study were left atrial (LA) diameter, left ventricular
end-diastolic diameter (LVEDD) and left ventricular ejection fraction (LVEF). The echo-
studies were performed by two cardiologists in our department who are specialized in
echocardiography.

2.5. Statistics

Summary descriptive statistics are presented as frequency (%) or mean ± standard
deviation, as appropriate. Comparisons of continuous variables between purely
asymptomatic and symptomatic episodes were carried out using the independent sam-
ples t-test. In AS-Sx episodes, the comparison between the asymptomatic and symptom-
atic period was performed using the paired samples t-test. Chi-square tests were used to
compare categorical variables. All statistical tests were carried out at the two-sided 5%
level of significance using IBM-SPSS 21 software.

3. Results

The clinical and demographic characteristics of the study popula-
tion are listed in Table 1. The most common comorbidity was arterial
hypertension (83.3%) followed by dyslipidemia (70%). The mean
CHA2DS2-VASc score was 2.83 ± 1.66. The mean duration of the follow-
up period after the implantation of the device was 18.7 months. The
mean duration of the AF episodes included in this study was 738 (range
10–5115)minutes. No thromboembolic episode or death occurredduring
the follow-up period. A total number of 82 AF episodes (lasting N10min)
from 25 patients were included in our analysis. The total number of
patients who suffered only from symptomatic AF episodes was 6. In 11
patients, only asymptomatic episodes were recorded, while there
were 8 patients who had both types of AF episode. In 5 patients, no AF
episode was recorded during the follow-up period. The most common
symptom indicative of the arrhythmia in our population was palpita-
tions (9 patients) followed by dizziness (2 patients).

3.1. Asymptomatic versus symptomatic AF episodes

A total of 43 ASx episodes, 27 Sx episodes, and 12 AS-Sx AF episodes
were included in our analysis. ThemeanHR1, HRV1 and delta hr during
the first 2min of ASx and Sx AF episodes are shown in Fig. 1; there were
significant differences in HR1, HRV1, and delta hr between Sx and ASx
episodes. The Sx episodes were characterized by higher mean HR and
delta hr, and lower mean HRV than the ΑSx episodes. The analysis of
AF episodes in each individual patient who suffered from both types
of AF episodes (symptomatic and asymptomatic) was in line with the
above results. There was no statistically significant association between
specific patients' clinical characteristics (age, bodymass index, smoking,
hypertension, dyslipidemia, heart failure, diabetes mellitus, history of
transient ischemic attack or stroke) and the occurrence of symptomatic
or asymptomatic AF episodes. However, significant seasonal variation in
the distribution of the AF episodes was observed (Fig. 2a). Most AF
episodes that occurred during the winter season (December, January,
February) were asymptomatic (65.5%), while during the summer sea-
son (June, July, August) the majority of AF episodes were symptomatic
(30.8%) or AS-Sx (46.2%). Furthermore, a large majority of AF episodes
recorded between midnight and 6 am began as asymptomatic (78.6%),
while 53.6% of episodeswere totally asymptomatic (Fig. 2b). In contrast,
47.8% of AF episodes that began between 6 pm and midnight were
totally symptomatic.

3.2. Asymptomatic versus symptomatic periods in AS-Sx AF episodes

Twelve AS-Sx AF episodes that were initially asymptomatic and sub-
sequently became symptomaticwere included in our analysis. Themost
common symptom was palpitations. The average time between the
onset of AF and the activation of the device by the patient was
244 min. The mean duration of the AS-Sx episodes was 13 ± 9 h. HR
and HRV measurements did not differ significantly between the two
observers. The mean HR1 (asymptomatic period) was 102.91 ±
24.54 bpm and the mean HR2 (symptomatic period) was 141.88 ±
23.43 bpm (p b 0.001). The mean HRV1 (asymptomatic period) was
173.55 ± 61.30 ms, while the mean HRV2 (symptomatic period) was
87.33 ± 30.65 ms (p = 0.003). In these episodes the change from
asymptomatic to symptomatic AF was associated with a significant
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increase in HR and a significant decrease in HRV. No significant differ-
ences in HR and HRV were observed between the Sx AF episodes and
the symptomatic periods in AS-Sx AF episodes or between the ASx AF
episodes and asymptomatic periods in AS-Sx AF episodes (Table 2).

Baseline echocardiographic parameters are reported in Table 1. No
significant correlations were observed between the absolute number
or the proportion of ASx, Sx and AS-Sx AF episodes and the left atrial di-
ameter, the left ventricular end-diastolic diameter, or the left ventricular
ejection fraction. Furthermore, there was no significant difference in
echocardiographic parameters (LA diameter, LVEDD, LVEF) between
asymptomatic and symptomatic patients. The only valvular disease re-
corded during the echo study at the timeof the enrollmentwasmildmi-
tral regurgitation (9 patients).

4. Discussion

In this study, we observed that asymptomatic AF episodes constitute
the majority of AF episodes in patients with PAF after their first clinical
episode, and that they have a different HR-HRV profile compared with
symptomatic episodes. In these patients, asymptomatic episodes were
characterized by a lower mean HR and higher HRV compared with

symptomatic episodes. An interesting finding was that many AF epi-
sodes started as asymptomatic and subsequently became symptomatic.
The clinical presentation of AF episodes showed a circadian and a sea-
sonal variation, with most asymptomatic episodes appearing between
midnight and 6 am and during winter.

