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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρουσιαζόµενη διδακτορική διατριβή σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε στην
Καρδιολογική Κλινική του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Κρήτης. Σκοπός µας ήταν να
αξιολογήσουµε την αποτελεσµατικότητα της αµιωδαρόνης σε ασθενείς µε κολπική
µαρµαρυγή, για την αποκατάσταση και διατήρηση του φλεβοκοµβικού ρυθµού, καθώς και
για τον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας.
Θεωρώ χρέος µου να επισηµάνω ότι η ολοκλήρωση αυτής της µελέτης είναι
αποτέλεσµα συνεργασίας και συµπαράστασης πολλών µελών της κλινικής µας, τα οποία
ευχαριστώ θερµά.
Ιδιαίτερα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ∆ιευθυντή της Καρδιολογικής Κλινικής,
Καθηγητή κ. Π.Ε. Βάρδα, όχι µόνο για την συµπαράστασή του στην εργασία αυτή, αλλά και
διότι έχει συµβάλλει αποφασιστικά στη διαµόρφωση ενός ακαδηµαϊκού και ερευνητικού
περιβάλλοντος, όπου διαµορφώθηκε και αναπτύχθηκε αντίστοιχα και η δική µου ακαδηµαϊκή
παρουσία.
Ευχαριστώ θερµά τον αξιόλογο ερευνητή, συνάδελφο και φίλο κ. Γ.Ε. Κοχιαδάκη, του
οποίου η συµβολή ήταν πολύτιµη και καθοριστική σε όλα τα στάδια εκπόνησης αυτής της
διατριβής.
Τους αγαπητούς µου συναδέλφους κ.κ. Μ.Χ. Σολωµού, Μ.∆. Καλέµπουµπα, Μ.Ε.
Μαρκέτου, Η.Ε. Μαυράκη, Φ.Ι. Παρθενάκη, Ε.Γ. Μανιό, Ε.Ν. Σηµαντηράκη, Ε.Ι. Σκαλίδη, Ε.Μ
Κανουπάκη, Σ.Ι. Χρυσοστοµάκη, Α.Π. Πατριανάκο, Ε.Α. Ζάχαρη, Κ.Ε. Βαρδάκη, Μ.Ι Χαµηλό,
Π.Γ. Τζεράκη, Ν.Κ. Κλαψινό, ευχαριστώ θερµά για την βοήθεια τους.
Ευχαριστώ επίσης τον στατιστικό κ. Γ.Ι. Χλουβεράκη, Επίκουρο Καθηγητή του
Πανεπιστηµίου Κρήτης, για την στατιστική επεξεργασία των ευρηµάτων αυτής της µελέτης.
Ευχαριστώ το νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής µας και από την Μονάδα
Τοξικολογίας του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής, τον Αν. Καθηγητή κ. Α.Μ. Τσατσάκη, την
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βιολόγο κ. Μ.Γ. Χρηστάκη-Χάµψα και την κ. Μ.Α. ∆ηµοπούλου, για την συµπαράσταση τους
στο έργο µου.
Επιθυµώ ακόµα να ευχαριστήσω όλους τους ασθενείς που συµµετείχαν στη µελέτη
αυτή, καθώς υπήρξαν πάντοτε πρόθυµοι και ευγενικοί στην συνεργασία µας.
Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά µου, που µε πολλή αγάπη στέκεται
δίπλα µου, στηρίζοντας αµέριστα τις επιλογές µου.
●●●
Κατά το χρονικό διάστηµα εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής, επιµέρους
αποτελέσµατα δηµοσιεύθηκαν σε διεθνή περιοδικά (επτά δηµοσιεύσεις) και στην Ελληνική
Καρδιολογική Επιθεώρηση (δυο δηµοσιεύσεις). Επίσης ανακοινώθηκαν σε διεθνή (30
ανακοινώσεις) και πανελλήνια (14 ανακοινώσεις) καρδιολογικά συνέδρια.
Πρόκειται για εργασίες οι οποίες αναφέρονται:
•

Σε πρώτα συµπεράσµατα από την αξιολόγηση του θεραπευτικού ρόλου της
αµιωδαρόνης στην κολπική µαρµαρυγή.

•

Σε αξιολόγηση της δράσης της αµιωδαρόνης σε υποοµάδες του πληθυσµού
που µελετήθηκε στη διδακτορική διατριβή.

•

Σε σύγκριση της αµιωδαρόνης µε άλλα αντιαρρυθµικά φάρµακα.

Τρεις από τις διεθνείς δηµοσιεύσεις µας, περιλαµβάνονται στις βιβλιογραφικές
αναφορές (Citations) που συνοδεύουν τις πρόσφατες (Circulation 2001), κατευθυντήριες
οδηγίες της Αµερικανικής και Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, για την αντιµετώπιση
της κολπικής µαρµαρυγής. Οι σχετικές µε την διδακτορική διατριβή δηµοσιεύσεις σε διεθνή
περιοδικά, που πραγµατοποιήθηκαν κατά την εκπόνησή της, στο σύνολό τους, έχουν τύχει
µέχρι σήµερα βιβλιογραφικής αναφοράς σε 78 εργασίες.
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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ
1.1 ΟΡΙΣΜΟΣ
Κολπική µαρµαρυγή είναι µια υπερκοιλιακή αρρυθµία, η οποία χαρακτηρίζεται από
την πλήρη αποδιοργάνωση της ηλεκτρικής και της µηχανικής δραστηριότητας του κολπικού
µυοκαρδίου.

1.2 ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡ∆ΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
Η οργανωµένη εκπόλωση του κολπικού µυοκαρδίου που στον φυσιολογικό
φλεβοκοµβικό ρυθµό καταγράφεται ως κύµα P στο ηλεκτροκαρδιογράφηµα επιφανείας
(ΗΚΓ), αντικαθίσταται από κυµάτια που µεταδίδονται σε διαφορετικές κατευθύνσεις (Konings
KT και συν. Circulation 1994) προκαλώντας αποδιοργανωµένες κολπικές εκπολώσεις χωρίς
αποτελεσµατική κολπική συστολή (Ruffy R. Cardiac Electrophysiology: From Cell to Bedside.
2nd ed. 1994, Allessie MA. Cardiac Electrophysiology: From Cell to Bedside. 2nd ed. 1994,
Falk RΗ και συν. Atrial Fibrillation: Mechanisms and Management. 1992). Η ηλεκτρική
δραστηριότητα του κόλπου µπορεί να ανιχνευθεί ηλεκτροκαρδιογραφικά (ΗΚΓφικά) µε την
µορφή µικρών άρρυθµων διακυµάνσεων της βασικής γραµµής ποικίλλοντος µεγέθους και
µορφολογίας, που ονοµάζονται κύµατα f, και έχουν συχνότητα 350 έως 600 συστολές/λεπτό.
Μερικές φορές τα κύµατα f είναι µικρά, λεπτά και ταχέα και ανιχνεύονται µόνο σε απαγωγές
από τον δεξιό κόλπο ή από ενδοκοιλοτικά ή διοισοφάγεια ηλεκτρόδια.
Κολπική µαρµαρυγή µπορεί να υποπτευθεί κανείς όταν το ΗΚΓ δείχνει άρρυθµα
κοιλιακά συµπλέγµατα, χωρίς εµφανή κύµατα Ρ. Τα αναγνωριζόµενα κύµατα f πιθανόν δεν
αντιπροσωπεύουν τη συνολική κολπική δραστηριότητα αλλά απεικονίζουν µόνο τα
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µεγαλύτερα ανύσµατα που δηµιουργούνται από τα πολλαπλά κυµάτια εκπολώσεως που
συµβαίνουν σε µια δεδοµένη στιγµή.
Επειδή δεν άγονται µέσω του κολποκοιλιακού κόµβου όλα τα καταγραφόµενα κύµατα
f, δεν παρατηρείται ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση συγκρίσιµη µε τον κολπική συχνότητα.
Πολλά κολπικά ερεθίσµατα ακυρώνονται, λόγω σύγκρουσης κυµάτων, ή διακόπτονται στην
κολποκοιλιακή σύνδεση χωρίς να φθάσουν τις κοιλίες (συγκαλυµµένη αγωγή), γεγονός που
εξηγεί την άρρυθµη κοιλιακή απάντηση.
Παράγοντες που επηρεάζουν την κοιλιακή ανταπόκριση στην κολπική µαρµαρυγή,
είναι η ανερέθιστη περίοδος και η αγωγιµότητα του κολποκοιλιακού κόµβου, η ισορροπία
µεταξύ συµπαθητικού και παρασυµπαθητικού τόνου και η δράση τυχόν λαµβανόµενων
φαρµάκων. Η κοιλιακή συχνότητα είναι έκδηλα άρρυθµη, και σε ασθενείς χωρίς θεραπεία, µε
φυσιολογική κολποκοιλιακή αγωγή, είναι συνήθως µεταξύ 100 µε 160 συστολές/λεπτό. Όταν
η κοιλιακή συχνότητα είναι πολύ µεγάλη ή πολύ µικρή, φαίνεται πιο ρυθµική. Οµαλή κοιλιακή
απάντηση µε κολπική µαρµαρυγή και ίσα R-R διαστήµατα, είναι σηµείο πλήρους
κολποκοιλιακού αποκλεισµού. Ταχεία, άρρυθµη, επιµένουσα ταχυκαρδία, µε ευρέα
συµπλέγµατα QRS, είναι ηλεκτροκαρδιογραφικά σηµεία κολπικής µαρµαρυγής µε σκελικό
αποκλεισµό ή κολποκοιλιακή αγωγή µέσω επικουρικού δεµατίου. Υπερβολικά αυξηµένη
συχνότητα (> 200 συστολές/λεπτό) συνηγορεί υπέρ της ύπαρξης επικουρικού δεµατίου.
Στους ασθενείς µε σύνδροµο Wolff-Parkinson-White (σύνδροµο WPW) η κοιλιακή συχνότητα
κατά τη διάρκεια της κολπικής µαρµαρυγής µερικές φορές µπορεί να ξεπεράσει τις 300
συστολές/λεπτό και να οδηγήσει σε κοιλιακή µαρµαρυγή.

1.2.1 ΚΟΛΠΙΚΟΣ ΠΤΕΡΥΓΙΣΜΟΣ
Η κολπική µαρµαρυγή µπορεί να συµβεί µεµονωµένα ή σε συνδυασµό µε άλλες
αρρυθµίες, και συχνότερα µε κολπικό πτερυγισµό. Κολπικός πτερυγισµός µπορεί επίσης να
προκληθεί κατά την θεραπεία κολπικής µαρµαρυγής.
5

Ο κολπικός πτερυγισµός είναι µια υπερκοιλιακή αρρυθµία, που χαρακτηρίζεται από
οργανωµένη κολπική δραστηριότητα, η οποία στο ΗΚΓ απεικονίζεται µε τα πτερυγικά κύµατα
F, τα οποία είναι περισσότερο ορατά στις απαγωγές ΙΙ, ΙΙΙ και aVF και προσδίδουν στην
βασική ισοηλεκτρική γραµµή πριονωτή διαµόρφωση. Η κολπική συχνότητα κυµαίνεται
µεταξύ 240 – 320 συστολών/λεπτό και η κοιλιακή απάντηση που συχνότερα είναι
αποτέλεσµα 2:1 κολποκοιλιακού αποκλεισµού, µεταξύ 120 –160 συστολών/λεπτό. Στον
κολπικό πτερυγισµό χαρακτηριστικότερη είναι η καρδιακή συχνότητα 150 συστολές/λεπτό.
Ο κολπικός πτερυγισµός µπορεί να εκφυλιστεί σε κολπική µαρµαρυγή, η κολπική
µαρµαρυγή µπορεί να εισάγει κολπικό πτερυγισµό ή η ΗΚΓφική εικόνα µπορεί να
εναλλάσσεται µεταξύ κολπικού πτερυγισµού και κολπικής µαρµαρυγής, αντανακλώντας τις
εναλλαγές στην ηλεκτρική δραστηριότητα του κολπικού µυοκαρδίου. Αν και η µετατροπή της
κολπικής µαρµαρυγής σε κολπικό πτερυγισµό συνοδεύεται από επιβράδυνση της κολπικής
συχνότητας, η κοιλιακή ανταπόκριση µπορεί να αυξηθεί, αφού λόγω λιγότερης
συγκαλυµµένης αγωγής µεταδίδονται στις κοιλίες περισσότερα κολπικά ερεθίσµατα. Επίσης
είναι ευκολότερο να επιβραδύνει κανείς την κοιλιακή συχνότητα κατά την κολπική µαρµαρυγή
απ’ ότι κατά τον κολπικό πτερυγισµό µε φάρµακα όπως η δακτυλίτιδα, οι ανταγωνιστές
ασβεστίου και οι β-αναστολείς επειδή η συγκαλυµµένη αγωγή διευκολύνει την πρόκληση
κολποκοιλιακού αποκλεισµού.

1.3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
Η κολπική µαρµαρυγή παρουσιάζει ποικιλία στην κλινική εικόνα, ανάλογα µε την
παρουσία ή απουσία οργανικής καρδιακής νόσου. Έτσι, έχουν προταθεί αρκετά σχήµατα
για την ταξινόµησή της. Για να είναι κλινικά χρήσιµο ένα σύστηµα ταξινόµησης, θα πρέπει να
βασίζεται σε επαρκή κλινικά σηµεία και να υποστηρίζει τις ειδικές θεραπευτικές εφαρµογές.
Ένα επεισόδιο κολπικής µαρµαρυγής µπορεί να είναι αυτοπεριοριζόµενο ή να
απαιτήσει ιατρική παρέµβαση για τον τερµατισµό του. Με την πάροδο του χρόνου, ο τύπος
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της κολπικής µαρµαρυγής µπορεί να οριστεί ανάλογα µε τον αριθµό των επεισοδίων, την
διάρκεια, την συχνότητα, τον τρόπο έναρξης και τους µηχανισµούς που την προκαλούν, και
την ανταπόκριση στην θεραπεία. Ωστόσο, είναι δύσκολο να διακρίνουµε όλα αυτά τα
σηµεία, όταν συναντάµε για πρώτη φορά κολπική µαρµαρυγή σε ένα ασθενή. Αν και ο τύπος
της αρρυθµίας αλλάζει µε τον χρόνο, έχει κλινική σηµασία ο χαρακτηρισµός της σε κάθε
δεδοµένη χρονική στιγµή.
Οξεία, χρόνια, παροξυσµική, διαλείπουσα, συνεχής, επιµένουσα και µόνιµη είναι οι
όροι που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της κολπικής µαρµαρυγής.
Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της Αµερικανικής και της Ευρωπαϊκής
Καρδιολογικής Εταιρείας, ο κλινικός ιατρός θα πρέπει να διακρίνει σε ένα επεισόδιο
κολπικής µαρµαρυγής, όταν ανιχνεύεται για πρώτη φορά, κατά πόσον είναι συµπτωµατικό ή
αυτοπεριοριζόµενο, και να διευκρινίσει στοιχεία σχετικά µε την διάρκεια του επεισοδίου,
καθώς και την ύπαρξη προηγούµενων αδιάγνωστων επεισοδίων. Όταν ένας ασθενής έχει
ιστορικό δυο ή περισσότερων επεισοδίων, η κολπική µαρµαρυγή χαρακτηρίζεται
υποτροπιάζουσα. Αν η αρρυθµία τερµατίζεται αυτόµατα, τότε η υποτροπιάζουσα κολπική
µαρµαρυγή χαρακτηρίζεται παροξυσµική. Όταν η αρρυθµία δεν είναι αυτοπεριοριζόµενη,
χαρακτηρίζεται επιµένουσα. Επιµένουσα κολπική µαρµαρυγή, µπορεί να είναι είτε η πρώτη
εµφάνιση της αρρυθµίας, είτε η κατάληξη υποτροπιαζόντων επεισοδίων παροξυσµικής
κολπικής µαρµαρυγής. Ο χαρακτηρισµός «επιµένουσα» παραµένει ο ίδιος, ανεξάρτητα αν
για τον τερµατισµό της αρρυθµίας χρησιµοποιείται φαρµακευτική θεραπεία ή ηλεκτρική
καρδιοανάταξη. Στην «επιµένουσα» κολπική µαρµαρυγή συµπεριλαµβάνονται και οι
περιπτώσεις εκείνες της αρρυθµίας µε µεγάλη διάρκεια, στις οποίες η αποκατάσταση του
φλεβοκοµβικού ρυθµού δεν ενδείκνυται ή δεν επιχειρείται, που συχνά καταλήγουν στην
µόνιµη κολπική µαρµαρυγή. Όλοι οι παραπάνω ορισµοί αναφέρονται σε επεισόδια
κολπικής µαρµαρυγής, διάρκειας τουλάχιστον 30 δευτερολέπτων, τα οποία δεν σχετίζονται
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µε αντιστρεπτά αίτια. Η παροξυσµική κολπική µαρµαρυγή διαρκεί έως 7 ηµέρες (για τους
περισσότερους έως 24 ώρες), και η επιµένουσα διαρκεί συνήθως περισσότερο από 7
ηµέρες.
∆ευτεροπαθής κολπική µαρµαρυγή συνήθως εµφανίζεται µε ρευµατική καρδιακή
νόσο, ειδικότερα στένωση µιτροειδούς. Εµφανίζεται επίσης µαζί µε άλλες καρδιακές νόσους,
περιλαµβανοµένης και της στεφανιαίας νόσου, της διατατικής ή υπερτροφικής
καρδιοµυοπάθειας, της πρόπτωσης της µιτροειδούς βαλβίδας, και της ασβέστωσης του
δακτυλίου της. Κατά την έναρξη του οξέος εµφράγµατος µυοκαρδίου ή µετά από εγχείρηση
καρδιάς, κατά την διαδροµή οξείας περικαρδίτιδας ή οξείας µυοκαρδίτιδας, η κολπική
µαρµαρυγή είναι ένα συχνό, συνήθως αυτοπεριοριζόµενο πρόβληµα. Τα συνεχιζόµενα
προβλήµατα µε την κολπική µαρµαρυγή σχετίζονται συχνότερα µε τη ρευµατική καρδιακή
νόσο, την υπέρταση (ιδιαιτέρως εάν συνυπάρχει υπερτροφία της αριστεράς κοιλίας) και την
χρόνια στεφανιαία νόσο (Kannel WB και συν. N Engl J Med 1982). Ένας αριθµός από
πιθανά αναστρέψιµους, µη καρδιακούς παράγοντες σχετίζεται επίσης µε την παροδική
κολπική µαρµαρυγή. Οι τελευταίοι περιλαµβάνουν υπερθυρεοειδισµό, οξεία αλκοολική
δηλητηρίαση, χολινεργικά φάρµακα, µη καρδιακό χειρουργείο ή διαγνωστικές επεµβάσεις,
πνευµονική εµβολή ή πνευµονία και γενικότερα καταστάσεις που οδηγούν σε υποξαιµία. Στις
καταστάσεις αυτές η κολπική µαρµαρυγή εξετάζεται χωριστά επειδή δεν αποτελεί το κύριο
πρόβληµα. Η θεραπεία της υποκείµενης νόσου µε την ταυτόχρονη αντιµετώπιση του
επεισοδίου της κολπικής µαρµαρυγής, συνήθως καταλήγει στον τερµατισµό της αρρυθµίας
χωρίς υποτροπή της.
«Ιδιοπαθής κολπική µαρµαρυγή» είναι ο όρος που χρησιµοποιείται γενικά σε νέους
(ηλικίας µικρότερης από 60 έτη) ασθενείς, χωρίς κλινική ή υπερηχοκαρδιογραφική απόδειξη
υποκείµενης καρδιοπνευµονικής νόσου (Kopecky SL και συν. N Engl J Med 1987). Αυτοί οι
ασθενείς έχουν καλή πρόγνωση όσον αφορά θροµβοεµβολικά επεισόδια και θνητότητα.
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Ωστόσο, µε την πάροδο του χρόνου, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω εµφάνισης καρδιακών
ανωµαλιών όπως η αύξηση του αριστερού κόλπου, οι ασθενείς µετακινούνται από την οµάδα
της «ιδιοπαθούς» κολπικής µαρµαρυγής, µε τον κίνδυνο θροµβοεµβολικών επεισοδίων και
την θνητότητα να αυξάνονται αντίστοιχα.
Κατά συνθήκη, ο όρος «µη βαλβιδική κολπική µαρµαρυγή», περιορίζεται στις
περιπτώσεις της αρρυθµίας που παρατηρούνται επί απουσίας ρευµατικής βαλβιδικής νόσου
της µιτροειδούς ή προσθετικής καρδιακής βαλβίδας.

1.4 ΕΠΙ∆ΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Η κολπική µαρµαρυγή είναι η συχνότερη αρρυθµία που συναντάται στην κλινική
πράξη. Το ένα τρίτο περίπου των νοσηλευοµένων για αρρυθµίες αφορά ασθενείς µε κολπική
µαρµαρυγή. Παρόλα αυτά, οι πληροφορίες για την επίπτωση και εµφάνισή της στο γενικό
πληθυσµό είναι µάλλον σποραδικές. Ακόµα λιγότερα είναι τα δεδοµένα που υπάρχουν για
τον κολπικό πτερυγισµό.
Οι καλύτερες πηγές δεδοµένων είναι οι αναφορές της µελέτης Framingham (Kannel
WB και συν. N Engl J Med 1982, Wolf PA και συν. Stroke 1991). Θα πρέπει να σηµειωθεί
ωστόσο, ότι ο πληθυσµός της µελέτης Framingham ίσως δεν είναι αντιπροσωπευτικός ως
προς την εθνική και φυλετική διαφοροποίηση που συναντάται σε άλλες χώρες.

1.4.1 ΕΠΙΠΤΩΣΗ
Η επίπτωση της κολπικής µαρµαρυγής διπλασιάζεται περίπου µε κάθε δεκαετία στους
ενήλικες. Κυµαίνεται από 2-3 νέες περιπτώσεις ανά 1000 άτοµα, ανά έτος για την δεκαετία
55-64 έτη, σε 35 νέες περιπτώσεις ανά 1000 άτοµα, ανά έτος για την δεκαετία 85-94 έτη (Falk
RH. N Engl J Med 2001).
Η συχνότητα της κολπικής µαρµαρυγής υπολογίζεται σε 0.4% του γενικού πληθυσµού,
αυξανόµενη µε την ηλικία (Ostranderld JR και συν. Circulation 1965, Psaty BM και συν.
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Circulation 1997, Wolf PA και συν. Arch Intern Med 1987, Krahn AD και συν. Am J Med
1995). Εξαιρουµένων των ατόµων µε ρευµατική καρδιακή νόσο, η συχνότητα ανάπτυξης
κολπικής µαρµαρυγής στη µελέτη Framingham, για δύο έτη, το 1987 ήταν 0.04% για τους
άνδρες και 0% για τις γυναίκες της οµάδας των 30-39 ετών, οι τιµές για την οµάδα των 80-89
ετών ήταν 4.6% και 3.6% αντίστοιχα (Wolf PA και συν. Arch Intern Med 1987).
∆ιασταυρούµενες µελέτες αναφέρουν συχνότητα κάτω από 1% για ηλικίες κάτω των 60 ετών
και περισσότερο από 6% για ηλικίες άνω των 80 ετών (Flegel KM και συν. Lancet 1987, Wolf
PA και συν. Stroke 1991, Furberg CD και συν. Am J Cardiol 1994) Η συχνότητα της κολπικής
µαρµαρυγής για την οµάδα των 50-59 ετών είναι 0.5% και ανεβαίνει ως το 8.8% για την
οµάδα των 80-89 ετών (Wolf PA και συν. Stroke 1991). Στην πιο πρόσφατη Cardiovascular
Health Study, µια µελέτη από αντιπροσωπευτικό αµερικανικό πληθυσµό µεγαλύτερο των 65
ετών, η συχνότητα της κολπικής µαρµαρυγής σε 24ωρη ΗΚΓκή καταγραφή ήταν περίπου 5%
(Furberg CD και συν. Am J Cardiol 1994, Manolio TA και συν. J Am Coll Cardiol 1994). Η
αύξηση µε την ηλικία φαίνεται να είναι µεγαλύτερη στους άνδρες (Furberg CD και συν. Am J
Cardiol 1994, Kannel WB και συν. Am Heart J 1983) και από περιορισµένα δεδοµένα (Psaty
BM και συν. Circulation 1997, Go AS και συν. JAMA 2001), διπλάσια στους λευκούς
συγκριτικά µε τους µαύρους.
Η συχνότητα της ιδιοπαθούς κολπικής µαρµαρυγής, ήταν λιγότερο από το 12% όλων
των περιπτώσεων της αρρυθµίας (Kopecky SL και συν. N Engl J Med 1987, Furberg CD και
συν. Am J Cardiol 1994, Evans W και συν. Br Heart J 1954, Brand FN και συν. JAMA 1985).
Ωστόσο, σε µερικές σειρές (Levy S και συν. Circulation 1999, Murgatroyd FD και συν.
Circulation 1999), η παρατηρούµενη συχνότητα της ιδοπαθούς κολπικής µαρµαρυγής
ανέρχεται στο 30%. Η συχνότητα της κολπικής µαρµαρυγής αυξάνεται σε καταστάσεις
συµφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας ή βαλβιδικής καρδιακής νόσου και µάλιστα είναι
αυξανόµενη ανάλογα µε την βαρύτητα αυτών των καταστάσεων.
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1.4.2 ΠΡΟΓΝΩΣΗ
Οι καταστάσεις που συνδυάζονται µε κολπική µαρµαρυγή, ήταν λίγο διαφορετικές
µεταξύ ανδρών και γυναικών στην αναφορά της µελέτης Framingham το 1982. Στους άνδρες
σηµαντικές συνοδοί καταστάσεις ήταν το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ), η καρδιακή
ανεπάρκεια, η ρευµατική καρδιακή νόσος και η υπερτασική καρδιακή νόσος. Οι κυριότερες
από αυτές ήταν η καρδιακή ανεπάρκεια και η ρευµατική καρδιακή νόσος. Στις γυναίκες οι
µοναδικές δύο συνοδοί καταστάσεις ήταν η καρδιακή ανεπάρκεια και η ρευµατική καρδιακή
νόσος, η τελευταία µάλιστα ήταν πολύ πιο ισχυρή απ΄ ότι στους άνδρες.

Οι

ηχωκαρδιογραφικές συσχετίσεις αυτών των κλινικών χαρακτηριστικών περιλαµβάνουν την
διάταση του αριστερού κόλπου, καθώς και το αυξηµένο πάχος των τοιχωµάτων και τη
µειωµένη συσταλτικότητα της αριστεράς κοιλίας (Vaziri S και συν. J Am Coll Cardiol 1993).
Οι καρδιαγγειακοί παράγοντες κινδύνου που σχετίζονταν σηµαντικά µε την κολπική
µαρµαρυγή στη µελέτη Framingham ήταν ο σακχαρώδης διαβήτης και η υπερτροφία της
αριστεράς κοιλίας (Kannel WB και συν. N Engl J Med 1982).
Η σπουδαιότητα της κολπικής µαρµαρυγής στον γενικό πληθυσµό έγκειται στο ότι η
εµφάνιση της προαγγέλλει ένα ρυθµό θνητότητας διπλάσιο απ΄ αυτόν της οµάδας του
φλεβοκοµβικού ρυθµού, µε γραµµική συσχέτιση µε την σοβαρότητα της υποκείµενης
οργανικής καρδιακής νόσου (Flegel KM και συν. Lancet 1987, Kannel WB και συν. Am Heart
J 1983, Krahn AD και συν. Am J Med 1995). Η αυξηµένη θνητότητα οφείλεται κυρίως στην
καρδιακή ανεπάρκεια (Falk RH. N Engl J Med 2001). Κατά την διάρκεια παρακολούθησης 38
ετών στην µελέτη Framingham, 20.6% από τους άνδρες που εµφάνισαν κολπική µαρµαρυγή
είχαν συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια έναντι 3.2% αυτών χωρίς αρρυθµία. Τα αντίστοιχα
ποσοστά για τις γυναίκες ήταν 26.0% και 2.9% (Benjamin EJ και συν. JAMA 1994).
Το µεγαλύτερο µέρος από τη νοσηρότητα και ένα µέρος από τη θνητότητα εξ αιτίας της
κολπικής µαρµαρυγής οφείλεται σε ΑΕΕ. Ο κίνδυνος ΑΕΕ κατά την κολπική µαρµαρυγή
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αυξάνεται σηµαντικά από την παρουσία κι άλλης καρδιαγγειακής νόσου. Ο κίνδυνος ΑΕΕ
που αποδίδεται στην κολπική µαρµαρυγή υπολογίζεται στο 1.5% για την οµάδα των 50 έως
59 ετών και πλησιάζει το 30% για αυτούς µεταξύ των 80 και 89 ετών (Wolf PA και συν. Arch
Intern Med 1987, Wolf PA και συν. Stroke 1991). Η συχνότητα του ισχαιµικού ΑΕΕ µεταξύ
ασθενών µε µη ρευµατική κολπική µαρµαρυγή κυµαίνεται σε ποσοστό 5% ανά έτος, που
είναι 2 µε 7 φορές µεγαλύτερο του ποσοστού αντίστοιχου πληθυσµού χωρίς κολπική
µαρµαρυγή (Flegel KM και συν. Lancet 1987, Wolf PA και συν. Stroke 1991, Levy S και συν.
Circulation 1999, Wolf PA και συν. Arch Intern Med 1987, Krahn AD και συν. Am J Med 1995,
Risk factors for stroke and efficacy of antithrombotic therapy in atrial fibrillation. Arch Intern
Med 1994). Ένα στα 6 ΑΕΕ συµβαίνει σε ασθενή µε κολπική µαρµαρυγή (Hart RG και συν.
Ann Intern Med 1999).
Υπάρχει σύγκρουση στη βιβλιογραφία σχετικά µε την πρόγνωση της ιδιοπαθούς ή
πρωτοπαθούς κολπικής µαρµαρυγής. Σε µια αναφορά του 1985 της µελέτης Framingham,
στην ιδιοπαθή κολπική µαρµαρυγή, ο σχετικός κίνδυνος ανάπτυξης ΑΕΕ ήταν 4.1%
συγκριτικά µε την οµάδα ελέγχου, ενώ η επίπτωση επεισοδίων στεφανιαίας νόσου και
καρδιακής ανεπάρκειας ήταν η ίδια και στις δύο οµάδες (Brand FN και συν. JAMA 1985).
Η κολπική µαρµαρυγή είναι σχετικά σπάνια στις πρώτες δυο δεκαετίες
της ζωής. Έχει αναφερθεί σε έµβρυα, σε νεογνά, σε παιδιά και εφήβους,
αλλά εκτός από την µελέτη των Radford & Izukawa (Radford DJ και συν.
Pediatrics 1977), οι αναφορές είναι κυρίως µίας περίπτωσης. Η σπανιότητα
των περιπτώσεων έχει οδηγήσει σε περιορισµένη κλινική εµπειρία, η οποία
έχει εµποδίσει την κατανόηση της αιτιολογίας της κολπικής µαρµαρυγής την
ανάπτυξη στρατηγικών αντιµετώπισης της και το χαρακτηρισµό της
πρόγνωσης των νεότερων ασθενών.
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1.5 Παθοφυσιολογία
Οι κολπικές ταχυαρρυθµίες γενικά και η κολπική µαρµαρυγή ειδικά συµβαίνουν σε
τρεις κλινικές περιπτώσεις:
•

σαν πρωτοπαθής αρρυθµία µε απουσία ανιχνεύσιµης οργανικής καρδιακής νόσου

•

σαν δευτεροπαθής αρρυθµία που σχετίζεται µε εξωκαρδιακή νόσο και

•

σαν δευτεροπαθής αρρυθµία που σχετίζεται µε καρδιακή νόσο που επηρεάζει τους
κόλπους.
Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο εάν οι παθοφυσιολογικοί παράγοντες που

ευθύνονται για την διατήρηση της κολπικής µαρµαρυγής µετά την πρόκλησή της είναι κοινοί
και στις τρεις περιπτώσεις, αλλά φαίνεται ότι οι παράγοντες έναρξης διαφέρουν.
Υπάρχουν σαφείς διαφορές ανάµεσα στα παθολογοανατοµικά ευρήµατα της
δευτεροπαθούς κολπικής µαρµαρυγής που προέρχεται από καρδιακή νόσο και τους άλλους
τύπους κολπικής µαρµαρυγής. Όταν η κολπική µαρµαρυγή συνδέεται µε δοµική καρδιακή
νόσο είναι συχνή και η κολπική διάταση, καθώς και η ανοµοιόµορφη ίνωση που κυµαίνεται
από αραιές εστίες έως διάχυτη συµµετοχή, περιλαµβανοµένης και της καταστροφής του
κολποκοιλιακού κόµβου (Short DS. Br Heart J 1954, Hudson REB. Br Heart J 1960,
Guiraudon CM και συν. Atrial Fibrillation: A Treatable Disease? 1992, Frustaci A και συν.
Circulation 1997). Αντίθετα, δευτεροπαθής κολπική µαρµαρυγή από εξωκαρδιακές νόσους,
όπως θυρεοτοξίκωση ή ηλεκτρολυτικές διαταραχές, συνήθως δεν συνοδεύεται από
παθολογοανατοµικές ανωµαλίες ή κυρίως από µη ειδική διάχυτη ίνωση. Από τις
περιορισµένες διαθέσιµες πληροφορίες που υπάρχουν, η παροξυσµική κολπική µαρµαρυγή
σε κατά τα άλλα υγιή άτοµα δεν έχει παθολογική συσχέτιση και έχει τη βάση της είτε στην
µη φυσιολογική λειτουργία των διαύλων των ιόντων στα κολπικά µυϊκά κύτταρα, µια
λειτουργική ανωµαλία του κολπικού µυοκαρδίου, ή σχετίζεται µε

ανεξακρίβωτες µη

παθολογικές δοµικές ανωµαλίες. Σε κάποιους ασθενείς η κολπική µαρµαρυγή µπορεί να
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είναι η πρωιµότερη εκδήλωση συνδρόµου νοσούντος φλεβοκόµβου, συχνά µιας γενικευµένης
νόσου των κόλπων.
Υπάρχουν καθορισµένες κλινικές συσχετίσεις ανάµεσα στις µορφές της κολπικής
µαρµαρυγής και στην παθοφυσιολογία που βασίζονται στην υποκείµενη αιτία. Κατά την
παρουσία καρδιακής νόσου, η κολπική µαρµαρυγή µπορεί να είναι παροξυσµική αρχικά και
φαίνεται να ξεκινά όταν η υποκείµενη νόσος επιδεινώνεται κλινικά. Με τον καιρό έχει µάλλον
µια τάση να γίνεται χρόνια και µόνιµη, παρά να παραµένει παροξυσµική. Αντίθετα, οι
εξωκαρδιακές καταστάσεις οι οποίες προδιαθέτουν ένα άτοµο σε κολπική µαρµαρυγή
συνδέονται συνήθως µε παραµονή της αρρυθµίας όσο χρόνο επιµένει η ανωµαλία. Μετά τη
θεραπεία της προδιαθεσικής κατάστασης η κολπική µαρµαρυγή ακολουθείται είτε από
αυτόµατη ανάταξη είτε από την ικανότητα να διατηρείται ο φλεβοκοµβικός ρυθµός µετά την
καρδιοµετατροπή. Επί απουσίας ανιχνεύσιµης υποκείµενης νόσου, η κολπική µαρµαρυγή
είναι συχνότερα παροξυσµική και υποτροπιάζουσα και µόνο περιστασιακά επιµένουσα
(Myerburg RJ και συν. Hurst's: The Heart. 8th ed. 1994).

1.5.1 Η ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ
Οι κύριες θεωρίες για τους µηχανισµούς της κολπικής µαρµαρυγής είναι δύο: της
εστιακής ενεργοποίησης και των πολλαπλών κυµατιδίων.
Η θεωρία της εστιακής ενεργοποίησης προϋποθέτει αυξηµένη αυτοµατία σε µια
ταχέως εκπολούµενη εστία και επανείσοδο που συµπεριλαµβάνει ένα ή περισσότερα
κυκλώµατα (Moe GK και συν. Am Heart J 1959, Rensma PL και συν. Circ Res 1988). Ταχέως
εκπολούµενες κολπικές εστίες, τοποθετηµένες συχνότερα στις άνω πνευµονικές φλέβες,
µπορεί να πυροδοτήσουν την έναρξη κολπικής µαρµαρυγής σε ευαίσθητους ασθενείς (Jais P
και συν. Circulation 1997, Haissaguerre M και συν. N Engl J Med 1998). Οι ασθενείς µπορεί
να έχουν περισσότερες από µια εστία, ικανή να προκαλέσει κολπική µαρµαρυγή, στις
πνευµονικές φλέβες. Ανάλογες εστίες παρατηρούνται επίσης στον δεξιό κόλπο και,
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σπανιότερα, στην άνω κοίλη φλέβα και στον στεφανιαίο κόλπο (Jais P και συν. Circulation
1997, Haissaguerre M και συν. N Engl J Med 1998, Chen SA και συν. J Cardiovasc
Electrophysiol 1999). Ιστολογικές µελέτες απέδειξαν ότι καρδιακός µυϊκός ιστός µε
προστατευµένες ηλεκτρικές ιδιότητες εκτείνεται στις πνευµονικές φλέβες (Spach MS και συν.
Am J Cardiol 1972, Nathan H και συν. Circulation 1966, Zipes DP και συν. Am J Cardiol
1972, Cheung DW. J Physiol 1981, Cheung DW. Nature 1981, Paes de Almeida O και συν. J
Morphol 1975). Κατά πόσον αυτό αναπαριστά µια ειδική µορφή της κολπικής µαρµαρυγής ή
έναν πυροδοτικό µηχανισµό της αρρυθµίας, δεν είναι καθαρό. Αυτή η εστιακή δραστηριότητα
ωστόσο, φαίνεται να είναι σηµαντικότερη σε ασθενείς µε παροξυσµική κολπική µαρµαρυγή
παρά σε αυτούς µε επιµένουσα. Η κατάλυση τέτοιων εστιών µπορεί να είναι αποτελεσµατική,
µη φαρµακολογική, θεραπεία της αρρυθµίας (Jais P και συν. Circulation 1997).
Η υπόθεση των πολλαπλών κυµατίων προτάθηκε από τον Moe (Moe GK. Arch Int
Pharmacodyn Ther 1962, Moe GK και συν. Am Heart J 1959, Moe GK και συν. Circ Res
1964). Αυτή η υπόθεση προϋποθέτει πολλαπλές επανεισερχόµενες ώσεις διαφόρων µεγεθών
που περιπλανώνται στο κολπικό µυοκάρδιο, ,δηµιουργώντας συνεχή ηλεκτρική
δραστηριότητα. Οι κυµατισµοί είναι κυκλικού τύπου, µε µια λειτουργικά καθοριζόµενη
περιοχή αποκλεισµού της µετάδοσης στο κέντρο του κύκλου που προλαµβάνει την
κατάρρευση και την εξάλειψή του (Allessie MA και συν. Cardiac Electrophysiology and
Arrhythmias. 1985), καταλήγοντας έτσι σε αυτοσυντηρούµενα «θυγατρικά κυµατίδια». Ο
κρίσιµος αριθµός κυµατίων που απαιτούνται για την διαιώνιση της κολπικής µαρµαρυγής
είναι περίπου έξι (Allessie MA και συν. Cardiac Electrophysiology and Arrhythmias. 1985). Ο
αριθµός των κυµατιδίων κάθε χρονική στιγµή, εξαρτάται από την ανερέθιστη περίοδο, την
µάζα και την ταχύτητα αγωγής στα διαφορετικά τµήµατα του κόλπου. Μεγάλη κολπική µάζα
µε βραχεία ανερέθιστη περίοδο και καθυστερηµένη αγωγή µπορεί να προκαλέσει αύξηση του
αριθµού των κυµατιδίων και επιµένουσα κολπική µαρµαρυγή.
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Το µήκος κύµατος ή το γινόµενο της ταχύτητας µετάδοσης και της ανερέθιστης
περιόδου, είναι εξαιρετικά καθοριστικά για την διατήρηση της κολπικής µαρµαρυγής. Τα
ερεθίσµατα που αυξάνουν το µήκος κύµατος τείνουν να προλαµβάνουν ή να σταµατούν την
κολπική µαρµαρυγή, ενώ εκείνα που τείνουν να βραχύνουν το µήκος κύµατος του κολπικού
της κολπικής ώσεως ευνοούν την έναρξη και διαιώνιση της κολπικής µαρµαρυγής. Το µήκος
κύµατος µπορεί να παραταθεί µε τα αντιαρρυθµικά φάρµακα και να µειωθεί από τον
αυξηµένο παρασυµπαθητικό τόνο, την ταχεία κολπική βηµατοδότηση ή τις ενδοκολπικές
διαταραχές αγωγής.
Πρόσφατα δεδοµένα θεωρούν ότι η κολπική µαρµαρυγή µπορεί να προκαλέσει
ηλεκτρικές µεταβολές στους κόλπους, οι οποίες µπορεί να οδηγήσουν σε επιµονή ή
επανεµφάνιση της κολπικής µαρµαρυγής (Wijffels MCEF και συν. Circulation 1995). Ο Wiffels
σε ένα χρόνιο υποβοηθούµενο µοντέλο κολπικής µαρµαρυγής σε γίδες παρατήρησε ότι η
τεχνητή διατήρηση της κολπικής µαρµαρυγής κατέληγε σε µια παρατεταµένη διάρκεια των
επόµενων επεισοδίων κολπικής µαρµαρυγής, η κολπική ανερεθιστότητα µειωνόταν αισθητά
κατά τη διάρκεια των πρώτων 24 ωρών κολπικής µαρµαρυγής και φανερώθηκε µια
αντίστροφη του ρυθµού προσαρµογής της κολπικής ανερεθιστότητας , µε την µείωση της
δραστικής ανερέθιστης περιόδου σε χαµηλότερους βηµατοδοτικούς ρυθµούς.
Προς διευκρίνηση παραµένουν οι ανατοµικές και γενετικές συσχετίσεις αυτών των
ευρηµάτων. Όµως αυτές οι συναρπαστικές νέες παρατηρήσεις µπορούν να εξηγήσουν, εν
µέρει, την κλινική παρατήρηση ότι η διατήρηση του φλεβοκοµβικού ρυθµού είναι πιο
δύσκολη σε ασθενείς που είχαν παρατεταµένη κολπική µαρµαρυγή για αρκετούς µήνες.

1.5.2 ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ
Από µακρού έχει αναγνωριστεί ότι ο αυξηµένος τόνος του παρασυµπαθητικού
προδιαθέτει την κατά τ΄ άλλα φυσιολογική καρδιά στην έναρξη της κολπικής µαρµαρυγής
(Burn JH και συν. J Physiol 1955). Αυτό µπορεί να συµβεί µέσω διαφόρων µηχανισµών,
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αλλά είναι ξεκάθαρο ότι η αυξηµένη παρασυµπαθητική δραστηριότητα, καθώς και ο
µουσκαρινικός αγωνιστής ακετυλχολίνη, µπορούν να βραχύνουν απότοµα το χρόνο της
επαναπόλωσης µέσω της δραστηριοποίησης ενός µουσκαρινικού καναλιού καλίου στον
κολπικό µυϊκό ιστό (Giles W και συν. J Physiol 1976). Αυτή η δράση βραχύνει την
ανερέθιστη περίοδο του κολπικού ιστού και έτσι ελαττώνει το µήκος κύµατος της κολπικής
ώσης. Ο αυξηµένος τόνος του συµπαθητικού µπορεί επίσης να οδηγήσει σε κολπική
µαρµαρυγή. Επιπροσθέτως, η «κακή προσαρµογή» της κολπικής ανερέθιστης περιόδου σε
µεταβολές του καρδιακού ρυθµού έχει συσχετισθεί µε µια τάση για κολπική µαρµαρυγή
(Atteul P και συν. Int J Cardiol 1982). Η απουσία της φυσιολογικής µείωσης της ανερέθιστης
περιόδου ως ανταπόκριση σε µια αυξηµένη καρδιακή συχνότητα, έχει παρατηρηθεί και
αποτελεί ισχυρά προγνωστικό παράγοντα για κολπικές ταχυαρρυθµίες. Αυτή η συσχέτιση
φαίνεται να διαφέρει από τον µηχανισµό που σχετίζεται µε την ανταπόκριση στον
παρασυµπαθητικό ερεθισµό, καθώς η «κακή προσαρµογή» παράγει το αντίθετο αποτέλεσµα
της µείωσης που προκαλείται από την ακετυλχολίνη. Είναι πιθανό ότι δύο θεµελιωδώς
διαφορετικοί µηχανισµοί µπορούν να είναι υπεύθυνοι για την ισχυροποίηση των κολπικών
ταχυαρρυθµιών κάτω από διαφορετικές συνθήκες, ή ότι η κακή προσαρµογή στην
βηµατοδότηση µπορεί να συσχετίζεται µε αυξηµένη ανταπόκριση στην άνοδο της
παρασυµπαθητικής δραστηριότητας, µια πιθανότητα που δεν έχει ακόµα µελετηθεί.
Επιπλέον, είναι πιθανόν οι αλλαγές στην ανερεθιστότητα να διαφέρουν στα διάφορα σηµεία
των κόλπων.
Ανεξάρτητα από αυτά, η παρούσα γνώση θεωρεί ότι ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων
των µορφών είναι η αναγκαιότητα πολλαπλών κυµατίων ενεργοποίησης για να επιµείνει η
κολπική µαρµαρυγή. ∆εν θα έπρεπε να παραβλέπεται η πιθανότητα ότι πολλαπλές περιοχές
εστιακής αυτοµατίας θα µπορούσαν να παράγουν την ίδια µορφή κολπικής ταχυαρρυθµίας,
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ιδιαίτερα κατά την παρουσία υποκείµενης δοµικής καρδιακής νόσου και συστηµατικών
ανωµαλιών που συνδέονται µε κολπική µαρµαρυγή.
Άλλοι παράγοντες που ενέχονται στην πρόκληση ή την διατήρηση της κολπικής
µαρµαρυγής, συµπεριλαµβάνουν τις πρώιµες υπερκοιλιακές συστολές, την κολπική ισχαιµία
(White CW και συν. Circ Res 1982), την κολπική διάταση (Edwards BS και συν. Circ Res
1988) και την ανισότροπη αγωγή (Spach MS. Atrial Arrhythmias: State of the Art. 1995).

1.5.3 Η ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ
Ο κολποκοιλιακός κόµβος παρουσιάζει κάποιες ιδιότητες που τείνουν να περιορίζουν
την κοιλιακή συχνότητα κατά την διάρκεια της κολπικής µαρµαρυγής. Πρώτον, η
ευερεθιστότητα των κυττάρων µέσα στον κολποκοιλιακό κόµβο είναι σηµαντικά µικρότερη
απ΄ ότι στο παρακείµενο κολπικό µυοκάρδιο (Merideth J και συν. Circ Res 1968). Η
ανερέθιστη περίοδος των κυττάρων του κολποκοιλιακού κόµβου παρατείνεται πέρα από την
φάση επαναπόλωσης του δυναµικού ενεργείας. Έτσι, η ανερέθιστη περίοδος του
κολποκοιλιακού κόµβου τείνει να είναι σχετικά παρατεταµένη. ∆εύτερον, ο κολποκοιλιακός
κόµβος παρουσιάζει ιδιότητες «µειωτικής» µαγωγιµότητας, δηλαδή η ένταση και ο ρυθµός
αύξησης του καρδιακού δυναµικού ενεργείας µειώνεται προοδευτικά από κύτταρο σε
κύτταρο. Εποµένως, καθώς τα δυναµικά ενεργείας άγονται κατά µήκος του κολποκοιλιακού
κόµβου υπάρχει µια προοδευτική µείωση στην ικανότητά τους να προκαλέσουν νέα δυναµικά
ενεργείας στα περιφερικά κύτταρα (Hoffman BF και συν. Circ Res 1959). Εξαιτίας αυτής της
ιδιότητας των κυττάρων του κολποκοιλιακού κόµβου, τα ερεθίσµατα µπορεί να διασχίσουν
ένα τµήµα του προτού αντιµετωπίσουν αποκλεισµό αγωγής. Ανάµεσα στις κλινικές
εκδηλώσεις αυτής της ιδιότητας είναι και το φαινόµενο της συγκαλυµµένης αγωγής, κατά την
οποία ένα κολπικό ερέθισµα που από µόνο του δεν άγεται στις κοιλίες, µπορεί να µειώσει
την δίοδο των επόµενων ερεθισµάτων. Έτσι ένα πρώιµο ηλεκτρικό ερέθισµα µπορεί να
µειώσει την αγωγή ενός άλλου ερεθίσµατος µέσω του κολποκοιλιακού κόµβου, εµποδίζοντας
18

το ερέθισµα που σε διαφορετική περίπτωση θα είχε αχθεί (Langendorf R και συν. Am Heart J
1948). Το διάστηµα της αγωγής µέσω του κολποκοιλιακού κόµβου είναι αντίστροφα ανάλογο
µε το συζευκτικό διάστηµα των προηγούµενων κολπικών ερεθισµάτων, έτσι ώστε βραχείς
κολπικοί κύκλοι να καταλήγουν σε µεγαλύτερο χρόνο κολποκοιλιακής αγωγής, συγκρινόµενα
µε αυτόν των µεγαλύτερων κολπικών κύκλων. Ο Moe (Moe GK και συν. Circ Res 1964)
παρατήρησε ότι όταν η κολπική συχνότητα - κατά τη διάρκεια κολπικής µαρµαρυγής - ήταν
σχετικά αργή, υπήρχε τάση αύξησης του κοιλιακής ανταπόκρισης. Αντίθετα, όταν η κολπική
συχνότητα αυξανόταν η κοιλιακή συχνότητα/ανταπόκριση µειωνόταν. Οι συνδυασµένες
ιδιότητες της συγκαλυµµένης αγωγής, της καθυστερηµένης ανερεθιστότητας και τα ταχέα και
ποικίλου µήκους κύµατος κολπικά κυµατίδια ενεργείας τείνουν να µειώσουν την αγωγή των
ερεθισµάτων µέσα στον κολποκοιλιακό κόµβο κατά την κολπική µαρµαρυγή. Το αποτέλεσµα
είναι µια σηµαντικά µικρότερη κοιλιακή συχνότητα σε σχέση µε την κολπική. Οι επικουρικές
κολποκοιλιακοί οδοί τυπικά δεν παρουσιάζουν αυτές τις ηλεκτροφυσιολογικές ιδιότητες του
φυσιολογικού κολποκοιλιακού κόµβου και οι ασθενείς µε σύνδροµο WPW χρειάζονται
ιδιαίτερη θεραπευτική προσοχή.
Οι ηλεκτροφυσιολογικές ιδιότητες του κολποκοιλιακού κόµβου επηρεάζονται βαθιά
από το αυτόνοµο νευρικό σύστηµα. Απόσυρση της παρασυµπαθητικής αναστολής ή αύξηση
της συµπαθητικής διέγερσης διευκολύνουν την κολποκοιλιακή αγωγιµότητα. Η άσκηση
σχετίζεται και µε τις δύο αυτές αλλαγές στον συµπαθητικό τόνο και η κοιλιακή ανταπόκριση
κατά την κολπική µαρµαρυγή µπορεί να αυξηθεί σηµαντικά µαζί µε τις µεταβολικές
απαιτήσεις του ατόµου. Οι αλλαγές στην κολποκοιλιακή αγωγιµότητα θα εκφραστούν στην
επάρκεια ελέγχου της κοιλιακής ανταπόκρισης σε ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή κατά τη
διάρκεια διαφόρων επιπέδων άσκησης, συναισθηµάτων και άλλων µεταβολικών εντάσεων.
Η έκδηλη ποικιλία των ιδιοτήτων της κολποκοιλιακής αγωγιµότητας σαν συνέπεια του
µεταβαλλόµενου τόνου του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος, συχνά παρουσιάζει ένα
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θεραπευτικό δίληµµα για τους γιατρούς που αντιµετωπίζουν ασθενείς µε κολπική
µαρµαρυγή, στους οποίους ο κοιλιακός ρυθµός µπορεί να είναι εξαιρετικά ταχύς κατά την
άσκηση, αλλά ανάρµοστα αργός κατά την ηρεµία.

1.6 ΑΙΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εκτός από µια ακατάλληλα ταχεία καρδιακή συχνότητα, οι ασθενείς µε κολπική
µαρµαρυγή βιώνουν απώλεια του φυσιολογικού κολποκοιλιακού συγχρονισµού και
ακανόνιστο κοιλιακό ρυθµό. Η απώλεια της αποτελεσµατικής κολπικής συστολής µπορεί να
καταλήξει σε σοβαρή µείωση της καρδιακής παροχής, ειδικά σε άτοµα µε µειωµένη
διαστολική πλήρωση των κοιλιών. Ασθενείς µε στένωση µιτροειδούς, περιοριστική ή
υπερτροφική καρδιοµυοπάθεια, περικαρδιακή νόσο ή κοιλιακή υπερτροφία είναι ιδιαίτερα
πιθανό να βιώσουν την αιµοδυναµική επιδείνωση κατά την ανάπτυξη της κολπικής
µαρµαρυγής. Αντίθετα, ασθενείς µε µειωµένη συστολική λειτουργία, υψηλές πιέσεις
πλήρωσης και διατεταµένες, ενδοτικές κοιλίες, µπορεί να βιώσουν µόνο µια µικρότερη
αιµοδυναµική

επιδείνωση

σαν

αποτέλεσµα

της

απώλειας

του

κολποκοιλιακού

συγχρονισµού.
Η τυχαία απόκλιση του RR διαστήµατος κατά την κολπική µαρµαρυγή καταλήγει σε
ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο διάστηµα διαστολικής πλήρωσης. Αυτή η διακύµανση στο
διάστηµα διαστολικής πλήρωσης καταλήγει σε ένα ευρέως ποικίλο όγκο παλµού. Ο Naito
(Naito M και συν. Am Heart J 1983) µελέτησε τα αποτελέσµατα του µη φυσιολογικού
καρδιακού ρυθµού στην καρδιακή παροχή σε σκύλους µε πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισµό
κατά τη διάρκεια της κοιλιακής βηµατοδότησης. Αυτοί οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ένας µη
φυσιολογικός κοιλιακός ρυθµός σχετιζόταν µε µια µείωση της τάξεως του 15% στην καρδιακή
παροχή, σε σύγκριση µε ένα φυσιολογικό ρυθµό στην ίδια µέση βηµατοδοτική συχνότητα. Σ΄
αυτά τα ζώα παρατηρήθηκε ανεπάρκεια µιτροειδούς κατά τη διάρκεια ενός µη φυσιολογικού
βηµατοδοτικού ρυθµού, µε µεταβαλόµενη βηµατοδοτική συχνότητα. Έτσι, φαίνεται ότι και η
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απώλεια του κολποκοιλιακού συγχρονισµού, αλλά και ο ανώµαλος κοιλιακός ρυθµός έχουν
δυσµενή επίδραση στην καρδιακή παροχή. Είναι πιθανόν αρκετά από τα συµπτώµατα που
σχετίζονται µε την κολπική µαρµαρυγή να συµβαίνουν εξ αιτίας των διακυµάνσεων που
επέρχονται στον όγκο παλµού της αριστεράς κοιλίας σαν αποτέλεσµα των ανώµαλων RR
διαστηµάτων. Η χρονίως αυξηµένη κοιλιακή ανταπόκριση κατά τη διάρκεια της κολπικής
µαρµαρυγής µπορεί να καταλήξει σε ένα αναστρέψιµο τύπο κοιλιακής δυσλειτουργίας που
χαρακτηρίζεται από σφαιρική υποκινησία και διάταση. Άτοµα µε συνεχώς αυξηµένη κοιλιακή
ανταπόκριση (συνήθως µεγαλύτερη από 130 συστολές/λεπτό), ευρίσκονται σε κίνδυνο
ανάπτυξης ταχυ-καρδιοµυοπάθειας (Packer DL και συν. Am J Cardiol 1986). Αυτός ο τύπος
καρδιοµυοπάθειας είναι συχνά αναστρέψιµος αν επιτευχθει ένας αποτελεσµατικός έλεγχος
της κοιλιακής συχνότητας. Πράγµατι, αρκετοί ερευνητές το έχουν επαληθεύσει αυτό σε
ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή όταν χρησιµοποιούνται φαρµακευτικές ή µη µέθοδοι, για τον
έλεγχο της καρδιακής συχνότητας (Grogan M και συν. Am J Cardiol 1992, Kieny JR και συν.
Eur Heart J 1992, Rodriguez LM και συν. Am J Cardiol 1993).