To the best of our knowledge, this is the first study to prospectively
analyze possible differences in HR and HRV between symptomatic and
asymptomatic episodes of paroxysmal AF. Only one study by Frykman
et al. [11] analyzed, using 24-h ECG recorders, the HRV differences be-
tween asymptomatic and symptomatic patients with persistent AF. In
their study, theHRVwas analyzed in the timedomain, but no significant
differences in HRV and maximum or minimum HR were reported be-
tween asymptomatic and symptomatic patients. As the authors pointed
out, persistent AF might represent a different symptomatic situation as
compared with PAF. However, the term “persistent” AF was not clearly
defined in Frykman's study and it is not certain whether it referred to
persistent, long-standing persistent, or permanent AF, according to the
latest ESC guidelines [10]. The main difference between this study and
ourswas thatwe compared AF episodes (ASx, Sx, AS-Sx) rather than pa-
tients (asymptomatic, symptomatic). Furthermore, we used ILRs for
continuous monitoring of our patients, thus allowing us to record not
only automatically detected episodes, but also symptomatic episodes
at the time they occurred. Consequently, we were able to compare the
asymptomatic period with the period duringwhich the patient suffered
fromAF symptoms. Aswe observed, therewere symptom-free episodes
of AF, episodes that were completely symptomatic, and episodes that
included both asymptomatic and symptomatic periods. This finding
suggests that AF represents an arrhythmia with a variable clinical
profile.

In the AFFIRM study [1], the symptomatic patients had a faster
maximum heart rate than those who were asymptomatic during the
qualifying episode of AF. The association between the duration of AF ep-
isodes and the presence of symptoms was also reported in the same
study. Symptomatic patients were more likely to have recent-onset AF
(b48 h). Asymptomatic patients were more often men, with fewer
cardiac diseases and a higher incidence of stroke.

Themain symptoms related to AF have been attributed to R-R inter-
val irregularity and to an increased HR (feeling of palpitations, chest
pain) or to concomitant heart failure (easy fatigue, dyspnea).Most stud-
ies so far were seeking clinical, electrocardiographic or echocardio-
graphic differences between symptomatic and asymptomatic patients
with permanent AF [12–14]. Factors such asmitral or tricuspid valve re-
gurgitation were related with symptomatic AF, while HR and HRV, left
ventricular ejection fraction or the duration of the arrhythmia did not
differ between patients with or without symptoms [11]. For patients
with paroxysmal or persistent AF the situation is more complex. Pa-
tients with these clinical presentations of the arrhythmia may be either
symptomatic or asymptomatic, while the same patient may sometimes
presentwith symptomatic AF episodes, other timeswith asymptomatic.
The most exciting finding, however, was that there were symptomatic
episodes that presented an initial silent period, since the patients acti-
vated the recording some time after the episode started. The HR and
HRV during the two periods (asymptomatic and symptomatic) of the
sameAS-Sx episode showed the same differences aswere seen between
independent Sx and ASx episodes.

The relation of HRV with autonomic nervous system activity has
mainly been studied in patients in sinus rhythm [11]. However, a few
studies have postulated that HRV may also reflect the sympathovagal
balance in AF patients [15,16,14]. Based on the above, we may claim
that autonomic nervous system activity plays a significant role in the
patient's perception of AF episodes. Increased sympathetic activity, indi-
cated by the lower HRV during the symptomatic period, could be re-
sponsible not only for an increased HR, but also for a more powerful
cardiac contraction, which is potentially necessary for the provocation
of symptoms. Thus, wemay postulate for AS-Sx episodes that the reduc-
tion in cardiac output immediately after AF initiation activates the

Table 1
Baseline demographic and clinical characteristics of patients.

n = 30

Age (years) 66.9 ± 10
Men 14 (46.6%)
Height (m) 1.67 ± 0.09
Weight (kg) 84.4 ± 13.8
BMI (kg/m2) 30.2 ± 4.6
Hypertension 25 (83.3%)
Smokers 14 (46.6%)

Active smokers 9 (30%)
Ex-smokers 5 (16.6%)

Dyslipidemia 21 (70%)
Diabetes mellitus 7 (23.3%)
Stable coronary artery disease 1 (3.3%)
Heart failure 6 (20%)
History of ΤΙΑ/stroke 2 (6.6%)
CHA2DS2-VASc score 2.83 ± 1.66

0–1 6 (20%)
2 10 (33.3%)
N2 14 (46.7%)

EHRA score 1.7 ± 0.99
I–II 23 (76.7%)
III–IV 7 (23.3%)

Drugs for heart rate control 10 (33.3%)
B-blockers 9 (30%)
Diltiazem 1 (3.3%)

Drugs for heart rhythm control 7 (23.3%)
Propafenone 3 (10%)
Amiodarone 2 (6.6%)
Flecainide 2 (6.6%)

Other medications
ACEI 8 (26.6%)
ARB 15 (50%)
Statins 16 (53.3%)

Echocardiographic parameters
Diameter of the left atrium (mm) 41.03 ± 6.05

≤39 15 (50%)
N39 15 (50%)

Ejection fraction (%) 59.2 ± 6.72
b50 4 (13.3%)
≥50 26 (86.7%)

End-diastolic diameter of the left ventricle (mm) 49.16 ± 5.05
≤56 28 (93.3%)
N56 2 (6.7%)

Left ventricular hypertrophy 3 (10%)