1.7 ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
Τα συµπτώµατα που σχετίζονται µε την κολπική µαρµαρυγή ποικίλουν και εξαρτώνται
από διάφορους παράγοντες, που περιλαµβάνουν την απώλεια της αποτελεσµατικής
κολπικής συστολής, την κοιλιακή συχνότητα, την υποκείµενη καρδιακή κατάσταση, τα
συνυπάρχοντα εξωκαρδιακά ιατρικά προβλήµατα και τις ατοµικές αντιλήψεις των ασθενών.
Οι περισσότεροι ασθενείς βιώνουν αίσθηµα παλµών, αλλά δεν είναι σπάνια και τα
προσυγκοπτικά επεισόδια, η ζάλη, η κόπωση και η δύσπνοια. Επιπλέον, µια µειοψηφία
ασθενών είναι ασυµπτωµατικοί και σε αυτούς η κολπική µαρµαρυγή αποτελεί τυχαίο εύρηµα.
Παρόλο που οι ασυµπτωµατικοί ασθενείς έχουν συνήθως µια σχετικά ελεγχόµενη κοιλιακή
ανταπόκριση, ακόµη και χωρίς φάρµακα, σε κάποιες στιγµές η κοιλιακή συχνότητα είναι
µεγαλύτερη από 100 συστολές/λεπτό. Μερικοί ασθενείς µπορεί να έχουν δυσλειτουργία της
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αριστεράς κοιλίας προφανώς δευτεροπαθή από µια επίµονα γρήγορη κοιλιακή συχνότητα
κατά τη διάρκεια της κολπικής µαρµαρυγής.
Τα ευρήµατα της κλινικής εξέτασης περιλαµβάνουν µια µικρή διαφοροποίηση στην
ένταση του 1ου καρδιακού τόνου, απουσία κυµάτων α στον σφαγιτιδικό σφυγµό και έναν
άρρυθµο περιφερικό σφυγµό. Συχνά, σε ασθενείς µε µεγάλη κοιλιακή συχνότητα,
παρατηρείται σηµαντικό έλλειµµα σφυγµού κατά το οποίο η καρδιακή συχνότητα που
διαπιστώνεται µε την ακρόαση ή την ψηλάφηση στην κορυφή της καρδιάς είναι µεγαλύτερη
από την συχνότητα που διαπιστώνεται µε την ψηλάφηση του κερκιδικού σφυγµού, διότι όλες
οι συστολές δεν είναι αρκετά δυνατές για ν΄ ανοίξουν την αορτική βαλβίδα ή να µεταδώσουν
ένα κύµα αρτηριακής πίεσης στην περιφερική αρτηρία.
Εάν, σε ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή, ο κοιλιακός ρυθµός γίνει ρυθµικός, θα
πρέπει να υποπτευθούµε µετατροπή σε φλεβοκοµβικό ρυθµό, κολπική ταχυκαρδία ή κολπικό
πτερυγισµό µε σταθερή αναλογία αγόµενων συστολών ή ανάπτυξη κοµβικής ή κοιλιακής
ταχυκαρδίας.
Η διάγνωση της κολπικής µαρµαρυγής απαιτεί ΗΚΓφική απόδειξη, µε
καταγραφή µιας τουλάχιστον απαγωγής κατά την διάρκεια της αρρυθµίας,
είτε από ΗΚΓ επιφανείας, είτε από 24ωρη περιπατητική ΗΚΓφική καταγραφή
(Holter ρυθµού), ή από διατηλεφωνικό ή τηλεµετρικό καταγραφικό σύστηµα.

1.8 Θεραπευτική προσέγγιση

Τα συµπτώµατα του ασθενούς συχνά καθοδηγούν τις θεραπευτικές αποφάσεις του
γιατρού. Για παράδειγµα, ένας ασθενής µε ενοχλητικό αίσθηµα παλµών κατά τη διάρκεια της
ταχείας κοιλιακής ανταπόκρισης χρειάζεται θεραπεία που να κατευθύνεται στην ταχύτητα
αγωγής του κολποκοιλιακού κόµβου και αν αυτό δεν επιτευχθεί µε τα φάρµακα τότε ίσως
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χρειαστούν µη φαρµακολογικές µέθοδοι. Κατάλληλη επίσης µπορεί να είναι και η
αποκατάσταση και διατήρηση του φλεβοκοµβικού ρυθµού. Αντίθετα, ένας ασθενής µε
ελεγχόµενη κοιλιακή ανταπόκριση κατά τη διάρκεια κολπικής µαρµαρυγής και κόπωση ή
δύσπνοια συνήθως χρειάζεται διατήρηση του φλεβοκοµβικού ρυθµό σαν πρώτο θεραπευτικό
στόχο. Σε αυτή την περίπτωση οι µη φαρµακολογικές µέθοδοι ελέγχου καρδιακής συχνότητας
συνήθως δεν βελτιώνουν τα συµπτώµατα. Τα ασυµπτωµατικά άτοµα, ειδικά εκείνα µε καλό
έλεγχο συχνότητας και ανάλογα µε τις περιστάσεις ίσως να µη χρειαστούν περαιτέρω
θεραπεία ή ίσως να θεωρηθούν υποψήφιοι για αντιπηκτική αγωγή.
Για κάθε ασθενή θα πρέπει να εξετάζονται 3 θεραπευτικοί στόχοι: ανάταξη της
αρρυθµίας, διατήρηση του φλεβοκοµβικού ρυθµού, έλεγχος συχνότητας και πρόληψη των
θροµβοεµβολικών επεισοδίων. Ο έλεγχος της καρδιακής συχνότητας είναι αναγκαίος για
όλους τους ασθενείς. Οι κίνδυνοι και τα οφέλη άλλης θεραπείας θα πρέπει να εξετάζονται για
κάθε ασθενή χωριστά. Κατά πόσο η θεραπεία της κολπικής µαρµαρυγής µειώνει την
θνητότητα, µπορεί να εκτιµηθεί µόνο από προοπτικές τυχαιοποιηµένες µελέτες. Μια τέτοια
µελέτη (Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management, AFFIRM) που
βρίσκεται ακόµα σε εξέλιξη, εξετάζει κατά πόσον η αποκατάσταση και διατήρηση του
φλεβοκοµβικού ρυθµού µειώνει την θνητότητα συγκρινόµενη µε τον έλεγχο της καρδιακής
συχνότητας και την συνοδό αντιπηκτική αγωγήσε ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή.

1.8.1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΕΒΟΚΟΜΒΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ
ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ

1.8.1.1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η αποκατάσταση του φλεβοκοµβικού ρυθµού µπορεί να βελτιώσει τα συµπτώµατα και
την αιµοδυναµική κατάσταση και έχει συνδεθεί επίσης µε αύξηση στην εγκεφαλική αιµάτωση
(Petersen P και συν. J Cereb Blood Flow Metab 1989). Αρκετά αντιαρρυθµικά φάρµακα µε
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διαφορετικές ηλεκτροφυσιολογικές δράσεις στον κολπικό ιστό συχνά αποκαθιστούν τον
φλεβοκοµβικό ρυθµό. Περίπου το 50% των ασθενών µε κολπική µαρµαρυγή πρόσφατης
έναρξης θα ανατάξουν αυτόµατα σε φλεβοκοµβικό ρυθµό µέσα στις πρώτες 24-48 ώρες (Falk
RH και συν. Ann Intern Med 1987).
Η δακτυλίτιδα, η βεραπαµίλη, η προπρανολόλη και η εσµολόλη σπάνια τερµατίζουν
την κολπική µαρµαρυγή (Falk RH και συν. Ann Intern Med 1987, Salerno DM και συν. Am J
Cardiol 1989, Rinkenberger RL και συν. Circulation 1980). Ο Falk (Falk RH και συν. Ann
Intern Med 1987) δεν παρατήρησε διαφορές στην οξεία ανάταξη της κολπικής µαρµαρυγής
σε ασθενείς µε και χωρίς δακτυλίτιδα. Παράγοντες όπως η κινιδίνη και η προκαϊναµίδη
συχνά ανατάσσουν την παροξυσµική κολπική µαρµαρυγή (Coplen SE και συν. Circulation
1990, Fenster PE και συν. Am Heart J 1983). Η ικανότητα τους να σταµατούν απότοµα την
κολπική µαρµαρυγή και να διατηρούν τον φλεβοκοµβικό ρυθµό για µεγάλο χρονικό διάστηµα
µπορεί να αυξηθεί όταν η φαρµακευτική θεραπεία αρχίζει πριν την ηλεκτρική
καρδιοµετατροπή και συνεχίζεται µετά αφού έχει αποκατασταθεί ο φλεβοκοµβικός ρυθµός.
Αρκετά αντιαρρυθµικά φάρµακα που επηρεάζουν την κολπική ηλεκτροφυσιολογία
µπορούν να σταµατήσουν ή να προλάβουν την κολπική µαρµαρυγή (Fenster PE και συν. Am
Heart J 1983, Anderson JL και συν. Circulation 1989). Σε αυτά περιλαµβάνεται η κινιδίνη, η
προκαϊναµίδη, η δισοπυραµίδη, η προπαφαινόνη, η σοταλόλη, η φλεκαϊνίδη και η
αµιωδαρόνη. Υπάρχουν λίγα συγκριτικά στοιχεία για τον εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας
αυτών των παραγόντων στη διατήρηση του φλεβοκοµβικού ρυθµού. Σε µια µελέτη η
σοταλόλη βρέθηκε το ίδιο αποτελεσµατική µε την κινιδίνη (Juul-Moller S και συν. Circulation
1990). Ο φλεβοκοµβικός ρυθµός θα διατηρηθεί σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% των
ασθενών που λαµβάνουν προπαφαινόνη, φλεκαϊνίδη ή σοταλόλη, συχνά µε λιγότερες
παρενέργειες απ΄ ότι µε κινιδίνη (Pritchett ELC και συν. J Am Coll Cardiol 1991, Antman EM
και συν. J Am Coll Cardiol 1988, Reimold SC και συν. Am J Cardiol 1993). Η αµιωδαρόνη
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θεωρείται από κάποιους σαν ο πιο αποτελεσµατικός παράγοντας για ανθεκτική στα
φάρµακα, συµπτωµατική, υποτροπιάζουσα κολπική µαρµαρυγή, παρά τα περιορισµένα
συγκριτικά στοιχεία που υπάρχουν. Περίπου τα 2/3 των ασθενών που θεραπεύθηκαν
διατήρησαν τον φλεβοκοµβικό ρυθµό για πάνω από ένα έτος παρακολούθησης (Horowitz LN
και συν. J Am Coll Cardiol 1985, Levy S και συν. Circulation 1992). Η συχνή χρήση της
αµιωδαρόνης περιορίζεται από τις ενδεχόµενες σοβαρές και επικίνδυνες για τη ζωή
παρενέργειές της, οι οποίες µπορούν να µειωθούν µε µικρότερες καθηµερινές δόσεις
(Gosselink ATΜ και συν. JAMA 1992).
Η υποτροπή της κολπικής µαρµαρυγής είναι συχνή, παρά τα αντιαρρυθµικά φάρµακα
που συχνά µειώνουν τη συχνότητα της κολπικής µαρµαρυγής, όπως υπολογίζεται από το
χρόνο της πρώτης υποτροπής και από το διάστηµα χωρίς αρρυθµία (Pritchett ELC και συν. J
Am Coll Cardiol 1991, Pritchett ELC και συν. Ann Intern Med 1991). Έτσι, η επιτυχής
φαρµακευτική θεραπεία θα έπρεπε να υπολογίζεται από την µείωση σε αριθµό και διάρκεια
των επεισοδίων κολπικής µαρµαρυγής και όχι µόνο από την υποτροπή της. Οι ασθενείς µε
παρατεταµένη κολπική µαρµαρυγή, µε µεγάλου µεγέθους αριστερό κόλπο ή εκείνοι µε πολλές
προηγούµενες θεραπευτικές αποτυχίες φαρµάκων έχουν υψηλότερη πιθανότητα υποτροπής.
Θα πρέπει να εξετάζεται µια συνοδός θεραπεία ελέγχου της κοιλιακής συχνότητας µε
διγοξίνη, βεραπαµίλη, διλτιαζέµη ή β-αναστολέα από το στόµα.
Συµπεράσµατα
Υπάρχουν ελάχιστα δεδοµένα από τυχαιοποιηµένες κλινικές µελέτες που να
αποδεικνύουν την υπεροχή στην αποτελεσµατικότητα ενός ειδικά φαρµάκου έναντι των
άλλων. Έτσι, η επιλογή ενός αντιαρρυθµικού παράγοντα θα πρέπει να εξατοµικεύεται και θα
εξαρτάται εν µέρει από τη νεφρική και ηπατική λειτουργία, τις συνοδές ασθένειες και
φάρµακα, καθώς και την καρδιαγγειακή λειτουργία. Αρχικά, οι δόσεις των φαρµάκων θα
πρέπει να είναι χαµηλές έως µέτριες και να τιτλοποιούνται ανοδικά αν δεν το αποτέλεσµα και
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δεν περιορίζονται οι παρενέργειες. Ορισµένα αντιαρρυθµικά αλληλεπιδρούν µε την
βαρφαρίνη και τη διγοξίνη και σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται στενή παρακολούθηση.

1.8.1.2 ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Έχει υποτεθεί ότι η αντιαρρυθµική θεραπεία µειώνει την υποτροπή της κολπικής
µαρµαρυγής και έτσι και τη νοσηρότητα. Η υπόθεση αυτή δεν έχει εξετασθεί επαρκώς. Τα
ασυµπτωµατικά, βραχέα επεισόδια κολπικής µαρµαρυγής, φαίνεται να είναι συνηθισµένα
(Page RL και συν. Circulation 1994). ∆εν είναι γνωστό αν αυτά τα επεισόδια σχετίζονται µε
έναν αυξηµένο κίνδυνο ΑΕΕ. Επιπλέον, κάποια δεδοµένα υποστηρίζουν ότι η χρήση
αντιαρρυθµικών φαρµάκων µπορεί να σχετίζεται µε αυξηµένο κίνδυνο (Coplen SE και συν.
Circulation 1990, Prystowsky EN. Clin Cardiol 1994, Roden DM και συν. Am Heart J 1986). O
Coplen (Coplen SE και συν. Circulation 1990) σε µια µελέτη µετά-ανάλυση ανέφερε ότι η
χρήση της κινιδίνης σχετιζόταν µε ποσοστό 2.9% θνησιµότητας σε σύγκριση µε 0.9% σε
ασθενείς που δεν έλαβαν κινιδίνη (p < 0.5). Όµως, αρκετοί θάνατοι ήταν εξαιτίας µη
καρδιακών αιτίων. Στην µελέτη «Πρόληψη των ΑΕΕ στην Κολπική µαρµαρυγή (SPAF)», ο
Flaker (Flaker GC και συν. J Am Coll Cardiol 1992), παρατήρησε αυξηµένη θνησιµότητα σε
ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή σχετιζόµενη µε καρδιακή ανεπάρκεια που θεραπεύθηκαν µε
φάρµακα όπως κινιδίνη, προκαϊναµίδη.

Τα αποτελέσµατα της CAST δείχνουν ότι η

φλεκαϊνίδη θα πρέπει να αποφεύγεται σε µετεµφραγµατικούς ασθενείς (Echt DS και συν. N
Engl J Med 1991). Ο Pritchet (Pritchett ELC και συν. Am J Cardiol 1991) ανέφερε ότι σε
ασθενείς µε υπερκοιλιακή ταχυκαρδία η φλεκαϊνίδη και η ενκαϊνίδη δεν σχετίζονταν µε
αυξηµένη θνητότητα.
Εξαιτίας του παρασυµπαθητικολυτικού της αποτελέσµατος και της επακόλουθης
ταχείας κοιλιακής ανταπόκρισης η κινιδίνη δεν θα πρέπει να δίδεται χωρίς προηγούµενη
χορήγηση παραγόντων που µειώνουν την κολποκοιλιακή αγωγιµότητα.

Πολλοί

αντιαρρυθµικοί παράγοντες, ειδικά η φλεκαϊνίδη και η προπαφαινόνη, µπορεί να µειώσουν
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τον κολπικό ρυθµό, επιτρέποντας σε περισσότερα κολπικά ερεθίσµατα να διέλθουν µέσω
του κολποκοιλιακού κόµβου, να επιφέρουν έναν ταχύτερη κοιλιακή συχνότητα. Πράγµατι,
πολλά από τα επεισόδια ταχυκαρδίας µε ευρέα QRS σε ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή που
αντιµετωπίζονται µε φλεκαϊνίδη ή προπαφαινόνη φαίνονται να είναι δευτεροπαθή µε κολπικό
πτερυγισµό και κολποκοιλιακή αγωγιµότητα 1:1, συνδυαζόµενη µε διεύρυνση του QRS
(Crijns HJ και συν. Am J Cardiol 1988, Feld GK και συν. Am J Cardiol 1990). H επακόλουθη
ταχυκαρδία διαγιγνώσκεται λανθασµένα σαν κοιλιακή. Αυτή η κατάσταση µπορεί να
προληφθεί ή να θεραπευθεί µε την προσθήκη παραγόντων που ελαττώνουν την
κολποκοιλιακή αγωγιµότητα (η δακτυλίτιδα, β-αναστολείς, ανταγωνιστές ασβεστίου).
Περιστασιακά, η θεραπεία ασθενών µε σύνδροµο βραδυκαρδίας- ταχυκαρδίας επιδεινώνει
τη λειτουργία του φλεβοκόµβου καταλήγοντας σε συµπτωµατικές βραδυαρρυθµίες που
απαιτούν βηµατοδοτική υποστήριξη.
Το πιο κοινό προαρρυθµικό συµβάν που έχει αναφερθεί µε αντιαρρυθµική θεραπεία
για κολπική µαρµαρυγή είναι η ταχεία, πολύµορφη, κοιλιακή ταχυκαρδία (torsade de pointes)
(Prystowsky EN. Clin Cardiol 1994, Selzer A και συν. Circulation 1964), που συµβαίνει µε
παράγοντες που επιµηκύνουν την κοιλιακή επαναπόλωση (QT διάστηµα) (π.χ. κινιδίνη).
Ασθενείς µε το µεγαλύτερο κίνδυνο είναι εκείνοι µε κοιλιακή δυσλειτουργία, υποκαλιαιµία ή
επιµήκυνση του βασικού QT διαστήµατος. H πολύµορφη, κοιλιακή ταχυκαρδία συµβαίνει
συχνά µετά την αποκατάσταση του φλεβοκοµβικού ρυθµού (Prystowsky EN. Clin Cardiol
1994, Ejvinsson G και συν. Acta Med Scand 1980). Έτσι, για τους ασθενείς υψηλού
κινδύνου, η θεραπεία συνιστάται να ξεκινά στο νοσοκοµείο και ο ασθενής να
παρακολουθείται για 24 έως 48 ώρες σε φλεβοκοµβικό ρυθµό.

Πρόσφατα δεδοµένα

υποστηρίζουν, ότι οι ασθενείς µε κοιλιακή υπερτροφία ίσως ευρίσκονται σε αυξηµένο
κίνδυνο ανάπτυξης torsade de pointes (Prystowsky EN. Clin Cardiol 1994), και τα φάρµακα
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που επιµηκύνουν το QT διάστηµα θα πρέπει να χρησιµοποιούνται µε ιδιαίτερη προσοχή σ΄
αυτούς τους ασθενείς.
Φάρµακα όπως η προπαφαινόνη και η φλεκαϊνίδη δεν παρατείνουν την κοιλιακή
επαναπόλωση, αλλά ίσως προκαλούν άλλες κοιλιακές ταχυαρρυθµίες επικίνδυνες για τη
ζωή. Αυτό συµβαίνει συνήθως µε ταχείες κλιµακώσεις της δόσης, συνυπάρχουσες δυνητικά
θανατηφόρες κοιλιακές αρρυθµίες ή δυσλειτουργία της αριστεράς κοιλίας (Rinkenberger RL
και συν. Am J Cardiol 1988). Αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει επίσης να παρακολουθούνται στο
νοσοκοµείο κατά τη διάρκεια της τιτλοποίησης των φαρµάκων για τυχόν µη αναµενόµενες
προαρρυθµικές ανταποκρίσεις. Τέλος, η ανάπτυξη αδιάκοπων κολπικών αρρυθµιών ή
κολπικών αρρυθµιών που δεν είχαν καταγραφεί είναι µια σπάνια προαρρυθµική αντίδραση,
που έχει περιγραφεί (Selzer A και συν. Circulation 1964). Αυτές οι αρρυθµίες είναι συνήθως
ανθεκτικές στη φαρµακευτική και/ή στην ηλεκτρική καρδιοµετατροπή µε αυτόµατη ανάταξη
και ανατάσσονται αυτόµατα αφού µεταβολιστεί το φάρµακο. Επειδή είναι δύσκολο να
προβλεφθεί η αιµοδυναµική και κοιλιακή ανταπόκριση σε µια αδιάκοπη κολπική
προαρρυθµία µετά την διακοπή του φαρµάκου, η θεραπεία είναι ασφαλέστερο να γίνεται στο
νοσοκοµείο υπο συνεχή παρακολούθηση του ρυθµού. Η δακτυλίτιδα µπορεί να προκαλεί
συχνότερα επεισόδια κολπικής µαρµαρυγής σε κάποιους ασθενείς, πιθανόν λόγω της
παρασυµπαθητικοµιµητικής της δράσης.
Συµπεράσµατα
Η προαρρυθµία είναι ο σηµαντικότερος κίνδυνος που σχετίζεται µε την αντιαρρυθµική
θεραπεία σε ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή. Μπορεί να συµβούν βραδυαρρυθµίες, ειδικά
φλεβοκοµβική βραδυκαρδία, και κοιλιακές ταχυαρρυθµίες, ειδικά torsade de pointes. Η
προαρρυθµία είναι σχετικά σπάνια στους ασθενείς χωρίς καρδιακή νόσο και η θεραπεία
µπορεί να ξεκινήσει και έξω από το νοσοκοµείο. Οι ασθενείς µε καρδιακή νόσο ευρίσκονται
σε µεγαλύτερο κίνδυνο προαρρυθµίας, ειδικά εκείνοι µε ιστορικό συµφορητικής καρδιακής
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ανεπάρκειας. Σε αυτούς της ασθενείς, συνιστάται η έναρξη της θεραπείας να γίνεται µέσα
στο νοσοκοµείο.

1.8.1.3 ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Έχουν χρησιµοποιηθεί αρκετές χειρουργικές προσεγγίσεις για τη θεραπεία της
κολπικής µαρµαρυγής (Williams JM και συν. J Thorac Cardiovasc Surg 1980, Cox JL. J
Thorac Cardiovasc Surg 1991). Η τεχνική της αποµόνωσης του αριστερού κόλπου και η
επέµβαση «διάδροµος» (Williams JM και συν. J Thorac Cardiovasc Surg 1980, Defauw JJ
και συν. Ann Thorac Surg 1992) έχουν συναντήσει ελάχιστη αποδοχή σε σχέση µε τη τεχνική
του «λαβυρίνθου». Στην επέµβαση αυτή γίνονται πολλαπλές εντοµές στον κόλπο για να
διοχετεύσουν τα ερεθίσµατα µέσω µιας « πολυδαίδαλης διαδροµής» για να φτάσουν στον
κολποκοιλιακό κόµβο. Αυτό αποτρέπει την κολπική µαρµαρυγή από µια σηµαντική µάζα του
παρακείµενου κολπικού ιστού, ενώ ταυτόχρονα διατηρεί την κολπική συσταλτικότητα. Τα
πρόσφατα αποτελέσµατα είναι ελπιδοφόρα, αλλά λείπει µια µακρόχρονη παρακολούθηση
ενός ικανού αριθµού ασθενών µε ποικίλα αίτια κολπικής µαρµαρυγής. Ένας µεγάλος
αριθµός ασθενών ίσως χρειαστεί εµφύτευση µόνιµου τεχνητού βηµατοδότη µετά από αυτή
την επέµβαση.
Τα αποτελέσµατα των χειρουργικών προσεγγίσεων υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να
αποµονωθούν µεταξύ τους µεγάλες περιοχές του κόλπου, για την πρόληψη της κολπικής
µαρµαρυγής. Αρκετοί ερευνητές εξετάζουν ευρέως την χρήση της θερµοπηξίας µε
ραδιοσυχνότητες για τη δηµιουργία µεγάλων γραµµοειδών τρώσεων. Είναι αξιοσηµείωτη µια
πρόσφατη παρουσίαση περιστατικού όπου καταγράφηκε βραχυπρόθεσµη επιτυχία της
θερµοπηξίας µόνο του δεξιού κόλπου, για την πρόληψη κολπικής µαρµαρυγής (Haissaguerre
M και συν. J Cardiovasc Electrophysiol 1994). Είναι πιθανό να χρειάζονται διαφορετικές
προσεγγίσεις θερµοπηξίας, ανάλογα µε την αιτιολογία της κολπικής µαρµαρυγής.
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Η µόνιµη βηµατοδότηση µπορεί επίσης να υποστηριχθεί σαν µία µέθοδος πρόληψης
της κολπικής µαρµαρυγής. Σε αυτή την περίπτωση οι δπλοεστιακοί βηµατοδότες έχουν
θεωρηθεί ανώτεροι από τους µονοεστιακούς (Sgarbossa EB και συν. Circulation 1993, Feuer
JM και συν. Am J Cardiol 1989). Εν τούτοις , λίγα από τα µελλοντικά δεδοµένα που είναι
διαθέσιµα καταγράφουν την αποτελεσµατικότητα της βηµατοδότησης στην πρόληψη της
κολπικής µαρµαρυγής. Ακόµα λιγότερα είναι τα διαθέσιµα στοιχεία για τους εµφυτευόµενους
απινιδωτές. Οι νεότερες βηµατοδοτικές µέθοδοι, όπως η διπλοεστιακή κολπική
βηµατοδότηση, χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση.
Συµπεράσµατα
Οι µη φαρµακευτικές προσεγγίσεις στην πρόληψη της κολπικής µαρµαρυγής
περιλαµβάνουν χειρουργική επέµβαση, κολπική βηµατοδότηση και ενδοκαρδιακή
θερµοπηξία (ablation) µε καθετήρα. Τα διαθέσιµα στοιχεία είναι ελάχιστα προκειµένου να
προταθεί η βηµατοδότηση ή η θερµοπηξία. Κάποια πρώτα στοιχεία σχετικά µε την τεχνική
του «λαβυρίνθου»είναι ενθαρρυντικά, αλλά χρειάζεται µεγαλύτερη παρακολούθηση σε
περισσότερους και διαφορετικούς πληθυσµούς ασθενών προκειµένου να γίνουν κάποιες
ειδικές συστάσεις. Οι προτάσεις οι σχετικές µε τη χρήση των κολπικών απινιδωτών
περιµένουν τα αποτελέσµατα των κλινικών µελετών.

1.8.2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ-ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
1.8.2.1 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
Οι φαρµακευτικοί παράγοντες που µειώνουν την αγωγιµότητα και επιµηκύνουν την
ανερεθιστότητα στον κολποκοιλιακό κόµβο είναι συχνά απαραίτητοι για τον έλεγχο των
συµπτωµάτων και την βελτίωση της αιµοδυναµικής κατάστασης κατά τη διάρκεια της
κολπικής µαρµαρυγής. Τα φάρµακα που χρησιµοποιούνται συνήθως, τα οποία επιµηκύνουν
την ανερεθιστότητα και µειώνουν την αγωγιµότητα στον κολποκοιλιακό κόµβο
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περιλαµβάνουν την δακτυλίτιδα, τους β-αναστολείς και τους ανταγωνιστές των διαύλων
ασβεστίου. Η ηλεκτροφυσιολογική δράση της δακτυλίτιδας στον κολποκοιλιακό κόµβο είναι
έµµεση κι εξαρτάται από την καρδιακή νεύρωση, µε τις µικρέςότερες άµεσες επιδράσεις
(Goodman DJ και συν. Circulation 1975). Ο γιατρός που αποπειράται να µειώσει την
καρδιακή συχνότητα κατά τη διάρκεια της κολπικής µαρµαρυγής θα πρέπει να λάβει υπ' όψιν
του τις δύο φάσεις της θεραπείας: την οξεία φάση που αποσκοπεί στον ταχύ έλεγχο της
κοιλιακής ανταπόκρισης και µια µακρόχρονη φάση που περιλαµβάνει τα φάρµακα από το
στόµα.
Οι ασθενείς µε ένα επεισόδιο κολπικής µαρµαρυγής συχνά αναπτύσσουν ταχεία
κοιλιακή συχνότητα και µπορεί να είναι συµπτωµατικοί σε υψηλό βαθµό. Κατά την παρουσία
σηµαντικών κλινικών ευρηµάτων, όπως θωρακικό άλγος ή επιδείνωση της καρδιακής
ανεπάρκειας, τα οποία συνδέονται µε την ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση, συχνά απαιτείται
σχετικά γρήγορη ενδοφλέβια φαρµακευτική αγωγή για την επιβράδυνσή της. Παρόλο που η
ενδοφλέβια χορήγηση δακτυλίτιδας µπορεί να µειώσει αποτελεσµατικά την καρδιακή
συχνότητα κατά την ηρεµία, υπάρχει µια καθυστέρηση τουλάχιστον 60 λεπτών στην έναρξη
του θεραπευτικού αποτελέσµατος στους περισσότερους ασθενείς, µε το πλήρες αποτέλεσµα
να καθυστερεί περίπου 6 ώρες. Επιπλέον, η δακτυλίτιδα δεν είναι αποτελεσµατικότερη από
την εικονική θεραπεία στην µετατροπή της κολπικής µαρµαρυγής σε φλεβοκοµβικό ρυθµό
(Falk RH και συν. Ann Intern Med 1987) και ίσως επιµηκύνει την διάρκεια της παροξυσµικής
κολπικής µαρµαρυγής (Rawles JM και συν. Br Heart J 1990). Έτσι, µε εξαίρεση την καρδιακή
ανεπάρκεια δεν είναι θεραπεία πρώτης γραµµής.
Για ασθενείς µε σοβαρά συµπτώµατα σχετιζόµενα µε την ταχεία καρδιακή συχνότητα,
διλτιαζέµη, βεραπαµίλη, εσµολόλη, προπρανολόλη, µετοπρολόλη, όλα χορηγούµενα
ενδοφλέβια, παρέχουν ικανοποιητικά άµεσα αποτελέσµατα. Κάθε ένα από αυτά τα φάρµακα
έχει ένα δυνητικό ρόλο στην οξεία αντιµετώπιση των συµπτωµατικών ατόµων µε κολπική
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µαρµαρυγή και ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση. Για παράδειγµα, σε µια πολυκεντρική µελέτη,
µια ενδοφλέβια bolus χορήγηση διλτιαζέµης (20-25 mg) κατέληγε σε µείωση της καρδιακής
συχνότητας κατά τη διάρκεια κολπικής µαρµαρυγής ή κολπικού πτερυγισµού στο 94% των
ασθενών (Ellenbogen KA και συν. J Am Coll Cardiol 1991). Ο µέσος χρόνος θεραπευτικής
ανταπόκρισης ήταν 4 λεπτά και µια συνεχής έγχυση διλτιαζέµης (10-15 mg/h) διατηρούσε
τον έλεγχο της συχνότητας στο 74%. Η ενδοφλέβια βεραπαµίλη είναι επίσης αποτελεσµατική
στη µείωση της συχνότητας κατά τη διάρκεια κολπικής µαρµαρυγής. Μια αρχική bolus δόση
των 5-15mg µειώνει την κοιλιακή συχνότητα µέσα σε 5 λεπτά και µπορεί να συνεχιστεί µε µια
έγχυση συντήρησης των 0.05-0.2 mg/min (Rinkenberger RL και συν. Circulation 1980,
Waxman HL και συν. Ann Intern Med 1981, Aronow WS και συν. Clin Pharmacol Ther 1979,
Reiter MJ και συν. Am J Cardiol 1982). Το κυριότερο δυσµενές αποτέλεσµα της ενδοφλέβιας
διλτιαζέµης και βεραπαµίλης είναι η υπόταση. Η εσµολόλη, ένας εξαιρετικά ταχείας δράσης
β-αναστολέας, χορηγούµενη ενδοφλέβια, µπορεί να ελέγξει αποτελεσµατικά την κοιλιακή
ανταπόκριση κατά τη διάρκεια κολπικής µαρµαρυγής µέσα σε 15 λεπτά (Anderson S και συν.
Am Heart J 1986). Η ενδοφλέβια µετοπρολόλη (5-15 mg ενδοφλεβίως για 5-15 λεπτά) και η
προπρανολόλη (1-12 mg ενδοφλεβίως για 5-12 λεπτά) µπορούν επίσης να χορηγηθούν για
τον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας στην κολπική µαρµαρυγή. Η αδενοσίνη µε χρόνο
ηµίσειας ζωής περίπου 10 δευτερόλεπτα, προκαλεί σηµαντική αναστολή στην κολποκοιλιακή
αγωγιµότητα. Παρ΄ ότι είναι πολύ αποτελεσµατική στις υποτροπιάζουσες αρρυθµίες
επανεισόδου στον κολποκοιλιακό κόµβο (DiMarco JP και συν. Ann Intern Med 1990), η
αδενοσίνη δεν έχει κανένα ρόλο στην αντιµετώπιση της κολπικής µαρµαρυγής, εξ αιτίας της
παροδικής διάρκειας δράσης της.
Ο έλεγχος της καρδιακής συχνότητας κατά τη διάρκεια κολπικής µαρµαρυγής σε
ασθενείς µε σύνδροµο WPW απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Όπως υποστηρίχθηκε
προηγουµένως, θα πρέπει να αποφεύγονται φάρµακα όπως η διγοξίνη, η αδενοσίνη, οι
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ανταγωνιστές των διαύλων ασβεστίου και οι β-αναστολείς. Για ασθενείς µε σοβαρή
αιµοδυναµική επιβάρυνση, ενδείκνυται η ταχεία ηλεκτρική καρδιοµετατροπή. Οι άλλοι
µπορούν να αντιµετωπιστούν µε ενδοφλέβια προκαϊναµίδη.
Κατά την απουσία σηµαντικών συµπτωµάτων που σχετίζονται µε την ταχεία κοιλιακή
ανταπόκριση στην κολπική µαρµαρυγή, η ενδοφλέβια χορήγηση φαρµάκων δεν ενδείκνυται
εξ αιτίας της πιθανότητας αντίθετων αποτελεσµάτων, όπως η υπόταση ή η επιδείνωση της
καρδιακής ανεπάρκειας. Σ’ αυτά τα ασυµπτωµατικά άτοµα η καρδιακή συχνότητα ελέγχεται
συνήθως µε φάρµακα χορηγούµενα από το στόµα. Σε ασθενείς χωρίς καρδιακή ανεπάρκεια
προτιµούνται ανταγωνιστές των διαύλων ασβεστίου και β-αναστολείς. Κατά την παρουσία
θυρεοτοξίκωσης ή παραγόντων που σχετίζονται µε αυξηµένησυµπαθητική όδωση, όπως η
άσκηση ή µεταβολικό stress, η ταχεία κοιλιακή συχνότητα κατά την κολπική µαρµαρυγή,
ελέγχεται αποτελεσµατικότερα µε β-αναστολείς. Όταν υπάρχουν αντενδείξεις για τη χρήση
τους, όπως ο βρογχόσπασµος, τότε θα πρέπει να λαµβάνονται υπ΄ όψιν οι ανταγωνιστές των
διαύλων ασβεστίου.
Η χρήση ενός φαρµάκου για µακροχρόνιο έλεγχο της συχνότητας κατά την κολπική
µαρµαρυγή απαιτεί συνεκτίµηση διαφόρων κλινικών παραγόντων. Κάποιοι ασθενείς µε
µειωµένη λειτουργικότητα του κολποκοιλιακού κόµβου µπορεί να έχουν ικανοποιητικό έλεγχο
και να µην χρειάζεται επιπλέον φαρµακευτική θεραπεία. Η κολποκοιλιακή αγωγιµότητα
επηρεάζεται από αλλαγές στον τόνο του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος, και η κοιλιακή
συχνότητα µπορεί να ελέγχεται ικανοποιητικά κατά την ανάπαυση, αλλά να είναι υπερβολική
κατά την φυσική δραστηριότητα. Έτσι, παρόλο που η διγοξίνη είναι χρήσιµη για τη µείωση
της συχνότητας στην κολπική µαρµαρυγή κατά την ανάπαυση, παρέχει ελάχιστο έλεγχο κατά
την άσκηση (David D και συν. Am J Cardiol 1979). Για ασθενείς χωρίς καρδιακή ανεπάρκεια
προτιµούνται οι β-αναστολείς ή οι ανταγωνιστές των διαύλων ασβεστίου για τον έλεγχο του
ρυθµού (Rinkenberger RL και συν. Circulation 1980, DiBianco R και συν. Am Heart J 1984,
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Klein HO και συν. Drugs 1986, Roth A και συν. Circulation 1986). Ο πιο ξεκάθαρος ίσως
ρόλος της διγοξίνης στην αντιµετώπιση της κολπικής µαρµαρυγής είναι στην περίπτωση
συνοδού συµφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας που σχετίζεται µε µειωµένη συστολική
λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας, σε συνδυασµό µε άλλα φάρµακα. Στην τελευταία
περίπτωση η διγοξίνη παρέχει επιπρόσθετα αποτελέσµατα µε τους ανταγωνιστές των
διαύλων ασβεστίου ή β-αναστολείς για τον έλεγχο της κοιλιακής συχνότητας (David D και
συν. Am J Cardiol 1979, DiBianco R και συν. Am Heart J 1984, Klein HO και συν. Drugs
1986). Η ισορροπία του ελέγχου της συχνότητας κατά τη διάρκεια διαφόρων επιπέδων
φυσικής δραστηριότητας µπορεί να απειληθεί ειδικά σε ασθενείς µε σύνδροµο
βραδυκαρδίας-ταχυκαρδίας, οι οποίοι παρουσιάζουν επεισόδια παροξυσµικής κολπικής
µαρµαρυγής συνδεόµενα µε ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση, εναλλασόµενη µε περιόδους
φλεβοκοµβικού ρυθµού µε δυσλειτουργία του φλεβοκόµβου (Moulton AW και συν. Am J Med
1991). Η µόνιµη βηµατοδότηση είναι συχνά απαραίτητη σ΄ αυτούς τους ασθενείς, ώστε να
επιτραπεί η χρήση των φαρµακευτικών παραγόντων που µειώνουν την αγωγιµότητα του
κολποκοιλιακού κόµβου. Σε µερικούς ασθενείς µε σύνδροµο βραδυκαρδίας-ταχυκαρδίας, η
πινδολόλη, ένας β-αναστολέας µε ενδογενή συµπαθοµιµητική δράση, µπορεί να παρέχει
έλεγχο της συχνότητας χωρίς την ανάγκη µόνιµου βηµατοδότη. Τέλος, αν επιλεγεί η
σοταλόλη ή η αµιωδαρόνη για την πρόληψη της υποτροπιάζουσας κολπικής µαρµαρυγής σε
κάποιους ασθενείς δεν θα χρειαστεί άλλο φάρµακο, γιατί αυτά τα δύο µειώνουν επίσης την
κολποκοιλιακή αγωγιµότητα.
Συµπεράσµατα
Ο έλεγχος της κοιλιακής ανταπόκρισης κατά την κολπική µαρµαρυγή είναι σηµαντικός
προκειµένου να µειωθούν τα συµπτώµατα του ασθενούς, αλλά και για να προληφθεί η
καρδιοµυοπάθεια που προκαλεί η ταχυκαρδία. Ο άµεσος έλεγχος της συχνότητας είναι πιο
αποτελεσµατικός µε την ενδοφλέβια χορήγηση βεραπαµίλης, διλτιαζέµης ή αναστολέων.
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Όταν η κολποκοιλιακή αγωγή γίνεται µέσω µιας επικουρικής οδού η θεραπεία εκλογής είναι
η ενδοφλέβια προκαϊναµίδη. Κάποιοι ασθενείς ίσως χρειαστούν άµεση καρδιοµετατροπή. Οι
β-αναστολείς είναι ιδιαίτερα αποτελεσµατικοί όταν υπάρχει θυρεοτοξίκωση και αυξηµένος
συµπαθητικός τόνος. Για το µακροπρόθεσµο έλεγχο της συχνότητας, βεραπαµίλη, διλτιαζέµη
και β-αναστολείς είναι πιο αποτελεσµατικότεροι της διγοξίνης και θα πρέπει να είναι τα
φάρµακα πρώτα επιλογής.
Η διγοξίνη θα πρέπει να θεωρείται θεραπεία πρώτης γραµµής µόνο στους ασθενείς µε
συµφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Σε κάποιους ασθενείς µπορεί να χρειαστούν
συνδυασµοί διγοξίνης, ανταγωνιστών των διαύλων ασβεστίου και β-αναστολέων για τον
έλεγχο της κοιλιακής ανταπόκρισης.

1.8.2.2 ΜΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
Πολλοί ασθενείς µε υποτροπιάζουσα ή µόνιµη κολπική µαρµαρυγή θα παραµείνουν µε
σηµαντικά συµπτώµατα παρά τη χρήση φαρµάκων που µειώνουν την

κολποκοιλιακή

αγωγιµότητα ή προσπαθούν να διατηρήσουν τον φλεβοκοµβικό ρυθµό. Σε συµπτωµατικούς
ασθενείς που δεν µπορούν να βελτιωθούν µε την κατάλληλη φαρµακευτική αγωγή (παρά τις
επανειληµµένες προσπάθειες) η κατάλυση του κολποκοιλιακού κόµβου και η εµφύτευση
µόνιµου βηµατοδότη ίσως προσφέρει ανακούφιση από τα συµπτώµατα (Scheinman MM και
συν. JAMA 1982, Gallagher JJ και συν. N Engl J Med 1982). Έχει αποδειχθεί ότι αυτή η
διαδικασία βελτιώνει την αντοχή στην άσκηση και την ποιότητα ζωής επιλεγµένων ατόµων µε
υποτροπιάζουσα ή µόνιµη κολπική µαρµαρυγή (Kay GN και συν. Am J Cardiol 1988). Έχουν
περιγραφεί αρκετές µέθοδοι κατάλυσης του κολποκοιλιακού κόµβου, όπως η κατάλυση µε
ψύξη (cryoablation), η κατάλυση µε καθετήρα συνεχούς ρεύµατος (DC shock) (Evans GT Jr
και συν. Pacing Clin Electrophysiol 1987), ενδοστεφανιαία έγχυση αιθανόλης και η κατάλυση
µε καθετήρα ραδιοσυχνοτήτων (Langberg JJ και συν. Circulation 1989), η οποία έχει
αναδειχθεί σαν η συχνότερα χρησιµοποιούµενη τεχνική.
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Υπάρχουν αρκετές σοβαρές κλινικές παρατηρήσεις σχετικά µε τη χρήση της
κατάλυσης του κολποκοιλιακού κόµβου στην κολπική µαρµαρυγή.
Πρώτον, δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι αυτή η τεχνική επηρεάζει την επιβίωση σε
ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή. Πράγµατι, έχει υπάρξει κάποια ανησυχία σχετικά µε ένα
πολύ µικρό πιθανό κίνδυνο αιφνιδίου θανάτου µετά από κατάλυση του κολποκοιλιακού
κόµβου, σε αυτούς τους ασθενείς, αλλά δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν αυτή είναι απλά η φυσική
ιστορία της υποκείµενης καρδιακής νόσου.
∆εύτερον τα αποτελέσµατα αυτής της επέµβασης δεν µπορούν να αντιστραφούν.
Τρίτον, ασθενείς µε αίσθηµα κόπωσης που έχουν ικανοποιητικό έλεγχο της
συχνότητας, ίσως να έχουν πολύ µικρή ωφέλεια από αυτή την επέµβαση.
Τέταρτον, πολλοί ασθενείς είναι βηµατοδοτικά εξαρτηµένοι µετά από κατάλυση του
κολποκοιλιακού κόµβου. Γι΄ αυτό το λόγο θα πρέπει να εξετάζεται η αξιοπιστία των
ηλεκτροδίων βηµατοδότησης και των βηµατοδοτικών συσκευών.
Τέλος, η κατάλυση του κολποκοιλιακού κόµβου δεν αλλάζει τον κίνδυνο συστηµατικών
εµβολών ούτε την ανάγκη αντιπηκτικής θεραπείας. Πρόσφατα έχουν περιγραφεί τεχνικές
κατάλυσης που τροποποιούν την αγωγιµότητα του κολποκοιλιακού κόµβου, χωρίς να
προκαλούν πλήρη κολποκοιλιακό αποκλεισµό.
Συµπεράσµατα
Οι µη φαρµακευτικές µέθοδοι ελέγχου της καρδιακής συχνότητας περιλαµβάνουν
κατάλυση του κολποκοιλιακού κόµβου ή τροποποίηση της αγωγιµότητάς του µε καθετήρα,
και χειρουργικά προκλητό κολποκοιλιακό αποκλεισµό. Η κατάλυση µε καθετήρα συνιστάται
στους ασθενείς που δεν ανταποκρίνονται στα φάρµακα που χρησιµοποιούνται για τον
έλεγχο της κοιλιακής ανταπόκρισης. Η εγχείρηση σπανίως ενδείκνυται για τον έλεγχο της
συχνότητας.
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1.8.3 ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΩΝ
Κατά την κολπική µαρµαρυγή, πρέπει να θεωρείται σηµαντικός ο κίνδυνος αρτηριακών
εµβολών, πιθανώς από θρόµβους σχηµατιζόµενους στην κοιλότητα ή το ωτίο του αριστερού
κόλπου λόγω κυκλοφορικής στάσης. Η µη βαλβιδική κολπική µαρµαρυγή είναι η συχνότερη
καρδιακή νόσος που σχετίζεται µε εγκεφαλικές εµβολές. Ο κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου
σε ασθενείς µε µη βαλβιδική κολπική µαρµαρυγή είναι 5-7 φορές µεγαλύτερος από ότι στην
οµάδα ελέγχου χωρίς κολπική µαρµαρυγή. Συνολικά, 20-25% των ισχαιµικών εγκεφαλικών
επεισοδίων οφείλονται σε καρδιογενή έµβολα.
Πολλές εργασίες έχουν εκτιµήσει τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς µε
µη βαλβιδική κολπική µαρµαρυγή και τα οφέλη της αντιπηκτικής και αντιαιµοπεταλιακής
θεραπείας (Warfarin versus aspirin Stroke Prevention in Atrial Fibrillation II. Lancet 1994,
EAFT (European Atrial Fibrillation Trial) Study Group. Lancet 1993, Ezekowitz MD και συν. N
Engl J Med 1992, Connolly SJ και συν. J Am Coll Cardiol 1991, Petersen P και συν. Lancet
1989, Stroke Prevention in Atrial Fibrillation Study. Circulation 1991, The Stroke Prevention in
Atrial Fibrillation Investigators. I. Clinical features of patients at risk. Ann Intern Med 1992, The
Stroke Prevention in Atrial Fibrillation Investigators. II. Echocardiographic features of patients
at risk. Ann Intern Med 1992). Ορισµένοι ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή έχουν µεγαλύτερο
κίνδυνο εµβολών (Chimowitz MI και συν. Stroke 1993). Για παράδειγµα, ασθενείς µε
στένωση µιτροειδούς και κολπική µαρµαρυγή έχουν επίπτωση εµβολής 4-6% ανά έτος.
Παράγοντες κινδύνου που προδιαθέτουν για εγκεφαλικό επεισόδιο σε ασθενείς µε µη
βαλβιδική κολπική µαρµαρυγή είναι:
•

ιστορικό προηγούµενου εγκεφαλικού ή παροδικού ισχαιµικού επεισοδίου
(σχετικός κίνδυνος 22.5),

•

σακχαρώδης διαβήτης (σχετικός κίνδυνος 1.7),

•

ιστορικό υπέρτασης (σχετικός κίνδυνος 1.6) και
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•

η πρόοδος της ηλικίας (σχετικός κίνδυνος 1.4 για κάθε δεκαετία).
Ασθενείς µε οποιονδήποτε από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου έχουν ετήσιο

κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου τουλάχιστον 4%, αν µείνουν χωρίς θεραπεία. Οι ασθενείς
των οποίων ο µόνος παράγοντας κινδύνου για εγκεφαλικό επεισόδιο είναι η καρδιακή
ανεπάρκεια ή η στεφανιαία νόσος έχουν συχνότητα εγκεφαλικού επεισοδίου περίπου 3
φορές µεγαλύτερη από τους ασθενείς χωρίς κανέναν παράγοντα κινδύνου (Albers GW. Arch
Intern Med 1994). Η δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας και διάµετρος του αριστερού
κόλπου µεγαλύτερη από 2.5cm/m2 σε υπερηχοκαρδιογραφική εξέταση σχετίζονται µε
αυξηµένο κίνδυνο θροµβοεµβολής.
Ασθενείς νεότεροι των 65 ετών που έχουν φυσιολογικό υπερηχοκαρδιογράφηµα και
κανέναν παράγοντα κινδύνου έχουν εξαιρετικά χαµηλό (~1% ανά έτος) κίνδυνο εγκεφαλικού
επεισοδίου (Matchar DB και συν. Ann Intern Med 1994). Έτσι ο κίνδυνος εγκεφαλικού
επεισοδίου είναι αρκετά χαµηλός σε ασθενείς µε ιδιοπαθή κολπική µαρµαρυγή, χωρίς
δηλαδή οποιασδήποτε οργανική καρδιακή νόσο ή οποιονδήποτε από τους παραπάνω
παράγοντες κινδύνου.
Η ετήσια συχνότητα εγκεφαλικού επεισοδίου στην οµάδα ελέγχου που δεν έλαβε
αντιπηκτική αγωγή σε 5 µεγάλες κλινικές µελέτες αντιπηκτικών (Risk factors for stroke and
efficacy of antithrombotic therapy in atrial fibrillation. Arch Intern Med 1994) ήταν 4.5% και
µειώθηκε στο 1.4% (68% ελάττωση κινδύνου) για την οµάδα της βαρφαρίνης (ελάττωση του
κινδύνου 60% στους άνδρες, 84% στις γυναίκες). Η ασπιρίνη, 325 mg την ηµέρα, πέτυχε
µείωση του κινδύνου 44%. Η ετήσια συχνότητα σοβαρής αιµορραγίας ήταν 1% στην οµάδα
ελέγχου, 1% στην οµάδα της ασπιρίνης και 1.3% στην οµάδα της βαρφαρίνης. ∆εν υπήρξε
διαφορά στον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου µεταξύ των ασθενών µε υποτροπιάζουσα και
εκείνων µε µόνιµη κολπική µαρµαρυγή. Η αντιπηκτική θεραπεία ήταν περίπου κατά 50%
αποτελεσµατικότερη από την ασπιρίνη ως προς την πρόληψη των ισχαιµικών εγκεφαλικών
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επεισοδίων σε ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή. Παράγοντες κινδύνου για την σχετιζόµενη µε
τα αντιπηκτικά ενδοκρανιακή αιµορραγία ήταν η υπέρµετρη αντιπηκτική αγωγή και η µη
ελεγχόµενη υπέρταση. Οι υπερήλικες είχαν αυξηµένο κίνδυνο εγκεφαλικής αιµορραγίας ιδίως
επί υπέρµετρης αντιπηκτικής αγωγής (Risk factors for stroke and efficacy of antithrombotic
therapy in atrial fibrillation. Arch Intern Med 1994).
Από αυτά και άλλα δεδοµένα, φαίνεται ότι άτοµα κάτω των 60 ετών χωρίς κλινικούς
παράγοντες κινδύνου (ιδιοπαθής κολπική µαρµαρυγή) δεν χρειάζονται αντιθροµβωτική
θεραπεία για την πρόληψη εγκεφαλικού επεισοδίου, επειδή ο κίνδυνος είναι µικρός. Η
συχνότητα εγκεφαλικού επεισοδίου είναι επίσης χαµηλή (περίπου 2% ανά έτος) σε ασθενείς
µε ιδιοπαθή κολπική µαρµαρυγή ηλικίας 60-75 ετών. Οι ασθενείς αυτοί φαίνεται ότι
προστατεύονται επαρκώς από τα εγκεφαλικά επεισόδια µε ασπιρίνη. Στους υπερήλικες (άνω
των 75 ετών) ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή η αντιπηκτική θεραπεία πρέπει να
χρησιµοποιείται µε προσοχή και να παρακολουθείται τακτικά λόγω του αυξηµένου κινδύνου
εγκεφαλικής αιµορραγίας. Παρ’ όλα αυτά, οι υπερήλικες ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή
πιθανώς ωφελούνται από την αντιπηκτική θεραπεία επειδή ευρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλό
κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο (Albers GW και συν. Coron Artery Dis 1995). Οι τροφές
(Wells PS και συν. Ann Intern Med 1994) και φάρµακα όπως αντιβιοτικά και αντιαρρυθµικά
(π.χ. αµιωδαρόνη) επηρεάζουν την δράση της βαρφαρίνης.
Συµπεράσµατα
Οι ακόλουθες συστάσεις µπορούν να γίνουν για την αντιθροµβωτική αγωγή (Albers
GW. Arch Intern Med 1994, Albers GW και συν. Coron Artery Dis 1995):
•

Κάθε ασθενής µε κολπική µαρµαρυγή που έχει παράγοντες κινδύνου για εγκεφαλικό
επεισόδιο (προηγούµενο εγκεφαλικό ή παροδικό ισχαιµικό επεισόδιο, σοβαρή
βαλβιδική καρδιακή νόσο, υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, ηλικία άνω των 75 ετών,
διάταση του αριστερού κόλπου, στεφανιαία νόσο ή συµφορητική καρδιακή
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ανεπάρκεια), πρέπει να λαµβάνει αντιπηκτική αγωγή µε βαρφαρίνη µε στόχο INR
µεταξύ 2.0 και 3.0 για την πρόληψη εγκεφαλικών επεισοδίων, εφόσον δεν έχει
αντένδειξη για αντιπηκτική θεραπεία από το στόµα.
•

Οι ασθενείς µε αντένδειξη στην αντιπηκτική θεραπεία καθώς και µη συνεργάσιµα
άτοµα πρέπει να τίθενται σε θεραπεία µε ασπιρίνη.