Values are expressed as mean ± SD or n (%).
TIA: transient ischemic attack; AF: atrialfibrillation; ACEI: angiotensin-converting enzyme
inhibitor; ARB: angiotensin receptor blockers.
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sympathetic nervous system, which in turn leads to an increased HR
and a more powerful contraction, which make the episode perceptible
by the patient. However, further studies are required to confirm our

hypothesis. In line with the above could be the observation that most
ASx episodes occurred during sleeping hours, when the sympathetic ac-
tivity is reduced compared with the parasympathetic [17,18] while the

Asymptomatic AF 

episodes (n=43)

Symptomatic AF 

episodes (n=27)

P-value

HR1 (bpm) 95.7 ± 19.29 142.48 ± 25.84 <0.001

HRV1 (ms) 150.06 ± 49.68 92.62 ± 42.49 <0.001

delta hr (%) 35.28 ± 29.68 83.07 ± 36.59 <0.001

Fig. 1. Box plots of HR1 (a), HRV1 (b), delta (Δ) hr (c) during the first 2 min of the symptomatic (Sx) and asymptomatic (ASx) atrial fibrillation episodes. Values are expressed asmean±
SD.HR1:meanheart rate during thefirst 2minof episodes;HRV1: standarddeviation of all RR intervals during thefirst 2minof episodes;Δhr: [(ΗR1−HRp) / HR1]× 100. This represents
the increase (%) in heart rate during thefirst 2min of the episode from the patient'smean heart rate during the follow-upperiod. y-Axis: a. HR1 (bpm), b. HRV1 (ms), c. delta (Δ) hr (%); x-
axis: type of AF episodes (ASx, Sx).

Fig. 2. a. The seasonal variation in the distribution of the AF episodes. The yearwas divided into four seasons (spring, summer, fall, winter). Spring: March, April, May; Summer: June, July,
August; fall: September, October, November; winter: December, January, February. Significant seasonal variation was found. y-Axis: percentage (%) of AF episodes; x-axis: type of AF
episodes (ASx, Sx, AS-Sx). AF: atrial fibrillation; ASx: asymptomatic AF episodes; Sx: symptomatic AF episodes; AS-Sx: episodes of AF that were initially asymptomatic and became
symptomatic later on. b. The distribution of atrial fibrillation episodes during the day. The day (24 h) was divided into four equal parts (06–12; 12–18; 18–24; 00–06). y-Axis:
percentage (%) of AF episodes; x-axis: type of AF episodes (ASx, Sx, AS-Sx). ASx: asymptomatic AF episodes; Sx: symptomatic AF episodes; AS-Sx: episodes of AF that were initially
asymptomatic and became symptomatic later on.
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fact that symptom perception generally can be lower when the patient
is asleep cannot be excluded. Finally, the seasonal variation in ASx and
Sx AF episodes, although interesting, cannot be explained reliably.

4.1. Study limitations

HRV was analyzed only in the time domain and manually from the
available ILR recordings for each AF episode. Unfortunately, the device
does not provide the opportunity for automatic calculations in the
time or frequency domain. However, the fact that the measurements
were obtained by two independent physicians and did not differ signif-
icantly makes us confident about their reliability. Although the reduc-
tion of HRV as the HR increased during an AF episode was an expected
finding, we measured the HRV in order to estimate the autonomic ner-
vous system activity. Moreover, the HRV reflects the sympathovagal
balance in patients in sinus rhythm and it is not known whether the
sameapplies to patientswithAF. Another limitation is the small number
of patients included in our analysiswhich requires further future studies
to confirm our results. Finally, the relatively not high specificity of the
ILR (85.4%) [9] in the automatic detection of AF episodes could have in-
fluenced slightly our results. However, we tried to minimize this limita-
tion by including in our analysis AF episodes with a duration at least
10 min.

5. Conclusion

In this study, we found that a high percentage of paroxysmal AF
episodes were asymptomatic, and for the first time we showed that
symptomatic AF episodes are characterized by a higher HR and lower
HRV compared to asymptomatic AF episodes. Furthermore, in many
AF episodes that started as asymptomatic and were perceived later,
the symptomatic period was also characterized by a higher HR and
lower HRV. These findings indicate a possible contribution of variations
in ANS activity to the perception of AF, but more studies are needed to
confirm this hypothesis.
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Background: Decision making regarding a patient who has experienced a first clinical episode

of atrial fibrillation (AF) is challenging, and the AF recurrences should be a significant consider-

ation. Continuous long-term rhythm monitoring via implantable loop recorders (ILRs) has

enabled us to evaluate the AF recurrence profile after the first clinical episode and to investi-

gate clinical parameters associated with the course of the arrhythmia.

Hypothesis.: Continuous rhythm monitoring via ILRs in AF patients after the first clinical epi-

sode is of clinical significance and precisely evaluate the AF recurrence profile.

Methods: Thirty consecutive patients with paroxysmal AF received an ILR after their first

symptomatic episode. We evaluated the maximum duration of episodes and the recurrence

rate of the arrhythmia during a follow-up period of 3 years.

Results: Three patients (10%) had no AF recurrence, whereas 4 patients (13.3%) presented only

1 episode. Almost half of the patients (46.7%) had a low recurrence rate (<5 episodes/year),

whereas the majority of patients (19/30) suffered from episodes with maximum duration

≤24 hours. Eleven patients (36.7%) presented either no episode or a low recurrence rate with

episodes lasting ≤24 hours. The use of statins was greater in patients with a low recurrence

rate (P = 0.025).