•

Οι ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή που δεν έχουν κανένα από τους προηγούµενους
παράγοντες κινδύνου, έχουν χαµηλό κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου (2% ανά έτος ή
λιγότερο) και µπορούν να προστατευθούν από τα επεισόδια αυτά µε ασπιρίνη.

•

Στους ασθενείς µε ηλικία άνω των 75 ετών, η αντιπηκτική θεραπεία θα πρέπει να
χρησιµοποιείται µε προσοχή και να παρακολουθείται προσεκτικά ώστε να διατηρούν
το INR κάτω από 3.0 λόγω του κινδύνου εγκεφαλικής αιµορραγίας (Disch DL και συν.
Ann Intern Med 1994, Fuster V και συν. Circulation 1993, Patrono C. N Engl J Med
1994, Pritchett ELC. N Engl J Med 1992, Hirsh J. N Engl J Med 1991).
Ο κίνδυνος εµβολής µετά από την ανάταξη της κολπικής µαρµαρυγής σε φλεβοκοµβικό

ρυθµό ποικίλει από 0 έως 7% και εξαρτάται από τους υποκείµενους παράγοντες κινδύνου.
Ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου είναι εκείνοι µε προηγούµενη εµβολή, µηχανική προσθετική
βαλβίδα ή στένωση µιτροειδούς. Ασθενείς χαµηλού κινδύνου είναι οι νεότεροι των 60 ετών
χωρίς υποκείµενη καρδιακή νόσο. Η αντιπηκτική θεραπεία ίσως να µην είναι απαραίτητη
στην οµάδα χαµηλού κινδύνου. Η οµάδα υψηλού κινδύνου θα πρέπει να λαµβάνει χρόνια
αντιπηκτική θεραπεία είτε υποβληθεί σε ανάταξη της αρρυθµίας είτε όχι. Οι ασθενείς, που
δεν ανήκουν στην οµάδα χαµηλού κινδύνου, µε κολπική µαρµαρυγή διάρκειας µεγαλύτερης
των 2 ηµερών θα πρέπει να λάβουν βαρφαρίνη µε στόχο INR από 2.0 έως 3.0 για 3
εβδοµάδες πριν την εκλεκτική ανάταξη και για 3-4 εβδοµάδες µετά την αποκατάσταση του
φλεβοκοµβικού ρυθµού (Laupacis A και συν. Chest 1992). Η αντιπηκτική θεραπεία µε
ηπαρίνη έχει προταθεί για την επείγουσα καρδιοανάταξη. Η εκτίµηση του κινδύνου µε
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διοισοφάγεια ηχοκαρδιογραφία ενδέχεται να είναι χρήσιµη (Leung DY και συν. J Am Coll
Cardiol 1994), αλλά η µη ανεύρεση θρόµβου στον αριστερό κόλπο κατά τη µελέτη δεν
εξασφαλίζει απόλυτα ότι ο ασθενής δεν θα παρουσιάσει εµβολή κατά ή µετά την
καρδιοανάταξη (Black IW και συν. Circulation 1994, Black IW και συν. Circulation 1994).
Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι οι παραπάνω υποδείξεις πρέπει να εξατοµικεύονται
για κάθε ασθενή. Για παράδειγµα, ασθενείς µε κίνδυνο τραυµατισµού λόγω επαγγέλµατός ή
συµµετοχής σε αθλήµατα βρίσκονται σε αυξηµένο κίνδυνο αιµορραγίας εάν λάβουν
αντιπηκτικά και πιθανόν δεν θα λάβουν βαρφαρίνη. Οι ασθενείς που λαµβάνουν βαρφαρίνη
θα πρέπει να προειδοποιούνται για τους κινδύνους από την ταυτόχρονη λήψη νέων
φαρµάκων π.χ. µη στεροειδών αντιφλεγµονωδών.
Για ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή διάρκειας µικρότερης από 48 ώρες, οι υποδείξεις
είναι ασαφείς. Μια λογική προσέγγιση θα ήταν να θεραπεύονται σύµφωνα µε τις παραπάνω
οδηγίες, ειδικά εάν οι υποτροπές είναι συχνές.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. Η ΑΜΙΩ∆ΑΡΟΝΗ
Η αµιωδαρόνη, παράγωγο του βενζοφουρανίου, είναι αντιαρρυθµικό φάρµακο της
κατηγορίας ΙΙΙ.

2.1 ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ
Η αµιωδαρόνη έχει χρησιµοποιηθεί για την καταστολή διαφόρων υπερκοιλιακών και
κοιλιακών ταχυαρρυθµιών σε έµβρυα (Flack NJ και συν. Obstet Gynecol 1993, AzancotBenisty A και συν. J Pediatr 1992), σε παιδιά (Shuler CO και συν. Am Heart J 1993, Figa FH
και συν. Am J Cardiol 1994) και σε ενηλίκους (Weinberg BA και συν. Am Heart J 1993), που
περιλαµβάνουν την κολποκοιλιακή ταχυκαρδία επανεισόδου, την κοµβική ταχυκαρδία (Raja
P και συν. Br Heart J 1994), τον κολπικό πτερυγισµό και κολπική µαρµαρυγή (Disch DL και
συν. Ann Intern Med 1994, Skoularigis J και συν. Am J Cardiol 1993, Estes NA 3rd. JAMA
1992, Gosselink AT και συν. JAMA 1992, Zehender M και συν. J Am Coll Cardiol 1992,
Middlekauff HR και συν. Am J Cardiol 1993), την κοιλιακή ταχυκαρδία και κοιλιακή
µαρµαρυγή επί στεφανιαίας νόσου (Butler J και συν. Br Heart J 1993, Roden DM. Am J
Cardiol 1993, Nora M και συν. Am J Cardiol 1993, Singh BN. Am J Cardiol 1993) και
υπερτροφικής µυοκαρδιοπάθειας. Οι συχνότητες επιτυχίας ποικίλουν ευρέως, ανάλογα µε
τον πληθυσµό των ασθενών (Anastasiou-Nana MI και συν. J Am Coll Cardiol 1994), την
αρρυθµία, την υποκείµενη οργανική καρδιακή νόσο, το χρονικό διάστηµα παρακολούθησης,
τον ορισµό και τον τρόπο προσδιορισµού της επιτυχίας. Γενικά, όµως, η αποτελεσµατικότητα
της αµιωδαρόνης είναι ίση ή µεγαλύτερη εκείνης όλων των άλλων αντιαρρυθµικών
φαρµάκων και είναι της τάξεως του 60-80% στις περισσότερες υπερκοιλιακές και 40-60%
στις κοιλιακές ταχυαρρυθµίες. Η αµιωδαρόνη πιθανώς βελτιώνει την επιβίωση των ασθενών
µε υπερτροφική µυοκαρδιοπάθεια, ασυµπτωµατικές κοιλιακές αρρυθµίες µετά από έµφραγµα
µυοκαρδίου και κοιλιακές ταχυαρρυθµίες µετά από καρδιοπνευµονική ανάνηψη.
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2.2 ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
Όταν χορηγείται χρονίως από το στόµα, η αµιωδαρόνη παρατείνει την διάρκεια του
δυναµικού ενεργείας και την ανερεθιστότητα όλων των καρδιακών ινών χωρίς να επηρεάζει
το δυναµικό ηρεµίας της µεµβράνης. Όταν µελετώνται οι οξείες δράσεις, η αµιωδαρόνη και ο
µεταβολίτης της - δισαιθυλαµιωδαρόνη - παρατείνουν την διάρκεια του δυναµικού ενεργείας
του κοιλιακού µυοκαρδίου αλλά βραχύνουν την διάρκεια του δυναµικού ενεργείας των ινών
Purkinje. Ενιέµενη στις αρτηρίες του φλεβοκόµβου και του κολποκοιλιακού κόµβου, η
αµιωδαρόνη ελαττώνει τη συχνότητα εκφόρτισης του φλεβοκόµβου και της κολποκοιλιακής
σύνδεσης και επιµηκύνει το χρόνο της κολποκοιλιακής αγωγής. Μειώνει την κλίση της
διαστολικής εκπόλωσης του φλεβοκόµβου και καταστέλλει έντονα την Vmax στους θηλοειδείς
µύες του ινδικού χοιριδίου, κατά συχνοεξάρτητο ή χρησιεξάρτητο τρόπο. Παρόµοια
καταστολή της Vmax προκαλείται από αποκλεισµό των ανενεργών διαύλων νατρίου, δράση
που επιτείνεται από τα εκπολωµένα και µειώνεται από τα υπερπολωµένα µεµβρανικά
δυναµικά. Η αµιωδαρόνη αναστέλλει επίσης τον αυτοµατισµό που προκαλείται από την
εκπόλωση. Η αµιωδαρόνη καταστέλλει την αγωγή περισσότερο σε ταχείες συχνότητες παρά
σε βραδείες (εξάρτηση από τη χρήση [χρησιεξάρτηση] ή εξάρτηση από τη συχνότητα
[συχνοεξάρτηση]) (Sager PT και συν. Circulation 1994, Sager PT και συν. Circulation 1993,
Chiamvimonvat N και συν. Am J Cardiol 1992), όχι µόνο καταστέλλοντας τη Vmax αλλά
αυξάνοντας την αντίσταση στην παθητική ροή ρεύµατος. Το φάρµακο δεν επιµηκύνει την
αναπόλωση περισσότερο σε βραδείες παρά σε ταχείες συχνότητες (δεν ασκεί ανάστροφη
χρησιεξάρτηση ή συχνοεξάρτηση) αλλά ασκεί χρονο-εξάρτητες δράσεις στην ανερεθιστότητα,
γεγονός το οποίο µπορεί εν µέρει να ερµηνεύσει τη µικρή συχνότητα της ριπιδοειδούς
κοιλιακής ταχυκαρδίας και την υψηλή αποτελεσµατικότητα (Sager PT και συν. Circulation
1994, Sager PT και συν. Circulation 1993).
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Η δισαιθυλαµιωδαρόνη ασκεί σχετικά εντονότερες δράσεις στον ιστό των ταχέων
διαύλων και πιθανότατα συµβάλλει σηµαντικά στην αντιαρρυθµική αποτελεσµατικότητα. Η
καθυστέρηση της επίτευξης επαρκών συγκεντρώσεων αυτού του µεταβολίτη µπορεί να
εξηγήσει εν µέρει την καθυστέρηση της αντιαρρυθµικής δράσης της αµιωδαρόνης.
In vivo η αµιωδαρόνη ανταγωνίζεται µη ανταγωνιστικά τους α- και β-υποδοχείς και
αποκλείει τη µετατροπή της θυροξίνης (Τ4) σε τριϊωδοθυρονίνη (Τ3), γεγονός το οποίο
ενδέχεται να ευθύνεται για µερικές από τις ηλεκτροφυσιολογικές της δράσεις. Η αµιωδαρόνη
παρουσιάζει δράσεις αποκλεισµού των βραδέων διαύλων και η χρόνια θεραπεία από το
στόµα επιβραδύνει τη συχνότητα εκφόρτισης του φλεβοκόµβου σε αναισθητοποιηµένους
σκύλους, ακόµη και µετά από προθεραπεία µε προπρανολόλη και ατροπίνη. Χορηγούµενη
από το στόµα επιµηκύνει το διάστηµα Q-T, µεταβάλλοντας µερικές φορές τη µορφολογία του
επάρµατος T και παράγοντας κύµατα U, και επιβραδύνει τη φλεβοκοµβική συχνότητα κατά
20-30%.
Παρατείνονται οι δραστικές ανερέθιστες περίοδοι όλων των καρδιακών ιστών. Ο
χρόνος αγωγής του συστήµατος His-Purkinje αυξάνει και η διάρκεια του QRS επιµηκύνεται,
ιδιαίτερα σε ταχείες συχνότητες. Η αµιωδαρόνη χορηγούµενη ενδοφλέβια, προκαλεί µέτρια
επιµήκυνση της ανερέθιστης περιόδου του κολπικού και κοιλιακού µυοκαρδίου. Το διάστηµα
P-R και ο χρόνος της κολποκοιλιακής αγωγής επιµηκύνεται. Η διάρκεια του συµπλέγµατος
QRS παρατείνεται στις αυξηµένες συχνότητες, αλλά λιγότερο σε σχέση µε τη χορήγηση της
αµιωδαρόνης από το στόµα. Εποµένως, πολύ µικρότερη αύξηση στην παράταση του χρόνου
αγωγής (µε εξαίρεση τον κολποκοιλιακό κόµβο) κατά την διάρκεια της αναπόλωσης και στην
ανερεθιστότητα συµβαίνει µετά την ενδοφλέβια χορήγηση σε σχέση µε τη λήψη από το
στόµα.
Λαµβάνοντας υπόψη τις δράσεις αυτές, είναι σαφές ότι η αµιωδαρόνη παρουσιάζει
εκτός από τις δράσεις της κατηγορίας ΙΙΙ (αποκλείει το Ik), δράσεις κατηγορίας Ι (αποκλείει το
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INa), κατηγορίας ΙΙ (αντιαδρενεργικές) και κατηγορίας IV (αποκλείει το ICa-L). Οι δράσεις της
αµιωδαρόνης προσεγγίζουν εκείνες ενός θεωρητικά ιδανικού φαρµάκου που παρουσιάζει
χρησιεξάρτητη δράση επι των διαύλων Na+ µε ταχεία διαστολική ανάνηψη από τον
αποκλεισµό και χρησιεξάρτητη παράταση της διάρκειας του δυναµικού ενεργείας. ∆εν
αυξάνει (Hii JT και συν. Circulation 1992) και ενδέχεται να µειώνει (Cui G και συν. Am J
Cardiol 1994) τη διασπορά του διαστήµατος Q-T. Οι κατεχολαµίνες αναστρέφουν µερικώς
κάποιες από τις δράσεις της αµιωδαρόνης (Sager PT και συν. Circulation 1994, Sager PT και
συν. Circulation 1993, Chiamvimonvat N και συν. Am J Cardiol 1992, Hii JT και συν.
Circulation 1992, Cui G και συν. Am J Cardiol 1994, Calkins H και συν. J Am Coll Cardiol
1992).

2.3 ΑΙΜΟ∆ΥΝΑΜΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ
Η αµιωδαρόνη είναι περιφερικό και στεφανιαίο αγγειοδιασταλτικό. Όταν χορηγείται
ενδοφλέβια σε δόσεις 2.5-10 mg/Kg, µειώνει την καρδιακή συχνότητα, τις περιφερικές
αγγειακές αντιστάσεις, τη δύναµη συστολής και την dP/dt της αριστερής κοιλίας. Η παροχή
της αριστερής κοιλίας ενδέχεται να αυξηθεί. Οι δόσεις αµιωδαρόνης από το στόµα που είναι
επαρκείς για τον έλεγχο των καρδιακών αρρυθµιών δεν µειώνουν το κλάσµα εξώθησης της
αριστερής κοιλίας, ακόµη και σε ασθενείς µε µείωση αυτού, ελεγµένη µε ραδιοϊσοτοπική
κοιλιογραφία. Ωστόσο, επειδή το φάρµακο ασκεί κάποια αρνητική ινότροπη δράση, θα
πρέπει να χορηγείται προσεκτικά, ιδίως από την ενδοφλέβια οδό, σε ασθενείς µε οριακή
καρδιακή αντιρρόπηση.

2.4 ΦΑΡΜΑΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ
Η απορρόφηση της αµιωδαρόνης είναι βραδεία, ασταθής και ατελής, µε συστηµατική
βιοδιαθεσιµότητα 35-65%. Οι συγκεντρώσεις στο πλάσµα κορυφώνονται σε 3-7 ώρες µετά
από εφ’ άπαξ δόση από το στόµα. Υπάρχει ελάχιστο αποτέλεσµα πρώτης διέλευσης,
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γεγονός που δείχνει µικρή ηπατική απόληψη. Η αποβολή γίνεται µε ηπατική απέκκριση στη
χολή

µε

κάποια

εντεροηπατική

ανακυκλοφορία.

Υπάρχει

εκτεταµένος

ηπατικός

µεταβολισµός, µε κύριο µεταβολίτη την δισαιθυλαµιωδαρόνη. Ο λόγος της συγκέντρωσης στο
πλάσµα του µητρικού φαρµάκου προς τον µεταβολίτη είναι 3:2. Και οι δυο ουσίες
συσσωρεύονται σε µεγάλο βαθµό στο ήπαρ, τους πνεύµονες, το λίπος, το «κυανό» δέρµα
και σε άλλους ιστούς. Στο µυοκάρδιο δηµιουργείται συγκέντρωση 10-50 φορές µεγαλύτερη
από αυτή στο πλάσµα. Η κάθαρση της αµιωδαρόνης είναι χαµηλή και η νεφρική απέκκριση
αµελητέα. ∆εν είναι απαραίτητη η µείωση των δόσεων σε ασθενείς µε νεφρικές παθήσεις. Η
αµιωδαρόνη και η δισαιθυλαµιωδαρόνη δεν είναι διαλυτές. Ο όγκος κατανοµής τους είναι
µεγάλος αλλά ασταθής, µε µέση τιµή 60 L/Kg. Η αµιωδαρόνη δεσµεύεται από τις πρωτεΐνες
σε µεγάλο βαθµό (96%), διέρχεται τον πλακούντα (10 έως 50%) και ανευρίσκεται στο µητρικό
γάλα.
Η έναρξη δράσης µετά από ενδοφλέβια χορήγηση συµβαίνει γενικά µέσα σε µερικές
ώρες. Μετά από χορήγηση από το στόµα, η έναρξη δράσης απαιτεί 2-3 ηµέρες, συχνά 1-3
εβδοµάδες, και, µερικές φορές, ακόµα περισσότερο. Οι δόσεις φόρτισης µειώνουν αυτό το
χρονικό διάστηµα. Κατά τη χρόνια θεραπεία, οι συγκεντρώσεις στο πλάσµα συσχετίζονται
ικανοποιητικά µε τις δόσεις από το στόµα, ανερχόµενες περίπου σε 0.2 µg/ml ανά 100
mg/ηµέρα για δόσεις µεταξύ 100-600 mg/ηµέρα.
Η ηµιπερίοδος αποβολής είναι πολυφασική µε αρχική µείωση κατά 50% της
συγκέντρωσης στο πλάσµα (που αντιπροσωπεύει πιθανώς την αποβολή από τους καλά
αρδευόµενους ιστούς), ακολουθούµενη από τελική ηµιπερίοδο 26-107 ηµερών (µέση τιµή: 53
ηµέρες), µεταξύ 40 και 55 ηµερών στους περισσότερους ασθενείς. Προκειµένου να επιτευχθεί
σταθερή κατάσταση χωρίς δόση φόρτισης, απαιτούνται περίπου 265 ηµέρες. Οι µεταξύ των
ασθενών

διαφορές

των

φαρµακοκινητικών

παραµέτρων

επιβάλλουν

τη

στενή

παρακολούθηση των ασθενών. Οι θεραπευτικές συγκεντρώσεις στον ορό κυµαίνονται µεταξύ
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1-2.5 µg/ml. Μεγαλύτερη καταστολή των αρρυθµιών συµβαίνει σε συγκεντρώσεις 3.5 µg/ml,
αλλά ο κίνδυνος παρενεργειών είναι αυξηµένος.

2.5 ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
∆εν έχει επιτευχθεί η δηµιουργία ενός βέλτιστου δοσολογικού σχήµατος για όλους
τους ασθενείς (Kalbfleisch SJ και συν. J Am Coll Cardiol 1993, Summitt J και συν. Am Heart
J 1992, Kim SG και συν. Ann Intern Med 1992, Evans SJ και συν. J Am Coll Cardiol 1992).
Ένα συνιστώµενο δοσολογικό σχήµα είναι η χορήγηση 800-1600 mg ηµερησίως επί 1-3
εβδοµάδες (Russo AM και συν. Am J Cardiol 1993), µειούµενη σε 800 mg ηµερησίως τις
επόµενες 2-4 εβδοµάδες, ακολούθως 600 mg ηµερησίως επί 4-8 εβδοµάδες και τέλος, µετά
από θεραπεία 2-3 µηνών, ηµερήσια δόση 400 mg ή µικρότερη. Η δόση συντήρησης µπορεί
να χορηγηθεί µια ή δυο φορές την ηµέρα και πρέπει να τιτλοποιείται µε στόχο την µικρότερη
αποτελεσµατική δόση, για την ελαχιστοποίηση των παρενεργειών (Weinberg BA και συν. Am
Heart J 1993). Τα δοσολογικά σχήµατα πρέπει να εξατοµικεύονται σε κάθε ασθενή και κάθε
κλινική περίπτωση. Η αµιωδαρόνη σε επείγουσες καταστάσεις προκειµένου να επιτευχθεί
ταχεία φόρτιση και δράση µπορεί να χορηγηθεί ενδοφλέβια (Perry JC και συν. J Am Coll
Cardiol 1993) σε αρχικές δόσεις 15 mg/λεπτό επί 10 λεπτά, ακολουθούµενες από δόση 1
mg/λεπτό επί 6 ώρες και στη συνέχεια από δόση 0.5 mg/λεπτό για τις υπόλοιπες 18 ώρες της
πρώτης ηµέρας και για τις επόµενες ηµέρες ανάλογα µε τις ανάγκες. Ενδοφλέβιες εγχύσεις
έχουν χρησιµοποιηθεί µε ασφάλεια επί 2-3 εβδοµάδες. Οι µεγάλες δόσεις φόρτισης από το
στόµα (800-2000 mg δυο ή τρεις φορές την ηµέρα, προκειµένου να διατηρηθούν
συγκεντρώσεις στον ορό 2-3 µg/ml) συνήθως καταστέλλουν τις κοιλιακές αρρυθµίες σε 1-2
ηµέρες.
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2.6 ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Παρενέργειες αναφέρονται σε ποσοστό 75% περίπου των ασθενών που λαµβάνουν
αµιωδαρόνη επί 5 έτη, αλλά επιβάλλουν τη διακοπή του φαρµάκου σε ποσοστό 18-37%. Οι
συχνότερες παρενέργειες που απαιτούν τη διακοπή του φαρµάκου αφορούν αναπνευστικά
και γαστρεντερικά προβλήµατα (Weinberg BA και συν. Am Heart J 1993). Οι περισσότερες
παρενέργειες είναι αναστρέψιµες µε µείωση της δόσης ή διακοπή της θεραπείας. Οι
παρενέργειες γίνονται συχνότερες όταν η θεραπεία συνεχίζεται επί µακρό χρονικό διάστηµα.
Από τις εξωκαρδιακές παρενέργειες, σοβαρότερη είναι η πνευµονική ίνωση. Σε µια
µελέτη εµφανίστηκε µεταξύ 6 ηµερών και 60 µηνών θεραπείας σε 33 από τους 573 ασθενείς
µε 3 θανάτους. Ο µηχανισµός είναι ασαφής, αλλά ενδέχεται να σχετίζεται µε αντίδραση
υπερευαισθησίας και/ή εκτεταµένη φωσφολιπίδωση. Η δύσπνοια, ο µη παραγωγικός βήχας
και ο πυρετός είναι τα συνηθέστερα συµπτώµατα, µε ρόγχους, υποξία, θετικό
σπινθηρογράφηµα γαλλίου, µειωµένη ικανότητα διάχυσης (Ulrik CS και συν. Am Heart J
1992), και ακτινογραφικές ενδείξεις πνευµονικών διηθήσεων. Η αµιωδαρόνη πρέπει να
διακόπτεται αν εµφανιστούν οι φλεγµονώδεις αυτές αλλοιώσεις των πνευµόνων. Μπορεί να
δοκιµαστεί χορήγηση στεροειδών αλλά δεν υπάρχουν ελεγµένες µελέτες να τεκµηριώνουν τη
χρησιµότητά τους. Η θνητότητα ασθενών µε φλεγµονώδεις αλλοιώσεις των πνευµόνων είναι
της τάξης του 10%, συχνά σε αυτούς µε µη διαγνωσµένη πνευµονική προσβολή που
αφήνεται να εξελιχθεί. Συνιστώνται ακτινογραφίες θώρακα ανά τρίµηνα διαστήµατα για το
πρώτο έτος και ακολούθως δύο φορές το χρόνο για αρκετά έτη. Σε δόσεις συντήρησης
µικρότερες από 300 mg ηµερησίως η τοξική δράση στο αναπνευστικό είναι ασυνήθης. Η
προχωρηµένη ηλικία, η µεγάλη δόση συντήρησης και η µειωµένη ικανότητα διάχυσης
(DLCO) πριν από τη θεραπεία µε το φάρµακο, αποτελούν παράγοντες κινδύνου για την
ανάπτυξη πνευµονικής τοξικότητας. Ο αµετάβλητος όγκος DLCO αποτελεί αρνητικό
προγνωστικό παράγοντα για πνευµονική τοξικότητα.
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Αν και βρίσκονται ασυµπτωµατικές αυξήσεις των ηπατικών ενζύµων στους
περισσότερους ασθενείς, το φάρµακο δεν διακόπτεται, εκτός εάν οι τιµές υπερβούν το
διπλάσιο του φυσιολογικού σε ασθενείς µε αρχικά παθολογικές τιµές. Η κίρρωση είναι
ασυνήθης αλλά µπορεί να είναι θανατηφόρα. Μπορεί να εµφανισθούν νευρολογική
δυσλειτουργία, φωτοευαισθησία (πιθανώς ελαχιστοποιούµενη µε τα αντιηλιακά), κυανωπή
χροιά του δέρµατος, µικροεναποθέσεις στον κερατοειδή (στο 100% σχεδόν των ενηλίκων
που λαµβάνουν το φάρµακο για διάστηµα µεγαλύτερο των 6 µηνών), γαστρεντερικές
διαταραχές και υπερθυρεοειδισµός (1-2%) (Davies PH και συν. BMJ 1992, Trip MD και συν.
Br Heart J 1994) ή υποθυρεοειδισµός (2-4%). Η αµιωδαρόνη φαίνεται να αναστέλλει την
περιφερική µετατροπή της Τ4 σε Τ3, µε αποτέλεσµα βιοχηµικές µεταβολές που
χαρακτηρίζονται από ελαφρά αύξηση της Τ4, της ανάστροφης Τ3 (αδρανούς παραγώγου της
θυροξίνης) και της θυρεοειδοτρόπου ορµόνης (TSH) και ελαφρά µείωση της Τ3. Η
συγκέντρωση της Τ3 έχει χρησιµοποιηθεί ως δείκτης αποτελεσµατικότητας του φαρµάκου.
Στον υποθυρεοειδισµό η TSH αυξάνεται σε µεγάλο βαθµό, ενώ η Τ3 αυξάνεται σε
υπερθυρεοειδισµό.
Οι καρδιακές παρενέργειες περιλαµβάνουν συµπτωµατική βραδυκαρδία σε ποσοστό
2% περίπου, επιδείνωση των κοιλιακών ταχυαρρυθµιών (µε ενδεχόµενη εµφάνιση
ριπιδιοειδούς ταχυκαρδίας) σε ποσοστό 1-2% (Hohnloser SH και συν. Ann Intern Med 1994)
πιθανώς υψηλότερο στις γυναίκες (Makkar RR και συν. JAMA 1993), και επιδείνωση
συµφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας σε ποσοστό 2% των ασθενών. Από µερικούς
(Mickleborough LL και συν. Ann Thorac Surg 1994) αλλά όχι όλους (Chelimsky-Fallick C και
συν. J Am Coll Cardiol 1992) τους ερευνητές έχουν παρατηρηθεί επιπλοκές µετά από
εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς, οφειλόµενες πιθανώς σε αλληλεπιδράσεις µε τα αναισθητικά
που περιλαµβάνουν πνευµονική δυσλειτουργία, υπόταση, ηπατική δυσλειτουργία και
χαµηλή καρδιακή παροχή.
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Υπάρχουν σηµαντικές αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα όταν χορηγούνται
συγχρόνως µε την αµιωδαρόνη. Οι δόσεις της βαρφαρίνης, της δακτυλίτιδας και άλλων
αντιαρρυθµικών φαρµάκων πρέπει να µειώνονται κατά το ένα τρίτο έως το µισό και ο
ασθενής να παρακολουθείται στενά. Τα φάρµακα µε συνεργικές δράσεις, όπως οι βαναστολείς και οι ανταγωνιστές των διαύλων ασβεστίου πρέπει να χορηγούνται µε προσοχή.
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ΕΙ∆ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. Η ΑΜΙΩ∆ΑΡΟΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΛΕΒΟΚΟΜΒΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αν και η αµιωδαρόνη χρησιµοποιείται τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο στην
θεραπεία της κολπικής µαρµαρυγής, τα αποτελέσµατα της όσον αφορά την αποκατάσταση
του φλεβοκοµβικού ρυθµού, είναι αντικρουόµενα. Τα ποσοστά που αναφέρουν οι διάφορες
µελέτες, ποικίλουν και κυµαίνονται από 15% έως 92% (Pritchett ELC. N Engl J Med 1992,
Prystowsky EN και συν. Circulation 1996, Nattel S. Am Heart J 1995, Falk RH. Current
Opinion in Cardiology 1994, Tieleman RG και συν. Am J Cardiol 1997, Kerin NZ και συν.
Arch Intern Med 1996, Gosselink ATM και συν. JAMA 1992, Hou ZY και συν. Eur Heart J
1995, Levy S. Cardiovasc Drugs Ther 1994, Galve EG και συν. J Am Coll Cardiol 1996,
Edvarsson N. Eur Heart J 1993, Middlekauff HR και συν. Am J Cardiol 1993). Οι
περισσότερες από αυτές τις µελέτες ωστόσο, δεν ήταν τυχαιοποιηµένες, συµπεριέλαβαν
ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή είτε βραχείας είτε µεγάλης διάρκειας και χρησιµοποίησαν
ποικιλία πρωτοκόλλων χορήγησης της αµιωδαρόνης. Επιπλέον, η αµιωδαρόνη
χρησιµοποιήθηκε γενικά σαν φάρµακο δεύτερης επιλογής, επί αποτυχίας της συµβατικής
αντιαρρυθµικής αγωγής κυρίως µε τα φάρµακα της κατηγορίας Ι. Έτσι, υπήρξε πιθανόν,
υποεκτίµηση της αποτελεσµατικότητάς της, στην ανάταξη της κολπικής µαρµαρυγής.
Σ’ αυτήν την προοπτική, τυχαιοποιηµένη, ελεγχόµενη µε placebo µελέτη, εξετάσαµε την
αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια της αµιωδαρόνης, χορηγούµενης σαν φάρµακο πρώτης
επιλογής, στην θεραπεία ασθενών µε κολπική µαρµαρυγή ποικίλης διάρκειας. Η φόρτιση µε
το φάρµακο έγινε µε συνδυασµένη χορήγηση ενδοφλέβια και από το στόµα. Αυτός ο
συνδυασµός επιλέχθηκε αφ’ ενός για να επιτύχουµε ταχεία έναρξη της δράσης της
αµιωδαρόνης µε την αρχική ενδοφλέβια δόση, και αφ’ ετέρου για να εκτιµήσουµε τον ρόλο
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της µακροχρόνιας χορήγησης από το στόµα, στις περιπτώσεις της κολπικής µαρµαρυγής
που εµφανίζονται ανθεκτικές στην βραχυπρόθεσµη θεραπεία.

3.2 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
3.2.1 ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Μελετήσαµε 335 ασθενείς (169 άνδρες, 166 γυναίκες), ηλικίας 27-78 ετών (µέση τιµή
65+10 έτη), µε συµπτωµατική κολπική µαρµαρυγή, οι οποίοι προσήλθαν στο τµήµα
επειγόντων περιστατικών του νοσοκοµείου µας είτε νοσηλεύτηκαν στην κλινική µας. Ασθενείς
µε πρόσφατο έµφραγµα µυοκαρδίου, εγχείρηση καρδιάς το τελευταίο εξάµηνο, ασταθή
στηθάγχη, οξεία µυοκαρδίτιδα, οξεία περικαρδίτιδα, σοβαρή µη ελεγχόµενη καρδιακή
ανεπάρκεια είτε κλάσµα εξώθησης < 30% ή καρδιογενές shock, δεν συµπεριελήφθησαν στην
µελέτη µας. Επίσης εξαιρέθηκαν ασθενείς µε χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια,
πνευµονική εµβολή, πνευµονία, νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια, θυρεοειδοπάθεια,
ηλεκτρολυτικές διαταραχές, κύηση ή γαλουχία, ηλικία < 18 ετών καθώς και ασθενείς µε
διαγνωσµένο σύνδροµο νοσούντος φλεβοκόµβου ή ιστορικό κολποκοιλιακού αποκλεισµού
2ου ή 3ου βαθµού. Τέλος δεν συµπεριλάβαµε όσους ασθενείς ελάµβαναν, προ της εισαγωγής
τους στην µελέτη, άλλο αντιαρρυθµικό φάρµακο εκτός της δακτυλίτιδας, για περίοδο
µικρότερη από 5 χρόνους ηµίσειας ζωής του εν λόγω φαρµάκου, αν δεν ήταν δυνατή η
διακοπή του.

3.2.2 ΟΡΙΣΜΟΙ
Θεωρήσαµε πρόσφατης έναρξης την κολπική µαρµαρυγή διάρκειας < 24 ώρες,
επιµένουσα την κολπική µαρµαρυγή διάρκειας από 24 ώρες έως και 1 µήνα και χρόνια την
κολπική µαρµαρυγή διάρκειας > 1 µήνα.
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Για τον ακριβή καθορισµό της έναρξης της κολπικής µαρµαρυγής, πήραµε υπ΄ όψη µας
είτε την ΗΚΓφικά αποδεδειγµένη έναρξη της αρρυθµίας (για τους νοσηλευόµενους στην
κλινική µας) ή την σαφώς καθορισµένη ώρα έναρξης συµπτωµάτων σχετιζόµενων µε την
αρρυθµία (αίσθηµα παλµών, δύσπνοια, θωρακική δυσφορία) για τα οποία εκ των υστέρων
τεκµηριώθηκε ΗΚΓφικά η ύπαρξη κολπικής µαρµαρυγής (για τους ασθενείς που προσήλθαν
στο τµήµα επειγόντων περιστατικών). Εάν δεν µπορούσαµε παρ΄ όλα αυτά να
προσδιορίσουµε τον ακριβή χρόνο έναρξης της κολπικής µαρµαρυγής, την θεωρούσαµε
άγνωστης έναρξης και την συµπεριλάβαµε στην οµάδα της επιµένουσας κολπικής
µαρµαρυγής (20 ασθενείς). Στις περιπτώσεις αυτές, χορηγήθηκε η ενδεδειγµένη αντιπηκτική
αγωγή πριν και µετά την προσπάθεια ανάταξης.

3.2.3 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Η µελέτη µας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ∆εοντολογίας του Νοσοκοµείου µας. Οι
ασθενείς που µελετήσαµε, αφού εξασφαλίσαµε την έγγραφη συγκατάθεσή τους, έλαβαν
τυχαιοποιηµένα είτε αµιωδαρόνη είτε εικονική θεραπεία (placebo).
Η θεραπεία για τυχόν υπάρχουσα υποκείµενη οργανική καρδιακή νόσο, αφού
ρυθµίστηκε, παρέµεινε σταθερή σε όλη την διάρκεια της µελέτης.
Αµιωδαρόνη
Στους ασθενείς της οµάδας της αµιωδαρόνης, το φάρµακο χορηγήθηκε αρχικά
ενδοφλέβια, 300 mg σε µία ώρα, και στην συνέχεια 20 mg/kg σε 24 ώρες. Ταυτόχρονα,
άρχισε χορήγηση αµιωδαρόνης από το στόµα, 600 mg/ηµέρα, διαιρεµένα σε 3 δόσεις, για
µια εβδοµάδα και στην συνέχεια 400 mg/ηµέρα, διαιρεµένα σε 2 δόσεις, για τρεις εβδοµάδες.
Εικονική θεραπεία
Στους ασθενείς της οµάδας ελέγχου χορηγήθηκε ενδοφλέβια φυσιολογικός ορός (N/S
0,9%) το πρώτο 24ωρο. Συγχρόνως άρχισε χορήγηση από το στόµα εικονικής θεραπείας 3
δισκία/ηµέρα για µία εβδοµάδα και µετά 2 δισκία/ηµέρα για 3 εβδοµάδες.
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∆ακτυλίτιδα
Όλοι οι ασθενείς που προηγούµενα δεν ελάµβαναν δακτυλίτιδα, υποβλήθηκαν σε ταχύ
«δακτυλιδισµό» κατά την τυχαιοποίησή τους. (∆ακτυλίτιδα ενδοφλέβια, αρχικά 0.5 mg, µετά
2 ώρες 0.25 mg και στην συνέχεια 0.25 mg κάθε 6 ώρες για ένα 24ωρο, αν η καρδιακή
συχνότητα παρέµενε >100 συστολές/λεπτό). Η δόση της δακτυλίτιδας από το στόµα,
εξατοµικεύτηκε στην συνέχεια έτσι, ώστε να εξασφαλίζονται θεραπευτικά επίπεδα στο
πλάσµα.
Αντιπηκτική αγωγή
Για την πρόληψη θροµβοεµβολικών επεισοδίων, σε όλους τους ασθενείς µε κολπική
µαρµαρυγή άγνωστης έναρξης ή διάρκειας πάνω από 48 ώρες που δεν ελάµβαναν
κουµαρινικά αντιπηκτικά, χορηγήθηκε ασενοκουµαρόλη για τουλάχιστον 21 ηµέρες πριν την
προσπάθεια ανάταξης. Η δόση της ασενοκουµαρόλης εξατοµικεύθηκε έτσι ώστε να
εξασφαλίζεται INR 2-3. Η θεραπεία αυτή παρέµενε 30 ηµέρες µετά την επιτυχή ανάταξη ή
συνεχώς επί αποτυχίας τερµατισµού της αρρυθµίας.

3.2.4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ
Η ενδοφλέβια χορήγηση της θεραπείας έγινε στην στεφανιαία µονάδα. Έτσι, κατά το
πρώτο 24ωρο, όλοι οι ασθενείς ήταν υπό συνεχή παρακολούθηση του καρδιακού ρυθµού
και της αρτηριακής πίεσης. Μετά παρέµεναν υπό παρακολούθηση στην κλινική µας,
τουλάχιστον άλλες δύο ηµέρες πριν την έξοδο από το νοσοκοµείο. Τέλος επανεκτιµήθηκαν
µετά από ένα µήνα θεραπείας.
Πριν την εισαγωγή τους στην µελέτη καθώς και στην επανεξέταση µετά 30 ηµέρες, οι
ασθενείς µας, εκτός από την λήψη του ιατρικού ιστορικού, υποβλήθηκαν σε κλινική εξέταση,
ΗΚΓ 12 απαγωγών, ακτινογραφία θώρακος, εργαστηριακό προσδιορισµό των θυρεοειδικών
ορµονών και βιοχηµικό έλεγχο της ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας.
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∆είγµατα αίµατος για την µέτρηση των επιπέδων αµιωδαρόνης, του µεταβολίτη της
(δισαιθυλαµιωδαρόνη) και δακτυλίτιδας, πάρθηκαν είτε αµέσως µετά την ανάταξη της
αρρυθµίας είτε την 1η και την 24η ώρα και την 30η ηµέρα. Η µέτρηση των επιπέδων
αµιωδαρόνης και δισαιθυλαµιωδαρόνης έγινε µε την µέθοδο της υγρής χρωµατογραφίας
υψηλής πίεσης (HPLC) και των επιπέδων δακτυλίτιδας µε την µέθοδο του ανοσοφθορισµού.
Σε όλους τους ασθενείς πραγµατοποιήθηκε υπερηχοκαρδιογραφική εξέταση, εντός 30
ηµερών από την εισαγωγή τους στην µελέτη.
Η θεραπεία θεωρήθηκε επιτυχής, όταν αποκαταστάθηκε ο φλεβοκοµβικός ρυθµός
µέσα στο χρονικό διάστηµα της µελέτης µας. Στους ασθενείς πού µετά τις 30 ηµέρες
παρέµεναν σε κολπική µαρµαρυγή, η ανάταξη επιχειρήθηκε είτε ηλεκτρικά είτε µε χρήση
άλλων αντιαρρυθµικών φαρµάκων.

3.2.5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Οι ασθενείς που συµπεριλάβαµε στην µελέτη µας, τυχαιοποιήθηκαν σε µια από τις
δυο οµάδες µε τη βοήθεια ενός αλγορίθµου τυχαίων αριθµών.
Χρησιµοποιήθηκαν t-test και δοκιµασία χ2 για τις ποσοτικές και ποιοτικές µεταβλητές
αντίστοιχα, προκειµένου να εξετάσουµε αν οι δυο οµάδες των ασθενών µας ήταν
συγκρίσιµες ως προς τα βασικά κλινικά χαρακτηριστικά τα οποία θα µπορούσαν
ενδεχοµένως να επηρεάσουν την ανάταξη της κολπικής µαρµαρυγής. Συγκρίναµε τις δυο
οµάδες ως προς το φύλο, την ηλικία, τη διάµετρο του αριστερού κόλπου, το κλάσµα
εξώθησης της αριστερής κοιλίας, την µέση καρδιακή συχνότητα, τη συστολική αρτηριακή
πίεση, την υποκείµενη οργανική καρδιακή νόσο, τη διάρκεια της αρρυθµίας και τον τύπο της
κολπικής µαρµαρυγής.
Στην συνέχεια η στατιστική ανάλυση προχώρησε σε δυο φάσεις. Κατ΄ αρχήν, σε
µονοπαραγοντικό επίπεδο, εξετάσαµε ποιοι παράγοντες σχετιζόταν στατιστικά σηµαντικά µε
την αποκατάσταση του φλεβοκοµβικού ρυθµού, συγκρίνοντας τις διάφορες παραµέτρους
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µεταξύ αναταχθέντων και µη ασθενών. Αφού εντοπίσαµε σε µονοπαραγοντικό επίπεδο αυτές
τις παραµέτρους, προχωρήσαµε σε πολυπαραγοντική, κλιµακωτή, λογιστική παλινδρόµηση
(multivariate step-wise logistic regression analysis), προκειµένου να εντοπίσουµε ποιες
περιέχουν ανεξάρτητη πληροφορία σχετικά µε την ανάταξη. Κριτήριο εισαγωγής και
εξαγωγής στο λογιστικό υπόδειγµα ήταν 5% και 10% αντίστοιχα. Όριο στατιστικής
σηµαντικότητας θεωρήθηκε το επίπεδο του 5% ( p-value < 0.05).

3.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από τους 335 ασθενείς που συµπεριλάβαµε στην µελέτη µας, οι 173 τυχαιοποιήθηκαν
στην οµάδα της αµιωδαρόνης και οι 162 στην οµάδα ελέγχου. ∆εν υπήρχαν στατιστικά
σηµαντικές διαφορές στα βασικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, διάµετρος του αριστερού
κόλπου, κλάσµα εξώθησης της αριστερής κοιλίας, µέση καρδιακή συχνότητα, συστολική
αρτηριακή πίεση, υποκείµενη οργανική καρδιακή νόσος, διάρκεια της κολπικής µαρµαρυγής
και τύπος της κολπικής µαρµαρυγής) µεταξύ των δύο οµάδων (Πίνακας 1).

3.3.1 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΛΕΒΟΚΟΜΒΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ
Εξήντα δύο (35.83%) από τους ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε αµιωδαρόνη και
44 (27.16%) από αυτούς που έλαβαν εικονική θεραπεία ανέταξαν σε φλεβοκοµβικό ρυθµό
µέσα στην πρώτη ώρα (odds ratio 3.11, 95% CI: 1.8 - 5.4, p < 0.001). Επιπλέον 54 (31.21%)
από την οµάδα της αµιωδαρόνης και 41 (25.3%) από την οµάδα ελέγχου αποκατάστησαν
φλεβοκοµβικό ρυθµό µέσα στο πρώτο 24ωρο από την έναρξη της θεραπείας, ανεβάζοντας
έτσι τα ποσοστά ανάταξης για την πρώτη ηµέρα της µελέτης σε 67.05% και 52.5% αντίστοιχα
για τις δύο οµάδες (odds ratio 2.97, 95% CI: 1.8 - 4.8, p < 0.001).
Μεταξύ 24 ωρών και 30 ηµερών (η περίοδος της χορήγησης της θεραπείας µόνο από
το στόµα), ανέταξαν σε φλεβοκοµβικό ρυθµό άλλοι 21 ασθενείς από την οµάδα της
αµιωδαρόνης (οι 7 από αυτούς πριν την έξοδο από το νοσοκοµείο) και κανένας από την
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οµάδα ελέγχου. Συνολικά µε την ολοκλήρωση του χρόνου των 30 ηµερών της µελέτης µας,
είχαν αποκαταστήσει φλεβοκοµβικό ρυθµό 137 ασθενείς (79.2%) από την οµάδα της
αµιωδαρόνης και 85 (52.5%) από την οµάδα ελέγχου (odds ratio 3.44, 95% CI: 2.13 - 5.57,
p< 0.001).

3.3.2 ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΑΞΗΣ
Επειδή τα ποσοστά ανάταξης διέφεραν στατιστικά σηµαντικά µεταξύ των δύο οµάδων,
οι προγνωστικοί παράγοντες της ανάταξης εξετάσθηκαν ξεχωριστά στις δύο οµάδες, για την
εύρεση των στατιστικά σηµαντικών από αυτούς. Οι ασθενείς που ανέταξαν σε φλεβοκοµβικό
ρυθµό, όπως φαίνεται και στον πίνακα 2, χαρακτηριζόταν και στις δυο οµάδες, από κολπική
µαρµαρυγή βραχύτερης διάρκειας και αριστερό κόλπο µικρότερης διαµέτρου, συγκρινόµενοι
µε αυτούς στους οποίους δεν ανατάχθηκε η αρρυθµία.
Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται τα ποσοστά ανάταξης ανάλογα µε το µέγεθος του
αριστερού κόλπου (Πίνακας 3α) και την διάρκεια της κολπικής µαρµαρυγής (Πίνακας 3β) και
στις δύο οµάδες ασθενών. Φαίνεται ότι, ο µικρότερος αριστερός κόλπος και η µικρότερη
διάρκεια της αρρυθµίας, εξασφαλίζουν υψηλότερα ποσοστά ανάταξης. Για την εξέταση του
ρόλου του µεγέθους του αριστερού κόλπου στην ανάταξη, χωρίσαµε τον πληθυσµό µας µε
βάση την υπερηχογραφική διάµετρο του αριστερού κόλπου σε 3 υποοµάδες/τριτηµόρια και
υπολογίσαµε το ποσοστό ανάταξης σε κάθε µία.
Η πολυπαραγοντική στατιστική ανάλυση, ανέδειξε την θεραπεία, το µέγεθος του
αριστερού κόλπου και τη διάρκεια της κολπικής µαρµαρυγής ως τους µόνους παράγοντες
που περιέχουν ανεξάρτητη πληροφορία για την ανάταξη, και µάλιστα µε αυτήν την φθίνουσα
σειρά σηµαντικότητας. (χ² = 55.3, 42.4 και 32.6, αντίστοιχα, p < 0.0001 για όλους). Στον
πίνακα 4, φαίνεται η εκτιµώµενη πιθανότητα ανάταξης ανάλογα µε την διάρκεια της κολπικής
µαρµαρυγής και το µέγεθος του αριστερού κόλπου στις δύο οµάδες της µελέτης µας. Σε
ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή πρόσφατης έναρξης παρατηρούµε υψηλά ποσοστά
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ανάταξης, ενώ το µέγεθος του αριστερού κόλπου φαίνεται να παίζει σηµαντικότερο ρόλο σε
αρρυθµία µεγαλύτερης διάρκειας.

3.3.3 ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΤΑΞΗΣ
Όπως φαίνεται στους πίνακες 5α για την οµάδα της αµιωδαρόνης, και 5β για την
οµάδα ελέγχου, οι ασθενείς που ανέταξαν την πρώτη ώρα, είχαν στατιστικά σηµαντικά
κόλπο µικρότερης διαµέτρου και κολπική µαρµαρυγή βραχύτερης διάρκειας από αυτούς που
αποκατάστησαν φλεβοκοµβικό ρυθµό στις 24 ώρες ή στον πρώτο µήνα.
Ξεχωριστή πολυπαραγοντική στατιστική ανάλυση έδειξε ότι το µέγεθος του αριστερού
κόλπου (χ² = 51.55, p < 0.001), η διάρκεια της κολπικής µαρµαρυγής (χ² = 47.47, p < 0.001)
και η θεραπεία (χ² = 5.41, p < 0.001), ήταν οι µόνοι ανεξάρτητοι προγνωστικοί παράγοντες
και µάλιστα από άποψη σηµαντικότητας µε αυτήν την φθίνουσα σειρά. Παρατηρούµε
δηλαδή, ότι για την γρήγορη ανάταξη της αρρυθµίας, οι ανεξάρτητοι προγνωστικοί
παράγοντες για την ανάταξη παραµένουν οι ίδιοι, ενώ αλλάζει η σειρά της σηµασίας τους µε
το µέγεθος του αριστερού κόλπου και την διάρκεια της αρρυθµίας να παίζουν σηµαντικότερο
ρόλο από το είδος της χορηγούµενης θεραπείας.

3.3.4 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Στους 123 ασθενείς από την οµάδα της αµιωδαρόνης, που ανέταξαν πριν την έξοδο
από το νοσοκοµείο, πάρθηκε δείγµα αίµατος αµέσως µετά την ανάταξη (η µέση τιµή ήταν για
την αµιωδαρόνη 2.632 + 1.514 µg/ml, και για την δισαιθυλαµιωδαρόνη 0.378 + 0.253 µg/ml).
Στους υπόλοιπους ασθενείς, δείγµα αίµατος πάρθηκε στον καθορισµένο από την µελέτη µας
χρόνο, ανεξάρτητα από την παραµονή ή όχι της αρρυθµίας.
Μία ώρα µετά την έναρξη της ενδοφλέβιας χορήγησης της αµιωδαρόνης, οι
συγκεντρώσεις αµιωδαρόνης και δισαιθυλαµιωδαρόνης ήταν 2.983+1.432 µg/ml και
0.357+0.241 µg/ml, αντίστοιχα. Μετά από 24 ώρες θεραπείας, παρατηρήθηκε µία στατιστικά
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µη σηµαντική αύξηση στην συγκέντρωση της αµιωδαρόνης σε 3.126+1.245 µg/ml, ενώ ένα
µήνα µετά παρατηρήσαµε στατιστικά σηµαντική µείωση σε 1.437+0.851 µg/ml (p < 0.01).
Αντίθετα η δισαιθυλαµιωδαρόνη εµφάνισε προοδευτικά µια στατιστικά σηµαντική αύξηση σε
0.421+0.167 µg/ml µετά από 24 ώρες και 0.998+0.371 µg/ml στον ένα µήνα (p < 0.001).
∆εν παρατηρήθηκε διαφορά στα επίπεδα αµιωδαρόνης, δισαιθυλαµιωδαρόνης και
δακτυλίτιδας, µεταξύ των ασθενών που αποκατάστησαν φλεβοκοµβικό ρυθµό και αυτών που
παρέµειναν σε κολπική µαρµαρυγή.

3.3.5 ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σηµαντική πτώση στην συστολική αρτηριακή πίεση (κάτω από 90 mmHg)
παρατηρήσαµε σε 20 ασθενείς (όλοι από την οµάδα της αµιωδαρόνης), κατά την πρώτη ώρα
της ενδοφλέβιας χορήγησης του φαρµάκου. Σε όλους αυτούς τους ασθενείς, η πτώση της
αρτηριακής πίεσης αντιµετωπίσθηκε µε επιτυχία µε ενδοφλέβια χορήγηση φυσιολογικού
ορού, χωρίς να χρειαστεί επιπλέον φαρµακευτική παρέµβαση.
Φλεβίτιδα τοπικά από την έγχυση της αµιωδαρόνης, παρατηρήθηκε σε 28 ασθενείς. Σ΄
αυτούς, η ενδοφλέβια χορήγηση του φαρµάκου συνεχίστηκε από κεντρικότερη θέση.
∆εν είχαµε ανεπιθύµητες ενέργειες που να απαιτήσουν διακοπή της χορήγησης της
αµιωδαρόνης. ∆εν παρατηρήθηκε προαρρυθµία ούτε µεταξύ των αναταχθέντων ούτε µεταξύ
των ασθενών που παρέµειναν σε κολπική µαρµαρυγή.
Στην οµάδα ελέγχου δεν παρουσιάστηκαν ανεπιθύµητες ενέργειες.