Conclusions: A significant percentage of patients either suffer no AF recurrence after their first

symptomatic episode or show a low recurrence rate. Most patients present episodes of short

duration. If these findings are confirmed in larger studies, they could have clinical implications

ensuring individualized management of the arrhythmia in the future.

KEYWORDS

Anticoagulation, Arrhythmia, Atrial Fibrillation, Continuous Monitoring, Implantable Loop

Recorder

1 | INTRODUCTION

A common clinical scenario faced by physicians is therapeutic deci-

sion making concerning a patient who has experienced a first electro-

cardiogram (ECG)-documented episode of atrial fibrillation (AF).

Should they recommend antiarrhythmic drugs or pulmonary vein

ablation as an early rhythm control strategy? More importantly,

should they recommend oral anticoagulants, if the CHA2DS2-VASc

(Congestive heart failure, Hypertension, Age ≥ 75 years [doubled risk

weight], Diabetes mellitus, previous Stroke/transient ischemic attack

[doubled risk weight], Vascular disease, Age 65 to 74 years, Sex)

score is appropriate, to prevent thromboembolic stroke and/or sys-

temic embolism? The first step in this direction is to search for and

treat any reversible factor that may have precipitated the arrhythmia,

whereupon the patient can be reevaluated. However, when a thor-

ough evaluation fails to reveal any reversible cause, the patient's AF

recurrence profile and AF burden may play a key role in long-term

management. A high percentage of patients may not suffer any other
*Equal contribution: E.N. Simantirakis and P. E. Papakonstantinou contributed

equally to this work.
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AF episode after their first,1,2 or may present a low recurrence rate

of the arrhythmia in the future. In a previous study by Pappone

et al.,1 which is the only investigation to evaluate AF progression pro-

spectively after the first clinical episode, it was found that almost half

of the patients had no further AF recurrence after a 5-year follow-up

period. Clearly, these patients should be treated differently than

those with frequent recurrences of the arrhythmia. The weak point

of that study was that the recurrence rate was mainly evaluated in

terms of symptomatic episodes, whereas it is known that asymptom-

atic AF is common in patients who have exhibited symptomatic epi-

sodes2,3 and is associated with a similarly increased thromboembolic

risk.4,5

Nowadays, continuous long-term rhythm monitoring and remote

rhythm monitoring have been made feasible by the use of implant-

able loop recorders (ILRs). ILRs are small, subcutaneously implanted

devices that are able to detect and store AF episodes lasting longer

than 2 minutes with high sensitivity (96.1%–100%) and good specific-

ity (67%–85.4%).6,7 In this study, using such devices, we evaluated

the recurrence profile of AF, including symptomatic and asymptom-

atic episodes, after the first ECG-documented symptomatic episode,

and we searched for clinical, demographic, and echocardiographic fac-

tors associated with the recurrence profile of the arrhythmia.

2 | METHODS

The methods of this study have been partly described in a previous

publication.2 Briefly, consecutive patients older than 18 years who

had a first ECG-documented episode of paroxysmal AF were

included. Once sinus rhythm had been restored, an ILR (Reveal XT

9529; Medtronic, Minneapolis, MN) was inserted subcutaneously. All

the patients received anticoagulation therapy according to the

CHA2DS2-VASc score.8 The European Heart Rhythm Association

(EHRA) score8 was used for the classification of AF-related symp-

toms. We analyzed the maximum duration of AF episodes and the

recurrence rate of the arrhythmia (Figure 1). A low recurrence rate of

the arrhythmia was defined as less than 5 paroxysmal AF episodes

per year. The data from 2 representative patients, 1 with a low recur-

rence rate and another with a high recurrence rate, are shown in

Figure 2. Follow-up visits were scheduled to be performed after

1 month, 3 months, and every 3 months thereafter for a period of

3 years.

All patients gave written informed consent, the study was orga-

nized according to ethical considerations as described in the Declara-

tion of Helsinki for human medical studies, and the protocol was

approved by the institutional medical ethics committee. Types of AF

were defined according to the 2016 European Society of Cardiology

(ESC) guidelines.8 ILR-recorded AF episodes with duration longer

than 10 minutes were included in our analysis. We excluded patients

with persistent or permanent AF on admission and patients with an

episode of AF attributed to reversible or transient causes.

2.1 | Implantable loop recorder

The Reveal XT detects the occurrence of AF episodes using an auto-

matic algorithm based on the pattern of R-wave interval variability

within 2-minute periods. It stores up to 30 AF episodes in an episode

log. When the log is full, data from the most recent episode will over-

write the oldest stored episode data. For each automatically detected

AF episode the Reveal XT stores an ECG of the first 2 minutes of the

episode, whereas for each patient-activated episode it stores the

ECG 6.5 minutes before the patient's activation and 1 minute after.

The device's memory was reset after each patient's visit. The AF epi-

sodes were classified as either asymptomatic (the patient was

unaware of the arrhythmia throughout the episode) or symptomatic

(the patient suffered from symptoms indicative of the arrhythmia). All

the recorded episodes were reviewed by 2 independent physicians

from our department who had full access to the data and were

responsible for their interpretation.

2.2 | Statistics

Summary descriptive statistics are presented as mean � standard

deviation or frequencies (%), as appropriate. Comparisons of continu-

ous variables between the 2 AF groups were performed using the

independent samples t test. Categorical variables were compared

between the 2 groups using the χ2 or Fisher exact test. All statistical

tests were carried out using IBM-SPSS version 21 software (IBM,

Armonk, NY) at the 2-sided 5% level of significance.