3.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η κολπική µαρµαρυγή, είναι µια αρρυθµία µε ελάχιστες µείζονες επιπλοκές.
Εποµένως, κάθε φάρµακο χρησιµοποιούµενο για την ανάταξη της, εκτός από την ταχεία
δράση και την υψηλή αποτελεσµατικότητα θα πρέπει να χαρακτηρίζεται και από ελάχιστες
ανεπιθύµητες ενέργειες. Οι αντιαρρυθµικοί παράγοντες της κατηγορίας Ι, που έχουν
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χρησιµοποιηθεί, παρά την υψηλή αποτελεσµατικότητα που παρουσιάζουν στην
αποκατάσταση του φλεβοκοµβικού ρυθµού, µειονεκτούν επειδή εµφανίζουν αρνητική
ινότροπη δράση και η χορήγησή τους, συχνά συνδυάζεται µε προαρρυθµία (Pritchett ELC. N
Engl J Med 1992, Prystowsky EN και συν. Circulation 1996, Nattel S. Am Heart J 1995, Falk
RH. Current Opinion in Cardiology 1994, Edvarsson N. Eur Heart J 1993). Η αµιωδαρόνη, αν
και παρουσιάζει σε µικρότερο βαθµό αυτές τις παρενέργειες, χαρακτηρίζεται από άλλες
καρδιακές και εξωκαρδιακές ανεπιθύµητες ενέργειες (Jafari-Feshataki M και συν. Pacing Clin
Electrophysiol 1998, Reiffel JA. Am Heart J 1998, Vorperian VR και συν. J Am Coll Cardiol
1997, Massie BM και συν. Circulation 1996). Ωστόσο, αυτές φαίνονται να είναι
δοσοεξαρτώµενες, µε αποτέλεσµα η βραχυπρόθεσµη θεραπεία µε αµιωδαρόνη να εκθέτει
τους ασθενείς σε µικρότερο κίνδυνο (Pritchett ELC. N Engl J Med 1992, Prystowsky EN και
συν. Circulation 1996, Nattel S. Am Heart J 1995, Falk RH. Current Opinion in Cardiology
1994). Έτσι, αν η αµιωδαρόνη αποδειχθεί αποτελεσµατική στον τερµατισµό της κολπικής
µαρµαρυγής, θα µπορούσε να αποτελέσει την θεραπεία εκλογής στην αντιµετώπιση αυτής
της αρρυθµίας.
Στην µελέτη αυτή, για πρώτη φορά, εκτιµήσαµε την αποτελεσµατικότητα και την
ασφάλεια της αµιωδαρόνης, σαν θεραπεία πρώτης επιλογής, για την αποκατάσταση του
φλεβοκοµβικού ρυθµού, σε ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή ποικίλης διάρκειας. Για πρώτη
φορά επίσης, για την αρχική φόρτιση, χορηγήσαµε συνδυασµένα ενδοφλέβια και από το
στόµα την αµιωδαρόνη, προκειµένου να επιτύχουµε γρήγορα και µε ασφάλεια θεραπευτικές
συγκεντρώσεις του φαρµάκου στο αίµα. Επιπλέον, εξετάσαµε την σχέση των επιπέδων της
αµιωδαρόνης και της δισαιθυλαµιωδαρόνης, µε την επιτυχία στην αποκατάσταση του
φλεβοκοµβικού ρυθµού. Για την καλύτερη εκτίµηση της επίδρασης αυτών των παραγόντων
στην έκβαση της προσπάθειας ανάταξης της κολπικής µαρµαρυγής, χρησιµοποιήσαµε ως
οµάδα ελέγχου, οµάδα ασθενών στην οποία χορηγήθηκε εικονική θεραπεία.
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3.4.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της µελέτης µας, οι ασθενείς στους οποίους χορηγείται
αµιωδαρόνη, έχουν σχεδόν διπλάσια πιθανότητα ανάταξης της κολπικής µαρµαρυγής,
συγκρινόµενοι µε την οµάδα ελέγχου. Ωστόσο, τόσο το µέγεθος του αριστερού κόλπου όσο
και η διάρκεια της αρρυθµίας, φαίνονται να επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα της
αµιωδαρόνης. Έτσι, (Πίνακας 3α, Πίνακας 3β), αν και η αµιωδαρόνη χαρακτηρίζεται γενικά
από υψηλό ποσοστό επιτυχίας στην ανάταξη της κολπικής µαρµαρυγής (πάνω από 90%), σε
ασθενείς µε µεγάλο αριστερό κόλπο και χρόνια κολπική µαρµαρυγή, το αντίστοιχο ποσοστό
πέφτει σε χαµηλά επίπεδα (60% και 46% αντίστοιχα). Σ’ αυτό το σηµείο ωστόσο, θα πρέπει
να σηµειωθεί ότι παρά τα χαµηλά ποσοστά ανάταξης που παρουσιάζει η αµιωδαρόνη σ’
αυτούς τους ασθενείς (µε µεγάλο κόλπο και µεγάλης διάρκειας κολπική µαρµαρυγή), το
όφελος είναι µεγάλο, επειδή η πιθανότητα αυτόµατης ανάταξης είναι µικρή.
Αντίθετα, σε ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή πρόσφατης έναρξης και/ή µικρό κόλπο, η
χορήγηση αµιωδαρόνης έχει µικρή ωφέλεια παρά τα υψηλά ποσοστά ανάταξης, µιας και η
πιθανότητα αυτόµατης αποκατάστασης του φλεβοκοµβικού ρυθµού είναι µεγάλη. Είναι
χαρακτηριστικό ότι σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά µας, 8 στους 10 ασθενείς µε κολπική
µαρµαρυγή διάρκειας έως και 24 ώρες και διάµετρο αριστερού κόλπου έως και 40 mm,
αναµένεται να ανατάξουν χωρίς φαρµακευτική αγωγή.
Ένας άλλος παράγοντας που φαίνεται να επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα της
αµιωδαρόνης, είναι η διάρκεια της χορήγησης της. Τα αποτελέσµατα µας δείχνουν ότι, η
µεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας µε αµιωδαρόνη, εξασφαλίζει υψηλότερο ποσοστό ανάταξης
της κολπικής µαρµαρυγής σε φλεβοκοµβικό ρυθµό. Αυτά τα ευρήµατά µας είναι σύµφωνα µε
αντίστοιχα και άλλων ερευνητών. Ο Kerin, (Kerin NZ και συν. Arch Intern Med 1996),
σηµειώνει µετά από θεραπεία µε αµιωδαρόνη, µια αύξηση στο ποσοστό ανάταξης από 44%
στις 24 ώρες σε 67% στους 9 µήνες. Η αύξηση αυτή του ποσοστού ανάταξης µε την
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µακροχρόνια θεραπεία, πιθανόν σχετίζεται µε την προοδευτική αύξηση των συγκεντρώσεων
της δισαιθυλαµιωδαρόνης στο αίµα. Υπόθεση, που ενισχύεται περισσότερο και από τα
ευρήµατα του Tieleman (Tieleman RG και συν. Am J Cardiol 1997), που σηµειώνει ότι για την
ανάταξη

της

κολπικής

µαρµαρυγής,

είναι

σηµαντικότερα

τα

επίπεδα

της

δισαιθυλαµιωδαρόνης από αυτά της αµιωδαρόνης.
Χρόνος ανάταξης
Η διάρκεια της αρρυθµίας και το µέγεθος του αριστερού κόλπου, εκτός από την
πιθανότητα ανάταξης, φαίνονται να επηρεάζουν και τον χρόνο µέσα στον οποίο θα
επιτευχθεί.
Είναι σηµαντικό ότι, για την ταχεία (µέσα στην πρώτη ώρα) ανάταξη όπως φαίνεται
και στα αποτελέσµατά µας, σηµαντικότεροι προγνωστικοί παράγοντες είναι το µέγεθος του
αριστερού κόλπου και η διάρκεια της αρρυθµίας. Το είδος της χορηγούµενης θεραπείας
έρχεται στην τρίτη θέση από άποψη σηµαντικότητας. Από κλινική άποψη, αυτό το εύρηµα
είναι σηµαντικό, διότι αν επιθυµούµε την ταχεία ανάταξη της αρρυθµίας, θα πρέπει να
προτιµήσουµε κατ΄ αρχήν άλλο, εκτός της αµιωδαρόνης, αντιαρρυθµικό φάρµακο ή τρόπο.

3.4.2 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Κολπική µαρµαρυγή πρόσφατης έναρξης
Οι περισσότερες από τις µέχρι σήµερα µελέτες, θεωρούν την αµιωδαρόνη
αποτελεσµατική στην ανάταξη της κολπικής µαρµαρυγής πρόσφατης έναρξης, αν και
παρουσιάζουν µικρά ποσοστά αποκατάστασης του φλεβοκοµβικού ρυθµού στις
περιπτώσεις διατεταµένων κόλπων (Pritchett ELC. N Engl J Med 1992, Prystowsky EN και
συν. Circulation 1996, Nattel S. Am Heart J 1995, Falk RH. Current Opinion in Cardiology
1994, Hou ZY και συν. Eur Heart J 1995, Levy S. Cardiovasc Drugs Ther 1994, Edvarsson N.
Eur Heart J 1993). Μερικοί ερευνητές ωστόσο, διατυπώνουν αντίθετη άποψη (Galve EG και
συν. J Am Coll Cardiol 1996, Donovan KD και συν. Am J Cardiol 1995). Οι διαφορετικές
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αυτές απόψεις της βιβλιογραφίας, θα µπορούσαν κατ΄ αρχήν να εξηγηθούν από το γεγονός
ότι δεν υπάρχει κοινή θέση για το τι εννοούµε όταν µιλάµε για "πρόσφατης έναρξης" κολπική
µαρµαρυγή.
Ενδεικτική από αυτή την άποψη είναι η θέση του Galve (Galve EG και συν. J Am Coll
Cardiol 1996), ο οποίος σε πρόσφατη µελέτη, ενώ δεν βρίσκει στατιστικά σηµαντική υπεροχή
της αµιωδαρόνης από το placebo (68% έναντι 60%) στην ανάταξη κολπικής µαρµαρυγής
διάρκειας < 7 ηµέρες, σε υποοµάδα ασθενών µε διάρκεια της αρρυθµίας < 24 ώρες,
αναφέρει για την αµιωδαρόνη ποσοστό ανάταξης 91% και φυσικά σηµαντική διάφορα από
την οµάδα ελέγχου (Galve C και συν. J Am Coll Cardiol 1996 [letter to the Editor]).
Τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης ωστόσο, είναι καλύτερα από αυτά που
σηµειώνονται µέχρι σήµερα στην βιβλιογραφία (Pritchett ELC. N Engl J Med 1992,
Prystowsky EN και συν. Circulation 1996, Nattel S. Am Heart J 1995, Falk RH. Current
Opinion in Cardiology 1994, Hou ZY και συν. Eur Heart J 1995, Levy S. Cardiovasc Drugs
Ther 1994, Edvarsson N. Eur Heart J 1993). Σύµφωνα µε τα ευρήµατά µας, ασθενείς µε
κολπική µαρµαρυγή διάρκειας έως και 24 ώρες, ακόµα και εκείνοι µε διατεταµένο αριστερό
κόλπο, έχουν µεγάλη πιθανότητα ανάταξης (~85%) µε αµιωδαρόνη.
Αυτά τα αποτελέσµατα, ως ένα βαθµό µπορούν να δικαιολογηθούν από το γεγονός ότι,
σε αντίθεση µε τις προηγούµενες µελέτες, χρησιµοποιήσαµε την αµιωδαρόνη σαν θεραπεία
πρώτης επιλογής. Επιπλέον, σηµαντικό ρόλο πρέπει να έπαιξε το γεγονός ότι πετύχαµε στο
πρώτο

24ωρο

θεραπείας,

υψηλές

συγκεντρώσεις

στο

αίµα

αµιωδαρόνης

και

δισαιθυλαµιωδαρόνης, υψηλότερες των αντίστοιχων συγκεντρώσεων που αναφέρονται σε
άλλες µελέτες.
Χρόνια κολπική µαρµαρυγή
Όλες οι προηγούµενες µελέτες συµφωνούν ότι η πιθανότητα ανάταξης της χρόνιας
κολπικής µαρµαρυγής µε αµιωδαρόνη αλλά και γενικότερα µε φαρµακευτική αγωγή είναι
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πολύ χαµηλή (Pritchett ELC. N Engl J Med 1992, Prystowsky EN και συν. Circulation 1996,
Nattel S. Am Heart J 1995, Falk RH. Current Opinion in Cardiology 1994, Kerin NZ και συν.
Arch Intern Med 1996, Gosselink ATM και συν. JAMA 1992, Zarembski DG και συν. Arch
Intern Med 1995). Στην µελέτη µας ωστόσο, είδαµε ότι σε µια υποοµάδα ασθενών µε χρόνια
κολπική µαρµαρυγή, σε αυτούς µε µικρό αριστερό κόλπο, η πιθανότητα ανάταξης προσέγγιζε
το 70%. Ακόµα δε, και σε ασθενείς µε διατεταµένους κόλπους, η υπολογιζόµενη πιθανότητα
ανάταξης µε αµιωδαρόνη, αν και εµφανιζόταν µικρότερη συγκριτικά µε την προηγούµενη
υποοµάδα, παρέµενε σηµαντικά υψηλότερη από αυτή των άλλων αντιαρρυθµικών φαρµάκων
που αναφέρονται στην βιβλιογραφία (Pritchett ELC. N Engl J Med 1992, Prystowsky EN και
συν. Circulation 1996, Nattel S. Am Heart J 1995, Falk RH. Current Opinion in Cardiology
1994, Gosselink ATM και συν. JAMA 1992, Edvarsson N. Eur Heart J 1993, Middlekauff HR
και συν. Am J Cardiol 1993). Υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας εµφανίζει µόνο η ηλεκτρική
ανάταξη, η οποία όµως απαιτεί γενική αναισθησία ή καταστολή, ενώ υπάρχει και ο κίνδυνος
µυοκαρδιακής βλάβης ή κοιλιακής αρρυθµίας.
Σ’ αυτό το σηµείο, θα πρέπει να παραδεχθούµε ότι, για τα υψηλά ποσοστά
αποκατάστασης του φλεβοκοµβικού ρυθµού που εµφανίζονται στην µελέτη µας, παράλληλα
µε το γεγονός ότι η αµιωδαρόνη χρησιµοποιήθηκε, σε αντίθεση µε τις προηγούµενες µελέτες,
σαν φάρµακο πρώτης επιλογής, βασικό ρόλο πρέπει να έπαιξε ότι χορηγήθηκε µακροχρόνια.

3.4.3 ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Στην µελέτη µας, αν και χρησιµοποιήσαµε υψηλές δόσεις αµιωδαρόνης για να
επιτύχουµε υψηλές συγκεντρώσεις στο πλάσµα, παρατηρήσαµε σχετικά λίγες ανεπιθύµητες
ενέργειες και µάλιστα δευτερεύουσας σηµασίας. Αυτό πιθανόν οφείλεται στον τρόπο
χορήγησης του φαρµάκου. Χρησιµοποιώντας συνδυασµό της ενδοφλέβιας µε την χορήγηση
από το στόµα για την αρχική φόρτιση, αποφύγαµε τις ανεπιθύµητες ενέργειες που
παρατηρούνται χωριστά για κάθε τρόπο χορήγησης.
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Ένας άλλος παράγοντας που πιθανόν έπαιξε ρόλο είναι η διάρκεια της θεραπείας.
Σύµφωνα µε προηγούµενες µελέτες (Jafari-Feshataki M και συν. Pacing Clin Electrophysiol
1998, Reiffel JA. Am Heart J 1998, Vorperian VR και συν. J Am Coll Cardiol 1997), η
ανάπτυξη παρενεργειών από την αµιωδαρόνη, σχετίζεται όχι µόνο µε την δόση αλλά και την
διάρκεια της θεραπείας. Είναι λοιπόν πιθανόν, ότι ο χρόνος χορήγησης της αµιωδαρόνης
στην µελέτη µας, δεν ήταν αρκετός για την ανάπτυξη ανεπιθύµητων ενεργειών.

3.4.4 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Στον σχεδιασµό αυτής της µελέτης, συµπεριλάβαµε την χορήγηση της αµιωδαρόνης
για ένα µήνα. Καταλήξαµε σ’ αυτήν την απόφαση, λόγω των µοναδικών φαρµακοκινητικών
και ηλεκτροφυσιολογικών ιδιοτήτων του φαρµάκου. Είναι γνωστό ότι η αµιωδαρόνη
εµφανίζει καθυστερηµένα δράση της οµάδας ΙΙΙ, ενώ υποστηρίζεται ότι σε ενδοφλέβια
χορήγηση, παρουσιάζει περισσότερο δράση οµάδας Ι παρά δράση οµάδας ΙΙΙ. Πιστεύουµε
ότι τα αποτελέσµατά µας, η αύξηση δηλαδή µε την πάροδο του χρόνου, της πιθανότητας
ανάταξης µε αµιωδαρόνη, ενισχύει την απόφασή µας για την διάρκεια χορήγησής της. Θα
πρέπει ωστόσο να εξετασθεί από άλλες µελέτες, το κατά πόσον η περισσότερο
παρατεταµένη χορήγηση θα αυξήσει τα ποσοστά ανάταξης και κατ’ επέκταση την
αποτελεσµατικότητα της αµιωδαρόνης.
Όλοι οι ασθενείς της µελέτης µας ελάµβαναν δακτυλίτιδα. Η δακτυλίτιδα χορηγήθηκε
στην οµάδα ελέγχου, για τον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας. Επιλέξαµε αυτό το φάρµακο,
γιατί δεν φαίνεται να επιδρά στην πιθανότητα ανάταξης. Ο Falk (Falk RH και συν. Ann Intern
Med 1987), σε µια µικρή, τυχαιοποιηµένη µελέτη, σηµειώνει παρεµφερή ποσοστά ανάταξης
στην οµάδα της δακτυλίτιδας συγκριτικά µε την οµάδα ελέγχου. Προκειµένου να αποφύγουµε
την εµπλοκή της όποιας επίδρασης της δακτυλίτιδας στα αποτελέσµατά µας, την χορηγήσαµε
και στις δύο οµάδες, αν και πρέπει να παραδεχθούµε ότι οι αλληλεπιδράσεις των
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αντιαρρυθµικών είναι απρόβλεπτες, και µπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την
αποτελεσµατικότητα εκάστου.

3.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσµατά µας δείχνουν ότι η αµιωδαρόνη είναι ένα ασφαλές και
αποτελεσµατικό αντιαρρυθµικό φάρµακο που µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν φάρµακο
πρώτης επιλογής στην αποκατάσταση του φλεβοκοµβικού ρυθµού, όταν δεν απαιτείται
ταχεία ανάταξη της κολπικής µαρµαρυγής.
Σε κολπική µαρµαρυγή µικρής διάρκειας (µικρότερης από 1 µήνα), η αµιωδαρόνη
παρουσιάζει υψηλά ποσοστά ανάταξης ακόµα και σε ασθενείς µε διατεταµένο κόλπο. Οι
µεγάλες δόσεις φαρµάκου που χορηγήσαµε, οι οποίες οδήγησαν σε υψηλές συγκεντρώσεις
αµιωδαρόνης και δισαιθυλαµιωδαρόνης στο αίµα, φαίνεται να είναι απαραίτητες για την
επίτευξη ικανοποιητικού αντιαρρυθµικού αποτελέσµατος. Αν και τέτοιες δόσεις, ακόµα και αν
χορηγούνται για µικρό χρονικό διάστηµα, αυξάνουν τον κίνδυνο ανεπιθύµητων ενεργειών, ο
κίνδυνος αυτός φαίνεται να ελαχιστοποιείται από την συνδυασµένη (ενδοφλέβια και από το
στόµα) χορήγηση του φαρµάκου, χωρίς να επηρεάζεται ούτε η ευεργετική αντιαρρυθµική
δράση του, ούτε τα επίπεδά του στο αίµα.
Η χρόνια κολπική µαρµαρυγή, είναι το πεδίο όπου η αµιωδαρόνη υπόσχεται πολλά
για την αποκατάσταση του φλεβοκοµβικού ρυθµού. Ωστόσο, στις περιπτώσεις αυτές
απαιτείται θεραπεία για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Αν και η µακρόχρονη χορήγηση
αµιωδαρόνης, αυξάνει τον κίνδυνο ανεπιθύµητων ενεργειών, στην χρόνια κολπική
µαρµαρυγή, η µεγαλύτερη διάρκεια της θεραπείας φαίνεται να εξασφαλίζει υψηλότερη
πιθανότητα ανάταξης.
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3.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3
Πίνακας 1. Βασικά χαρακτηριστικά των µελετηθέντων ασθενών

Αµιωδαρόνη

Εικονική θεραπεία
p value

(n: 173)

(n: 162)

86

83

0.78

65 + 10

65 + 9

0.95

43.44 + 6.14

42.49 + 6.18

0.16

ΚΕ (%)

51 + 10

52 + 9

0.53

Μέση ΚΣ (συστολές/λεπτό)

125 + 27

126 + 22

0.72

Συστολική αρτηριακή πίεση (mm Hg)

129 + 13

128 + 14

0.71

71 (41,04%)

68 (41.97%)

0.67

16

17.5

0.42

Πρόσφατης έναρξης

97

94

0.79

Επιµένουσα

41

44

0.84

Χρόνια

35

24

0.73

Φύλο (άνδρες)
Ηλικία (έτη)
∆ιάµετρος αριστερού κόλπου (mm)

Οργανική καρδιακή νόσος (%)
∆ιάµεσος τιµή διάρκειας ΚΜ (ώρες)
Τύπος ΚΜ

ΚΕ - Κλάσµα εξώθησης αριστερής κοιλίας, ΚΣ - Καρδιακή συχνότητα, ΚΜ - Κολπική µαρµαρυγή
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Πίνακας 2. Μονοπαραγοντική εκτίµηση των παραγόντων ανάταξης στις 2 οµάδες

Αµιωδαρόνη

Εικονική θεραπεία

Ανάταξη

Ανάταξη

ναι

όχι

ναι

όχι

Αριθµός ασθενών

137

36

85

77

Φύλο (άνδρες)

71

15

45

38

64 + 10

67 + 8

65 + 9

64 + 9

42.1 + 5.0

48.5 + 7.2 *

40.0 + 5.9

45.2 + 5.3 *

ΚΕ (%)

51 + 10

50 + 12

54 + 9

50 + 9

Μέση ΚΣ (συστολές/λεπτό)

131 + 25

128 + 26

130 + 15

127 + 22

Συστολική αρτηριακή πίεση (mm Hg)

130 + 12

128 + 13

129 + 12

127 + 15

56 (40.87%)

15 (41.66%)

35 (41.17%)

33 (42.85%)

6

1440 *

10

40 *

Ηλικία (έτη)
∆ιάµετρος αριστερού κόλπου (mm)

Οργανική καρδιακή νόσος (%)
∆ιάµεσος τιµή διάρκειας ΚΜ (ώρες)

* p < 0.001 µεταξύ αναταχθέντων και µη αναταχθέντων ασθενών
Οι συντοµογραφίες όπως στον Πίνακα 1
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Πίνακας 3α. Η επίδραση του µεγέθους του αριστερού κόλπου στα ποσοστά ανάταξης της
κολπικής µαρµαρυγής.

Ποσοστό ανάταξης % (Αριθµός ασθενών)
∆ιάµετρος αριστερού κόλπου (mm)
< 40

40 - 45

> 45

( n = 111)

(n = 112)

(n = 112)

90.2%

90.0%

59.7%

(46/51)

(54/60)

(37/62)

80.0%

42.3%

30.0%

(48/60)

(22/52)

(15/50)

Αµιωδαρόνη

Εικονική θεραπεία
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Πίνακας 3β. Η επίδραση της διάρκειας της κολπικής µαρµαρυγής στα ποσοστά ανάταξης.

Ποσοστό ανάταξης % (Αριθµός ασθενών)
∆ιάρκεια κολπικής µαρµαρυγής
Πρόσφατης έναρξης

Επιµένουσα

Χρόνια

(n = 224)

(n = 61)

(n = 59)

91.75%

78.04%

45.71%

(89/97)

(32/41)

(16/35)

74.46%

34.09%

-%

(70/94)

(15/44)

(-/24)

Αµιωδαρόνη

Εικονική θεραπεία

71

Πίνακας 4. Εκτιµώµενη πιθανότητα (%) ανάταξης, σχετικά µε την διάρκεια της κολπικής
µαρµαρυγής και την διάµετρο του αριστερού κόλπου στις 2 οµάδες.
Αποτελέσµατα της πολυπαραγοντικής λογιστικής ανάλυσης.

ΑΚ < 40 mm

40 < ΑΚ < 45 mm

ΑΚ > 45 mm

∆ιάρκεια ΚΜ
ΕΘ

A

ΕΘ

A

ΕΘ

A

< 1 ηµέρα

86.83

95.21

54.93

94.04

48.55

83.15

1 - 30 ηµέρες

65.74

75.06

26.19

70.51

21.55

42.77

> 30 ηµέρες

0.11

69.31

0.02

64.22

0.01

35.93

ΚΜ - Κολπική µαρµαρυγή, ΑΚ – ∆ιάµετρος αριστερού κόλπου, A - Αµιωδαρόνη, ΕΘ - Εικονική θεραπεία

72

Πίνακας

5α.

Μονοπαραγοντική

εκτίµηση

της

επίδρασης

των

κλινικών

χαρακτηριστικών στον χρόνο ανάταξης, στην οµάδα της
αµιωδαρόνης.

Ανάταξη σε:

1 ώρα

24 ώρες

30 ηµέρες

Αριθµός ασθενών

62

54

21

Φύλο (άνδρες)

34

27

8

64 + 11

64 + 11

66 + 8

∆ιάµετρος αριστερού κόλπου (mm)

40.7 + 3.9

43.3 + 5.3 *

43.0 + 6.6 *

ΚΕ (%)

51.4 + 10.6

51.3 + 8.7

52.8 + 7.7

136 + 23

134 + 23

135 + 22

18/56

19/56

19/56

8

8

120 *

Ηλικία (έτη)

Μέση ΚΣ (συστολές/λεπτό)
Οργανική καρδιακή νόσος (%)
∆ιάµεσος τιµή διάρκειας ΚΜ (ώρες)

*p < 0.001 συγκριτικά µε τους αναταχθέντες σε 1 ώρα
Οι συντοµογραφίες όπως στον Πίνακα 1
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Πίνακας

5β.

Μονοπαραγοντική

εκτίµηση

της

επίδρασης

των

κλινικών

χαρακτηριστικών στον χρόνο ανάταξης, στην οµάδα της εικονικής
θεραπείας.