3 | RESULTS

The patients' baseline demographic and clinical characteristics are

shown in Table 1. Thirty consecutive patients (mean age = 66.9 � 10

FIGURE 1 Categorization of AF patients

according to the recurrence rate and
maximum duration of the arrhythmia. The
patients were divided according to the
number of AF episodes per year (<5 AF
episodes or ≥5 AF episodes) and the
maximum duration of AF episodes
occurring during the follow-up period.
Abbreviations: AF, atrial fibrillation; ILR,
implantable loop recorder
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years, 14 men) were included in our study after the restoration of

sinus rhythm (Table 2). The mean follow-up period was 34.63 � 2.96

months after the implantation of the ILR. The mean CHA2DS2-VASc

score was 2.83 � 1.66; 6 patients (20%) had a score of 0 to

1, 10 patients (33.3%) a score of 2, and 14 patients (46.7%) a score

of >2. The mean EHRA score was 1.7 � 0.99; 23 patients (76.7%)

had EHRA score class I or II, and 7 patients (23.3%) had EHRA score

class III or IV. Seven patients (23.3%) received antiarrhythmic drug

therapy for heart rhythm control; 3 patients (10%) received propafe-

none, 2 patients (6.6%) received flecainide, and 2 patients (6.6%)

received amiodarone. Twenty-eight patients (93.3%) received oral

anticoagulants. No thromboembolic episode, death, or major bleeding

was observed during the follow-up period.

3.1 | AF episodes

A total of 543 AF episodes were stored in the ILR memory and

reviewed by 2 cardiologists in our department. After the physicians'

review, 479 of them (88.2%) were finally included in our analysis. The

remaining episodes (64 episodes [11.8%]) were incorrectly classified

as AF due to signal noise, irregular atrioventricular conduction, and

premature atrial or ventricular contractions. The agreement in the

classification of episodes between the 2 reviewers was 98.5%. In

case of disagreement between the 2 reviewers, a third cardiologist,

who is an expert in cardiac arrhythmias, reviewed the episodes and

made the final decision.

3.2 | AF recurrence

Twenty-seven patients presented at least 1 AF recurrence. Seven

patients (23.3%) suffered only from symptomatic episodes, whereas in

9 patients (30%) only asymptomatic episodes were recorded. Eleven

patients (36.7%) had both types of episodes (symptomatic and asymp-

tomatic). Fourteen patients (46.7%) had a low recurrence rate of the

arrhythmia during the follow-up period (Table 2). In 3 patients (10%),

no episode was recorded, whereas in 4 patients (13.3%) only 1 episode

was recorded. Four patients with a high recurrence rate also presented

episodes of persistent AF. The use of statins was significantly

greater in the patients with a low recurrence rate (P = 0.025) (Table 1).

No significant difference was observed between the method of resto-

ration of the sinus rhythm at inclusion (spontaneous, chemical or elec-

trical cardioversion) and the recurrence rate of AF.

3.3 | Maximum duration of AF episodes (≤24 hours
vs >24 hours)

Nineteen patients (63.3%) presented only AF episodes with a dura-

tion ≤24 hours, whereas in 5 patients (16.7%) the maximum duration

of AF episodes did not exceed 6 hours (Table 2). The use of antiar-

rhythmic drugs (P = 0.033) and angiotensin receptor blockers

(P = 0.036) was higher in the group of patients who suffered epi-

sodes with maximum duration >24 hours (Table 3). No significant dif-

ference was observed between the method of restoration of the

sinus rhythm at inclusion and the maximum duration of the episodes.

3.4 | Patients with no AF episode or low recurrence
rate and AF episodes lasting ≤24 hours vs other AF
patients

Eleven patients (36.7%) had no recurrent AF episode or a low recur-

rence rate with episodes lasting ≤24 hours. Patients with no AF or a

low recurrence rate with episodes lasting ≤24 hours had a lower

FIGURE 2 Representative data from the ILRs of 2 patients. (a) Data from a 63-year-old male patient with a low recurrence rate of AF. The

histograms show an episode of paroxysmal AF that lasted 14 hour 54 minutes, with a median ventricular rate of 87 bpm and a maximum
ventricular rate of 158 bpm. (b) Data from a 58-year-old patient with a high recurrence rate of AF. The histograms show several episodes of
paroxysmal AF that were cardioverted spontaneously. Abbreviations: AF, atrial fibrillation; AT, atrial tachyarrhythmia; ILRs, implantable loop
recorders; V, ventricular
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mean CHADS2 (Congestive heart failure, Hypertension, Age ≥ 75

years, Diabetes mellitus, Stroke [double risk weight]) (1.18 � 0.75 vs

1.95 � 1.47, P = 0.12) and CHA2DS2-VASc scores (2.45 � 1.21 vs

3.11 � 1.97, P = 0.33), though the differences did not reach statisti-

cal significance. Although the use of statins was greater in patients

with no AF or a low recurrence rate with AF ≤24 hours, the differ-

ence was only of borderline statistical significance (P = 0.052). As far

as the method of restoration of the sinus rhythm at inclusion is con-

cerned, no significant difference was observed between the 2 groups.

4 | DISCUSSION

In this prospective study, we found for the first time that after their

first ECG-documented symptomatic AF episode, a high percentage of

patients either do not suffer any other episode or present a low

recurrence rate of the arrhythmia, with most of the episodes being of

short duration. To the best of our knowledge, this is the first study to

prospectively evaluate the natural history of paroxysmal AF after the

first ECG-documented clinical AF episode via long-term rhythm moni-

toring with ILRs. In the literature, there is only 1 prospective study by

Pappone et al1 that evaluated the progression of AF over a 5-year

follow-up period after the first-detected symptomatic paroxysmal AF

episode. In contrast to our study, Pappone et al1 followed up

106 patients using intermittent rhythm monitoring. They reported

that 50 patients (47%) did not suffer any other AF episode during the

5-year period. This proportion of AF-free patients is likely to have

been overestimated, given the sporadic nature of the episodes and

the potential absence of provoked symptoms. Large prospective stud-

ies using continuous ECG monitoring via implantable devices showed

a high prevalence of subclinical AF in selected populations,5,9 includ-

ing patients with no previous history of AF.5,9 In our study, 3 patients

(10%) had no AF episode, whereas 9 patients (30%) did not experi-

ence any other symptomatic episode. These findings provide strong

evidence that only continuous monitoring of the arrhythmia can

exclude AF recurrences and identify AF-free patients.7

The AF recurrence rate during the natural course of the arrhyth-

mia should be viewed as very important, as it may have serious clini-

cal implications that affect the management of the patient after the

first appearance of the arrhythmia. Should the physician recommend

antiarrhythmics and/or pulmonary vein ablation? What about antico-

agulants? Is the strategy watch and decide, based on the total burden

(symptomatic and asymptomatic) of the arrhythmia, better than the

management of patients based only on symptoms? Should some AF

patients, who may constitute a high percentage, avoid the long-term

use of oral anticoagulants or use these drugs intermittently?

TABLE 1 Demographic and clinical characteristics of the enrolled patients and AF recurrence rate during the follow-up period

All, N = 30,
100%

Low AF Recurrence
Rate, n = 14, 100%

High AF Recurrence
Rate, n = 16, 100% P Value

Age, y 66.9 � 10 65.43 � 10.72 68.25 � 9.53 0.45

Men 14 (46.7) 5 (35.7) 9 (56.3) 0.3

Height, m 1.67 � 0.09 1.65 � 0.09 1.70 � 0.09 0.14

Weight, kg 84.4 � 13.8 82.93 � 13.48 85.92 � 15.06 0.59

BMI, kg/m2 30.2 � 4.6 30.6 � 5.33 29.74 � 4.06 0.64

Hypertension 25 (83.3) 12 (85.7) 13 (81.3) 0.99

Smoking 14 (46.7) 7 (50) 7 (43.8) 0.99

Dyslipidemia 21 (70) 11 (78.6) 10 (62.5) 0.44

Diabetes mellitus 7 (23.3) 3 (21.4) 4 (25) 0.99

Stable coronary artery disease 3 (10) 3 (21.4) 0 (0) 0.09

Heart failure 6 (20) 3 (21.4) 3 (18.8) 0.99

History of ΤΙΑ/stroke 2 (6.6) 0 (0) 2 (12.5) 0.485

CHADS2 1.67 � 1.3 1.5 � 1.09 1.81 � 1.47 0.52

CHA2DS2-VASc 2.87 � 1.74 2.93 � 1.54 2.81 � 1.94 0.86

Antiarrhythmic drug therapy 7 (23.3) 3 (21.4) 4 (25) 0.99

Other medications

β-blockers 9 (30) 4 (28.6) 5 (31.3) 0.99

ACEI 8 (26.6) 5 (35.7) 3 (18.8) 0.43

ARB 15 (50) 6 (42.9) 9 (56.3) 0.47

Statins 16 (53.3) 11 (78.6) 5 (31.3) 0.025

Echocardiographic parameters

Diameter of the left atrium, mm 41.14 � 5.77 40.28 � 5.22 42 � 6.37 0.46

Ejection fraction, % 59.03 � 6.32 58.07 � 7.2 60 � 5.4 0.45

End-diastolic diameter of the left ventricle, mm 48.78 � 5.03 47.9 � 6.37 49.57 � 3.48 0.42

Abbreviations: ACEI, angiotensin-converting enzyme inhibitor; AF, atrial fibrillation; ARB, angiotensin receptor blocker; BMI, body mass index; CHADS2,
Congestive heart failure, Hypertension, Age ≥ 75 years, Diabetes mellitus, Stroke (double risk weight); CHA2DS2-VASc, Congestive heart failure, Hyper-
tension, Age ≥ 75 years (doubled risk weight), Diabetes mellitus, previous Stroke/transient ischemic attack (doubled risk weight), Vascular disease, Age
65 to 74 years, Sex; TIA, transient ischemic attack. The patients were separated into 2 groups according to the recurrence rate of the arrhythmia: low (<5
AF episodes per year) or high (≥5 AF episodes per year). Data are presented as mean � standard deviation or number (%).
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The first ECG-documented AF episode could be considered an

alert that leads to the early detection and modification of any poten-

tially reversible factors that predispose to arrhythmia. Subsequently,

continuous monitoring with ILRs could be used as the most reliable

way to bridge the existing gap between the management of asymp-

tomatic episodes and the clinical outcome. Interrogation of ILRs could

guide, in selected cases, a strategy of early rhythm control, with anti-

arrhythmic drugs and/or catheter ablation. This strategy might pre-

vent the detrimental self-perpetuating effects that AF exerts through

complex mechanisms, leading to electrophysiological and structural

remodeling of the atria, a main reason for the long-term failure to

maintain sinus rhythm.

In the absence of strong evidence about the exact natural history

of subclinical AF,10 current ESC guidelines8 recommend that long-

term oral anticoagulation therapy should be considered in patients

with a CHA2DS2-VASc score equal to 1, whereas it is indicated in all

AF patients with a CHA2DS2-VASc score ≥ 2. Nevertheless, the use

of non–vitamin K antagonist oral anticoagulants (NOACs) in combina-

tion with devices that provide a continuous remote rhythm monitor-

ing capability has encouraged anticoagulation strategies based on the

AF burden.11 By monitoring atrial tachyarrhythmias in patients with

implanted defibrillators and cardiac resynchronization devices, Martin

et al12 evaluated the strategy of early anticoagulation for incident AF

and withdrawal after arrhythmia-free periods to reduce the risk of

stroke and bleeding. In their study (IMPACT [Combined Use of BIO-

TRONIK Home Monitoring and Predefined Anticoagulation to

Reduce Stroke Risk]),12 the introduction and termination of

anticoagulation based upon atrial tachyarrhythmia monitoring did not

improve outcomes (stroke and bleeding) compared with conventional

long-term continuous anticoagulation management.

A recent study evaluating the same hypothesis (REACT.COM

[Rhythm Evaluation for Anticoagulation With Continuous Monitor-

ing]13) analyzed data from 59 patients who suffered from paroxysmal

or persistent AF. The patients were treated with NOACs, whereas

anticoagulation management was based upon the recurrence profile

of the arrhythmia via rhythm monitoring with ILRs. The anticoagu-

lants were administered for every AF episode lasting at least

TABLE 2 Duration, recurrence rate, and clinical profile of AF

episodes

No. of Patients (%),
N = 30, 100%

Maximum duration of AF episodes

>24 hours 8 (26.7%)

>6–24 hours 14 (46.7%)

>1–6 hours 4 (13.3%)

>10 minutes–1 hour 1 (3.3%)

No AF episode 3 (10%)

Recurrence rate of AF, per year

≥5 AF episodes 16 (53.3%)

<5 AF episodes 14 (46.7%)

Clinical profile of AF episodes

Only symptomatic AF episodes,
clinical AF episodes

7 (23.3%)

Only asymptomatic AF episodes,
subclinical AF episodes

9 (30%)

Both symptomatic and
asymptomatic AF episodes

11 (36.7%)

No AF episode 3 (10%)

Restoration of the sinus rhythm after
the first AF episode

Spontaneously 10 (33.3%)

Pharmacologic (chemical cardioversion)
with amiodarone

17 (56.7%)

Electrical cardioversion 3 (10%)

Abbreviations: AF, atrial fibrillation.

TABLE 3 Maximum duration of AF episodes during the follow-up

period

AF Maximum
Duration
≤24 hours,
n = 19, 100%

AF Maximum
Duration
>24 Hours,
n = 8, 100% P Value

Age, y 70.26 � 6.28 65 � 11.65 0.14

Men 6 (31.6) 6 (75) 0.087

Height, m 1.66 � 0.09 1.70 � 0.1 0.35

Weight, kg 81.65 � 16.1 87.85 � 9.3 0.35

BMI, kg/m2 29.75 � 5.1 30.77 � 4.39 0.64

Hypertension 14 (73.7) 8 (100) 0.28

Smoking 7 (36.8) 5 (62.5) 0.4

Dyslipidemia 13 (68.4) 6 (75) 0.99

Diabetes mellitus 4 (21.1) 2 (25) 0.99

Stable coronary
artery disease

1 (5.3) 2 (25) 0.2

Heart failure 4 (21.1) 2 (25) 0.99

History of ΤΙΑ/stroke 2 (10.5) 0 (0) 0.99

CHADS2 1.68 � 1.45 1.75 � 1.16 0.9

CHA2DS2-VASc 3.1 � 1.76 2.75 � 1.9 0.6

Antiarrhythmic
drug therapy

2 (10.5) 4 (50) 0.044

Amiodarone 0 (0) 2 (25)

Propafenone 1 (5.3) 1 (12.5)

Flecainide 1 (5.3) 1 (12.5)

Other medications

β-blockers 5 (26.3) 3 (37.5) 0.67

ACEI 6 (31.6) 0 (0) 0.132

ARB 7 (36.8) 7 (87.5) 0.036

Statins 9 (47.4) 5 (62.5) 0.68

Echocardiographic
parameters

Diameter of the
left atrium, mm

40.33 � 5.2 42.75 � 7.2 0.36

Ejection fraction, % 58.66 � 5.8 59.37 � 8.2 0.8

End-diastolic diameter
of the left
ventricle, mm

49 � 5.2 49.1 � 4.46 0.96

Abbreviations: ACEI, angiotensin-converting enzyme inhibitor; AF, atrial
fibrillation; ARB, angiotensin receptor blocker; BMI, body mass index;
CHADS2, Congestive heart failure, Hypertension, Age ≥ 75 years, Diabe-
tes mellitus, Stroke (double risk weight); CHA2DS2-VASc, Congestive
heart failure, Hypertension, Age ≥ 75 years (doubled risk weight), Diabe-
tes mellitus, previous Stroke/transient ischemic attack (doubled risk
weight), Vascular disease, Age 65 to 74 years, Sex; TIA, transient ischemic
attack. The patients were separated into 2 groups: maximum AF duration
≤24 hours and maximum AF duration >24 hours. Data are presented as
mean � standard deviation or number (%).
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60 minutes and for a duration of 30 days after each episode. The

study showed that this strategy yielded a 94% reduction in time on

anticoagulation compared to conservative management, whereas no

stroke or death was observed. TACTIC-AF (Tailored Anticoagulation

for non-continuous Atrial Fibrillation)11 is another ongoing study that

aims to test this tailored anticoagulation strategy in patients with a

CHADS2 score < 3 and a low AF burden, and its results are expected

soon. Our results also support the concept of on–off anticoagulation

management and the organization of large trials to evaluate this

strategy.

Another intriguing issue, the association between AF duration

and stroke risk, is still controversial.5,14–16 Patients who present less

common episodes of short duration may be less prone to develop a

left atrial thrombus.11 A recently published report by Van Gelder

et al15 analyzing the duration of subclinical AF (SCAF) and the occur-

rence of ischemic stroke in the ASSERT (Asymptomatic Atrial Fibrilla-

tion and Stroke Evaluation in Pacemaker Patients and the Atrial

Fibrillation Reduction Atrial Pacing Trial)5 study's population, and

showed that only patients who suffered from SCAF with duration

>24 ours had a significantly increased thromboembolic risk. However,

in the MOST (MOde Selection Trial)14 study, the risk of stroke or

death was increased by a factor of 2.5 in patients who had at least

1 atrial high-rate episode with a duration >5 minutes, whereas the

TRENDS (A Prospective Study of the Clinical Significance of Atrial

Arrhythmias Detected by Implanted Device Diagnostics)16 study

showed that the thromboembolic risk is a quantitative function of AF

burden. Cappucci et al.....,17 in accordance with Van Gelder et al,15

showed that AF episodes with duration >24 hours were indepen-

dently associated with increased thromboembolic risk.17 In a well-

conducted study by Botto et al,18 the authors suggested that in

patients with recurrent AF episodes, the prediction of thromboem-

bolic events can be improved by combining AF duration with

CHADS2 score. In our study, most of the patients (63.3%) presented

episodes of short duration (≤24 hours), and it is unknown whether

these AF episodes increase thromboembolic risk to a level requiring

anticoagulants for the prevention of stroke or systemic embolism.

Nevertheless, the precise cutoff value for the AF duration and its

relation to other thromboembolic risk factors is a matter for further

research.

Regarding the correlation of the recurrence rate or the duration

of AF episodes with demographic, clinical, and echocardiographic

parameters, the use of statins was significantly associated with a low

recurrence rate of the arrhythmia (P = 0.025). In the literature, the

impact of statins on the prevention of AF is controversial.19,20 Fur-

thermore, the use of antiarrhythmic drugs was higher in patients who

suffered from prolonged episodes. This was at the borderline of sta-

tistical significance (P = 0.044) and it may be attributed to the prefer-

ence of the treating physicians for the administration of

antiarrhythmic drugs in patients with long-duration episodes. The use

of angiotensin receptor blockers was also greater in patients with lon-

ger AF episodes (P = 0.036)—perhaps because all the patients with

AF lasting >24 hours had hypertension, and these drugs are a major

class of antihypertensive agents. However, given the small number of

patients enrolled, the above results should be interpreted with

caution.

4.1 | Limitations

In our study, we arbitrarily used the cutoff of 10 minutes to increase

the specificity in the detection of AF episodes. The Reveal XT does

not have the ability to provide the available ECG for all the AF

recorded episodes, but only for the last 10 stored episodes. Episodes

of short duration (eg, AF episodes of 2 minutes) usually were incor-

rectly classified as AF as there was signal noise, irregular atrioventric-

ular conduction, and premature atrial or ventricular contractions.

The specificity of the ILR6 in the automatic detection of AF epi-

sodes (85.4%) could have slightly influenced our results. To avoid los-

ing data through overwriting of the older episodes, we scheduled the

follow-up visits for every 3 months. However, for patients who had a

high recurrence rate, some data may have been lost. A low recur-

rence rate was arbitrarily defined as less than 5 AF episodes per year.

We believe that patients who have this recurrence rate with episodes

of short duration (≤24 hours) could be a target group of clinical inter-

est as far as their long-term anticoagulation management is con-

cerned. Nevertheless, our sample was small and heterogeneous,

influencing the ability to reliably evaluate determinants of AF

recurrences.

We also included patients who had experienced their first symp-

tomatic, ECG-documented paroxysmal AF episode. It is not known

whether these patients suffered from subclinical AF episodes in the

past before their first symptomatic episode, but that is of question-

able clinical significance. These episodes may accelerate the progres-

sion of the arrhythmia to persistent or permanent; nevertheless, the

first clinical episode is the time point for decision-making regarding

the management of AF. The number of patients included in this study

is small, and the results should be evaluated with caution. However,

due to the lack of evidence in the natural course of the arrhythmia

and to the long-term follow-up period after the first AF episode

(3 years for each patient), we believe that our results are of interest

and deserve some merit as they may trigger further larger studies in

this field.

5 | CONCLUSION

We observed in our study that after their first clinical AF episode, a

significant percentage of patients do not suffer any other AF episode

or have a low recurrence rate of the arrhythmia. Furthermore, most

of the patients presented episodes with short duration. If these find-

ings are confirmed in larger studies, they could have clinical implica-

tions ensuring individualized evaluation and long-term management

of the arrhythmia in the future. Further large randomized studies are

needed, not only to evaluate such strategies, but also to elucidate the

role of ILRs in the long-term management of the arrhythmia.
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