Ανάταξη σε:

1 ώρα

24 ώρες

30 ηµέρες

Αριθµός ασθενών

44

41

-

Φύλο (% άνδρες)

25

20

-

Ηλικία (έτη)

64 + 10

67 + 8

-

∆ιάµετρος αριστερού κόλπου (mm)

38 + 4.9

42.2 + 6.1 *

-

ΚΕ (%)

52 + 11

55 + 7

-

Μέση ΚΣ (συστολές/λεπτό)

137 + 14

137 + 17

-

Οργανική καρδιακή νόσος

16/35

19/35

8

20 *

∆ιάµεσος τιµή διάρκειας ΚΜ (ώρες)

-

*p < 0.001 συγκριτικά µε τους αναταχθέντες σε 1 ώρα
Οι συντοµογραφίες όπως στον Πίνακα 1

74

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Η ΑΜΙΩ∆ΑΡΟΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ, ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΦΛΕΒΟΚΟΜΒΙΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η πρόληψη των υποτροπών, αποτελεί βασικό στόχο στην θεραπεία της κολπικής
µαρµαρυγής. Ωστόσο, από τα µέχρι σήµερα χρησιµοποιούµενα φάρµακα (κινιδίνη,
προκαϊναµίδη, φλεκαϊνίδη, προπαφαινόνη), κανένα δεν έχει αποδειχθεί ιδανικό. Η χορήγησή
τους, πέρα από την χαµηλή αποτελεσµατικότητα, συνοδεύεται από ποικιλία προβληµάτων,
µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονται προαρρυθµία και πιθανόν αυξηµένη θνησιµότητα
(Coplen SE και συν. Circulation 1990, Sodermark T και συν. Br Heart J 1975, Hillestad L και
συν. Br Heart J 1971, Reimold SC. Eur Heart J 1996, Nattel S. Am Heart J 1995, Waldo AL
και συν. Am J Cardiol 1998, Prystowsky EN και συν. Circulation 1996, Porterfield JG και συν.
Am J Cardiol 1989, Chimienti M και συν. Eur Heart J 1995, Antman EM και συν. J Am Coll
Cardiol 1990).
Η έρευνα και ανάπτυξη νέων αντιαρρυθµικών παραγόντων εστιάζεται τελευταία σε
εκείνους µε δράση της οµάδας ΙΙΙ, οι οποίοι παρατείνουν την επαναπόλωση και
ανερεθιστότητα του µυοκαρδιακού ιστού (Reimold SC. Eur Heart J 1996, Nattel S. Am Heart
J 1995, Waldo AL και συν. Am J Cardiol 1998, Prystowsky EN και συν. Circulation 1996,
Edvardsson N. Eur Heart J 1993, Juul-Muller S και συν. Circulation 1990, Chun SH και συν.
Am J Cardiol 1995, Levy S. Cardiovasc Drugs Ther 1994, Middlekauff HR και συν. Am J
Cardiol 1993, Horowitz LN και συν. J Am Coll Cardiol 1985, Singh BN και συν. Current
Opinions in Cardiology 1994). Η αµιωδαρόνη, είναι φάρµακο αυτής της κατηγορίας (Wang J
και συν. Circulation 1993, Singh BN. Am J Cardiol 1993, Kadish AH και συν. Am Heart J
1986, Hohnloser SH και συν. Am Heart J 1991). Προηγούµενες µελέτες υποστηρίζουν ότι
είναι αποτελεσµατική στην αντιµετώπιση της υποτροπιάζουσας κολπικής µαρµαρυγής.
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Ωστόσο, τα αποτελέσµατά τους θα πρέπει να ερµηνευθούν µε προσοχή, επειδή οι
περισσότερες από τις µελέτες αυτές, είχαν συµπεριλάβει µικρό αριθµό ασθενών, δεν ήταν
τυχαιοποιηµένες, ενώ καµία, δεν ήταν ελεγχόµενη µε εικονική θεραπεία.
Σχεδιάσαµε αυτήν την προοπτική, τυχαιοποιηµένη, ελεγχόµενη µε placebo, απλή
τυφλή µελέτη, για να εξετάσουµε την αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια της αµιωδαρόνης
στην διατήρηση του φλεβοκοµβικού ρυθµού, όταν χορηγείται σε µικρή ηµερήσια δόση, σε
ασθενείς µε υποτροπιάζουσα, συµπτωµατική κολπική µαρµαρυγή.

4.2 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
4.2.1 ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Μελετήσαµε 157 ασθενείς (82 άνδρες, 75 γυναίκες, µέση ηλικία 63 + 9 έτη), µε
ιστορικό συµπτωµατικής υποτροπιάζουσας κολπικής µαρµαρυγής. Κριτήρια προκειµένου να
τους συµπεριλάβουµε στην µελέτη µας ήταν: Ηλικία > 18 έτη, συµπτώµατα σχετιζόµενα µε
την αρρυθµία (αίσθηµα παλµών, δύσπνοια, θωρακική δυσφορία κλπ) σε συνδυασµό µε
ηλεκτροκαρδιογραφική απόδειξη της κολπικής µαρµαρυγής και τέλος, επιτυχής φαρµακευτική
ή ηλεκτρική αποκατάσταση του φλεβοκοµβικού ρυθµού. Επιπλέον, για να συµπεριληφθούν
στην µελέτη, οι ασθενείς µε παροξυσµική κολπική µαρµαρυγή, έπρεπε να έχουν τουλάχιστον
3 επεισόδια αρρυθµίας ανά έτος ή 2 επεισόδια στο τελευταίο εξάµηνο, και οι ασθενείς µε
χρόνια αρρυθµία έπρεπε να έχουν τουλάχιστον 2 επεισόδια επιµένουσας κολπικής
µαρµαρυγής. Ασθενείς µε πρόσφατο έµφραγµα µυοκαρδίου, µε σοβαρή µη ελεγχόµενη
καρδιακή ανεπάρκεια ή καρδιογενές shock, δεν συµπεριελήφθησαν στην µελέτη µας. Επίσης
εξαιρέθηκαν ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή σχετιζόµενη µε καταστάσεις όπως εγχείρηση
καρδιάς, οξεία µυοκαρδίτιδα, οξεία περικαρδίτιδα, χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια,
πνευµονική εµβολή, πνευµονία. Τέλος δεν συµπεριλάβαµε ασθενείς µε νεφρική ή ηπατική
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ανεπάρκεια, θυρεοειδοπάθεια, ή σοβαρά εξωκαρδιακά προβλήµατα υγείας λόγω των οποίων
το προσδόκιµο χρονικό διάστηµα επιβίωσης ήταν µικρότερο από 1 έτος.

4.2.2 ΟΡΙΣΜΟΙ
Θεωρήσαµε παροξυσµική την κολπική µαρµαρυγή που χαρακτηρίζεται από
αυτοπεριοριζόµενα επεισόδια διάρκειας έως και 48 ώρες, εναλλασσόµενα µε περιόδους
φλεβοκοµβικού ρυθµού και χρόνια την κολπική µαρµαρυγή διάρκειας µεγαλύτερης από 1
µήνα η οποία ανατάχθηκε σε φλεβοκοµβικό ρυθµό µε επιτυχία, και για την οποία υπάρχει
ιστορικό υποτροπιάζουσας επιµένουσας κολπικής µαρµαρυγής.

4.2.3 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Το πρωτόκολλο της µελέτης εγκρίθηκε από την Επιτροπή ∆εοντολογίας του
Νοσοκοµείου µας. Οι ασθενείς που µελετήσαµε, αφού εξασφαλίσαµε την έγγραφη
συγκατάθεσή τους, έλαβαν τυχαιοποιηµένα είτε αµιωδαρόνη είτε εικονική θεραπεία
(placebo).
Πριν την έναρξη της θεραπείας, η χορήγηση κάθε άλλου αντιαρρυθµικού φαρµάκου,
διακόπηκε για περίοδο τουλάχιστον ίση µε 5 χρόνους ηµίσειας ζωής του εν λόγω φαρµάκου.
Η θεραπεία για τυχόν υπάρχουσα υποκείµενη οργανική καρδιακή νόσο, αφού ρυθµίστηκε,
παρέµεινε σταθερή σε όλη την διάρκεια της µελέτης.
Ηµέρα έναρξης της εκτίµησης της αποτελεσµατικότητας της θεραπείας, θεωρήθηκε η 1η
ηµέρα της χορήγησής της, και στις δυο οµάδες ασθενών.
Αµιωδαρόνη
Η αµιωδαρόνη, χορηγήθηκε από το στόµα, σε αρχική δόση 800 έως 1600 mg/ηµέρα
για 7 µε 14 ηµέρες. Μετά την αρχική φόρτιση, η δόση µειώθηκε σταδιακά µέσα σε 7 µε 12
ηµέρες. Τελικά, µε αντικειµενικό σκοπό την διατήρηση του φλεβοκοµβικού ρυθµού µε µια
µικρή ηµερήσια δόση αµιωδαρόνης, αυτή σταθεροποιήθηκε στα 200 mg/ηµέρα.
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Εικονική θεραπεία
Στους ασθενείς της οµάδας ελέγχου, χορηγήθηκε από το στόµα εικονική θεραπεία 3
δισκία/ηµέρα για δύο εβδοµάδες, µετά 2 δισκία/ηµέρα για άλλες δύο εβδοµάδες και τέλος 1
δισκίο/ηµέρα.

4.2.4 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ
Πριν την εισαγωγή τους στην µελέτη, οι ασθενείς µας, εκτός από την λήψη του ιατρικού
ιστορικού, υποβλήθηκαν σε κλινική εξέταση, ΗΚΓ 12 απαγωγών, 24ωρη Holter ΗΚΓφική
καταγραφή, ακτινογραφία θώρακος, εργαστηριακό προσδιορισµό των θυρεοειδικών
ορµονών, βιοχηµικό έλεγχο των ηλεκτρολυτών και της ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας,
λειτουργικό έλεγχο του αναπνευστικού, οφθαλµολογική εξέταση. Σε όλους τους ασθενείς
πραγµατοποιήθηκε πλήρης υπερηχοκαρδιογραφική µελέτη.
Όλοι οι ασθενείς παρέµεναν στο νοσοκοµείο κατά τις πρώτες 7 ηµέρες της θεραπείας.
Στην συνέχεια επανεξεταζόταν κάθε εβδοµάδα µέχρι την 30η ηµέρα. Προγραµµατισµένα, οι
ασθενείς υποβλήθηκαν σε επανέλεγχο το 1ο, 2ο, 4ο, και 6ο µήνα και στη συνέχεια ανά
τρίµηνο. Έκτακτα, οι ασθενείς επανεξεταζόταν σε περίπτωση συµπτωµάτων συµβατών µε
επανεµφάνιση της κολπικής µαρµαρυγής ή σε εµφάνιση παρενεργειών από την θεραπεία.
Ο επανέλεγχος (προγραµµατισµένος ή έκτακτος), περιελάµβανε εκτός από την κλινική
εξέταση, ΗΚΓ 12 απαγωγών, 24ωρη Holter ΗΚΓφική καταγραφή, εργαστηριακό
προσδιορισµό των θυρεοειδικών ορµονών, βιοχηµικό έλεγχο των ηλεκτρολυτών και της
ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας. Ακτινογραφία θώρακος επαναλαµβανόταν κάθε 6 µήνες,
ενώ λειτουργικός έλεγχος του αναπνευστικού και οφθαλµολογική εξέταση κάθε χρόνο.
Προηγούµενες µελέτες για την αµιωδαρόνη υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει οµαλή
σχέση µεταξύ δοσολογίας και συγκεντρώσεων στο αίµα ούτε σχέση µεταξύ επιπέδων και
δραστικότητας ή τοξικότητας του φαρµάκου (Kadish AH και συν. Am Heart J 1986, Hohnloser
SH και συν. Am Heart J 1991, Scheinman MM και συν. Circulation 1995, Rotmensch HH και
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συν. Ann Intern Med 1984). Επιπλέον, σκοπός της µελέτης µας, ήταν η αξιολόγηση της
αποτελεσµατικότητας µικρής δόσης αµιωδαρόνης στην διατήρηση του φλεβοκοµβικού
ρυθµού. Αυτό καθόρισε και την χορηγηθείσα ηµερήσια δόση. Γι' αυτό, δεν προγραµµατίσαµε
µέτρηση των επιπέδων της αµιωδαρόνης.

4.2.5 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Οι ασθενείς που συµπεριλάβαµε στην µελέτη µας, τυχαιοποιήθηκαν σε µια από τις
δυο οµάδες µε τη βοήθεια ενός αλγορίθµου τυχαίων αριθµών. Οι συνεχείς µεταβλητές
συγκρίθηκαν µεταξύ των δυο οµάδων µε t-test ή µε την δοκιµασία Wilcoxon-Mann-Whitney,
και οι αντίστοιχες κατηγορικές µε την δοκιµασία χ2 ή µε την δοκιµασία Fisher.
Η εξαρτηµένη µεταβλητή της µελέτης στην κύρια ανάλυση ήταν ο χρόνος µέχρι την
πρώτη υποτροπή της αρρυθµίας ή την εµφάνιση παρενεργειών από την θεραπεία που
απαιτούσαν διακοπή της, ενώ στη δευτερεύουσα ανάλυση, οι παρενέργειες δεν θεωρήθηκαν
αποτυχία της θεραπείας. Μεταξύ των 2 οµάδων, υπολογίστηκαν οι καµπύλες µετάπτωσης
του ρυθµού σε κολπική µαρµαρυγή µε την µέθοδο εκτιµητών οριακού γινοµένου (καµπύλες
Kaplan-Meier) οι οποίες συγκρίθηκαν µε την δοκιµασία log-rank.
Υπολογίστηκαν και συγκρίθηκαν µε τον ίδιο τρόπο επίσης, οι καµπύλες Kaplan-Meier,
για να ελέγξουµε σε µονοπαραγοντικό επίπεδο την προγνωστική αξία επιλεγµένων πιθανών
παραγόντων κινδύνου. Οι συνεχείς µεταβλητές κατηγοριοποιήθηκαν στην διάµεσο τιµή τους
ή σε άλλα, κατάλληλα προκαθορισµένα σηµεία.
Έγινε κλιµακωτή πολυπαραγοντική ανάλυση παλινδρόµησης κατά Cox, προκειµένου
να εντοπίσουµε ποιοι από τους στατιστικά σηµαντικούς παράγοντες, περιέχουν ανεξάρτητη
πληροφορία σχετικά µε την υποτροπή της κολπικής µαρµαρυγής ή την εµφάνιση
παρενεργειών από την θεραπεία. Το κριτήριο εισόδου και εξόδου στο υπόδειγµα Cox ήταν
5% και 10% αντίστοιχα. Όριο στατιστικής σηµαντικότητας θεωρήθηκε το επίπεδο του 5% (pvalue < 0.05).
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4.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από τους 157 ασθενείς, σε 80 χορηγήθηκε αµιωδαρόνη και σε 77 εικονική θεραπεία.
∆εν υπήρχαν στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων ως προς το φύλο, την
ηλικία, το µέγεθος του αριστερού κόλπου, την λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας, τον
τύπο της κολπικής µαρµαρυγής και τον χρόνο από την αρχική διάγνωσή της αρρυθµίας
(Πίνακας 1).
Η µέση ηµερήσια δόση συντήρησης της αµιωδαρόνης ήταν 200 mg.

4.3.1 ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Είκοσι εννέα από τους 80 ασθενείς που πήραν αµιωδαρόνη παρουσίασαν υποτροπή
της κολπικής µαρµαρυγής για πρώτη φορά από την έναρξη της θεραπείας, µετά από χρονικό
διάστηµα 10.4 µηνών κατά µέσο όρο. Αντίστοιχα, υποτροπή της αρρυθµίας παρατηρήθηκε
σε 68 από τους 77 ασθενείς που έλαβαν εικονική θεραπεία µετά από χρονικό διάστηµα 4.7
µηνών κατά µέσο όρο. ∆έκα τέσσερις ασθενείς από την οµάδα της αµιωδαρόνης, διέκοψαν
την θεραπεία λόγω παρενεργειών, µετά από χρονικό διάστηµα 17 µηνών κατά µέσο όρο και
ενώ ήταν ακόµα σε φλεβοκοµβικό ρυθµό. Άλλοι 5 από την ίδια οµάδα που µετέπεσαν σε
κολπική µαρµαρυγή, εµφάνισαν και ανεπιθύµητες ενέργειες µετά από χρονικό διάστηµα 5
µηνών κατά µέσο όρο.
Ο µέσος χρόνος παρακολούθησης των ασθενών που παρέµειναν σε φλεβοκοµβικό
ρυθµό χωρίς ανεπιθύµητες ενέργειες, ήταν 27 (8-37) µήνες για την οµάδα της αµιωδαρόνης
και 21 (6-37) µήνες για την οµάδα ελέγχου.
Η κύρια στατιστική ανάλυση, συνυπολογίζοντας τις παρενέργειες της θεραπείας στον
τελικό στόχο της µελέτης, έδειξε ότι η αµιωδαρόνη υπερέχει της εικονικής θεραπείας στην
καταστολή της κολπικής µαρµαρυγής (p < 0.0001). Ο µηνιαίος ρυθµός υποτροπής της
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αρρυθµίας ή εµφάνισης ανεπιθύµητων ενεργειών από την θεραπεία, ήταν στην οµάδα
ελέγχου υπερτετραπλάσιος συγκριτικά µε την οµάδα της αµιωδαρόνης (13.3% έναντι 2.8%).
Η εικόνα 1Α δείχνει την καµπύλη Kaplan-Meier για την κύρια ανάλυση. Μετά από 6
µήνες παρακολούθησης, 80% από τους ασθενείς που έλαβαν αµιωδαρόνη και 24% από
αυτούς της οµάδας ελέγχου, παρέµεναν σε φλεβοκοµβικό ρυθµό και ελεύθεροι από
ανεπιθύµητες ενέργειες. Μετά από παρακολούθηση 1 έτους, το ποσοστό των ελεύθερων από
κολπική µαρµαρυγή και ανεπιθύµητες ενέργειες ασθενών µειώθηκε λίγο στην οµάδα της
αµιωδαρόνης ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην οµάδα ελέγχου δεν άλλαξε σηµαντικά
(23.2%). Μετά από 18 µήνες, οι ασθενείς στους οποίους χορηγήθηκε αµιωδαρόνη, φαίνονται
να µεταπίπτουν ταχύτερα σε κολπική µαρµαρυγή ή να εµφανίζουν ανεπιθύµητες ενέργειες, µε
αποτέλεσµα να µειώνεται η διαφορά µεταξύ της αµιωδαρόνης και οµάδας ελέγχου. Στους 24
µήνες, τα ποσοστά για τις οµάδες αµιωδαρόνης και εικονικής θεραπείας ήταν 44.5% και
12.5% αντίστοιχα).
Στην δευτερεύουσα ανάλυση (Εικόνα 1Β), όταν αγνοήθηκαν οι ανεπιθύµητες ενέργειες,
η εικόνα άλλαξε. Όπως αναµενόταν, η αµιωδαρόνη ήταν ακόµα περισσότερο
αποτελεσµατική από την εικονική θεραπεία στην διατήρηση του φλεβοκοµβικού ρυθµού.
Επιπλέον, η υπεροχή αυτή παρέµενε σε υψηλά επίπεδα ακόµα και µετά τους 18 µήνες, όταν
δηλαδή οι ασθενείς της οµάδας της αµιωδαρόνης άρχισαν να εµφανίζουν παρενέργειες από
το φάρµακο. Το ποσοστό των ασθενών υπό επιτυχηµένη θεραπεία ήταν τώρα 72%,
συγκρινόµενο µε το 62.9% της κύριας ανάλυσης.
Οι 13 από τους 14 ασθενείς που διέκοψαν την αµιωδαρόνη λόγω παρενεργειών,
µετέπεσαν σε κολπική µαρµαρυγή µετά από 4 µήνες κατά µέσο όρο (από 3 έως 6 µήνες) από
την διακοπή της θεραπείας. Ο µόνος από τους ασθενείς στους οποίους διακόπηκε η
αµιωδαρόνη, που παρέµεινε σε φλεβοκοµβικό ρυθµό για διάστηµα µεγαλύτερο από 6 µήνες,
ήταν µια γυναίκα 65 ετών, µε παροξυσµική κολπική µαρµαρυγή (6 επεισόδια/έτος).
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4.3.2 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΣΕ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ
Οι παράγοντες υποτροπής της κολπικής µαρµαρυγής εξετάσθηκαν ξεχωριστά για κάθε
οµάδα (Πίνακας 2), επειδή το ποσοστό των ασθενών που παρέµεινε σε φλεβοκοµβικό
ρυθµό, διέφερε σηµαντικά µεταξύ των δυο οµάδων.
Η µονοπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι κανένας από τους εξετασθέντες παράγοντες
(φύλο, ηλικία, µέγεθος αριστερού κόλπου, χρόνος από την αρχική διάγνωση, υποκείµενη
οργανική καρδιακή νόσος, τύπος της κολπικής µαρµαρυγής) δεν επηρέασε την υποτροπή της
αρρυθµίας, ούτε στην οµάδα της αµιωδαρόνης ούτε στην οµάδα ελέγχου.
Η στατιστική ανάλυση (multivariate Cox-regression analysis) έδειξε, για το σύνολο των
ασθενών, ότι ο µόνος ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας υποτροπής της κολπικής
µαρµαρυγής ήταν η θεραπεία (χ2: 37.3, p < 0.001).

4.3.3 ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Στην οµάδα της αµιωδαρόνης 19 ασθενείς παρουσίασαν σοβαρές παρενέργειες. ∆ύο
απ' αυτούς, ανάπτυξαν συµπτωµατική βραδυκαρδία κατά την φάση της φόρτισης. Αυτοί οι
ασθενείς είχαν από πριν σχετική βραδυκαρδία η οποία επιδεινώθηκε µε την χορήγηση του
φαρµάκου. ∆έκα ασθενείς εµφάνισαν υποθυρεοειδισµό, 6 ασθενείς υπερθυρεοειδισµό, ενώ
ένας ασθενής παρουσίασε αταξία. Σε όλες τις περιπτώσεις διακόπηκε η χορήγηση της
αµιωδαρόνης και δόθηκε η κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Μικρότερης σηµασίας
ανεπιθύµητες ενέργειες, κυρίως γαστρεντερικές διαταραχές, ευαισθησία στον ήλιο και
οφθαλµολογικά προβλήµατα παρατηρήθηκαν σε 7 (8.75%) ασθενείς. Στις περιπτώσεις αυτές
τα προβλήµατα υποχώρησαν αυτόµατα ή περιορίστηκαν µε την µείωση της δόσης της
αµιωδαρόνης, την διακεκοµµένη χορήγηση ή την αποφυγή της έκθεσης στην ηλιακή
ακτινοβολία.
∆εν παρατηρήθηκαν ανεπιθύµητες ενέργειες στην οµάδα ελέγχου.
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4.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η πρόληψη των υποτροπών αποτελεί βασικό στόχο στην θεραπεία της
υποτροπιάζουσας κολπικής µαρµαρυγής. Επειδή η θεραπεία µε αντιαρρυθµικά φάρµακα της
κατηγορίας Ι, για την διατήρηση του φλεβοκοµβικού ρυθµού, συχνά αποδεικνύεται
αναποτελεσµατική ή συνοδεύεται από παρενέργειες, υπάρχει κλινική ανάγκη να µελετήσουµε
και άλλα αντιαρρυθµικά φάρµακα (Coplen SE και συν. Circulation 1990, Sodermark T και
συν. Br Heart J 1975, Hillestad L και συν. Br Heart J 1971, Reimold SC. Eur Heart J 1996,
Nattel S. Am Heart J 1995, Waldo AL και συν. Am J Cardiol 1998, Prystowsky EN και συν.
Circulation 1996, Porterfield JG και συν. Am J Cardiol 1989, Chimienti M και συν. Eur Heart J
1995, Antman EM και συν. J Am Coll Cardiol 1990).
Η ευρύτερα αποδεκτή θεωρία για τον µηχανισµό της κολπικής µαρµαρυγής, είναι αυτή
της επανεισόδου στο κολπικό µυοκάρδιο. Με βάση αυτήν την θεωρία, η ανερέθιστη περίοδος
του κολπικού µυοκαρδίου, αναδεικνύεται καθοριστικός παράγοντας για την διατήρηση της
αρρυθµίας. Εποµένως, ουσίες που την παρατείνουν, έχουν δυνητικά αντι-αρρυθµιογόνο
δράση, αν και µπορεί υπό «κατάλληλες» κλινικές συνθήκες, να προκαλέσουν πολύµορφη
κοιλιακή ταχυκαρδία (torsades de pointes).
Οι ηλεκτροφυσιολογικές ιδιότητες της αµιωδαρόνης, την καθιστούν ένα από τα
φάρµακα καταστολής της κολπικής µαρµαρυγής (Reimold SC. Eur Heart J 1996, Nattel S. Am
Heart J 1995, Waldo AL και συν. Am J Cardiol 1998, Prystowsky EN και συν. Circulation
1996, Edvardsson N. Eur Heart J 1993, Singh BN και συν. Current Opinions in Cardiology
1994, Hohnloser SH και συν. Am Heart J 1991). Έχει δράση της οµάδας ΙΙΙ, παρεµβαίνοντας
στην αγωγιµότητα των ιόντων καλίου και παρατείνοντας έτσι το δυναµικό ενέργειας και ως εκ
τούτου την ανερέθιστη περίοδο των µυοκαρδιακών κυττάρων. Εµφανίζει επίσης δράση της
οµάδας Ι, αντιαδρενεργική δραστηριότητα και δράση αναστολέα των διαύλων ασβεστίου.
Αυτές οι επιπλέον αντιαρρυθµικές ιδιότητες, επηρεάζουν τόσο την αποτελεσµατικότητα όσο
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και την ασφάλειά της, όταν την χρησιµοποιούµε στην υποτροπιάζουσα κολπική µαρµαρυγή,
για την διατήρηση του φλεβοκοµβικού ρυθµού.

4.4.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Πολλές κλινικές µελέτες, έχουν εξετάσει την αποτελεσµατικότητα της αµιωδαρόνης
στην διατήρηση του φλεβοκοµβικού ρυθµού σε ασθενείς µε υποτροπιάζουσα κολπική
µαρµαρυγή. Σ' αυτές χορηγήθηκε σε µικρή ηµερήσια δόση προκειµένου να αποφύγουν τις
παρενέργειές της. Η αµιωδαρόνη φαίνεται αποτελεσµατικότερη από την µέχρι σήµερα
χορηγούµενη αντιαρρυθµική θεραπεία (Reimold SC. Eur Heart J 1996, Nattel S. Am Heart J
1995, Waldo AL και συν. Am J Cardiol 1998, Prystowsky EN και συν. Circulation 1996,
Antman EM και συν. J Am Coll Cardiol 1990, Edvardsson N. Eur Heart J 1993, Chun SH και
συν. Am J Cardiol 1995, Levy S. Cardiovasc Drugs Ther 1994, Middlekauff HR και συν. Am J
Cardiol 1993, Horowitz LN και συν. J Am Coll Cardiol 1985, Pritchett ELC. N Engl J Med
1992, Gold RL και συν. Am J Cardiol 1986). Ωστόσο, η ακριβής αποτελεσµατικότητα
παρέµενε µέχρι σήµερα άγνωστη λόγω έλλειψης µελετών ελεγχόµενων µε εικονική θεραπεία.
Αυτή είναι η πρώτη τέτοια µελέτη, η οποία µάλιστα δείχνει ότι η µικρή δόση αµιωδαρόνης
είναι αποτελεσµατικότερη από την εικονική θεραπεία στην διατήρηση του φλεβοκοµβικού
ρυθµού.
Σύµφωνα µε τα ευρήµατά µας, µετά από 6 µήνες, η αρρυθµία υποτροπίασε στους
περισσότερους από τους ασθενείς που δεν έλαβαν θεραπεία. Αντίθετα, υψηλό ποσοστό
(80%) από αυτούς που έλαβαν µικρή δόση αµιωδαρόνης, παρέµεινε σε φλεβοκοµβικό ρυθµό.
Είναι ωστόσο σηµαντικό να αναφερθεί ότι η επιτυχής διατήρηση είναι χρονικά εξαρτηµένη.
Το ποσοστό επιτυχίας µειώνεται µε την πάροδο του χρόνου ενώ η ακριβής χρονική στιγµή
κατά την οποία το όφελος εξανεµίζεται παραµένει άγνωστη.
Η εµφάνιση παρενεργειών είναι ένας παράγοντας που µειώνει το συνολικό
µακροπρόθεσµο όφελος της αµιωδαρόνης. Στην µελέτη µας, µέσα στα 2 χρόνια, όταν µαζί µε
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την µετάπτωση του ρυθµού σε κολπική µαρµαρυγή συνυπολογίσαµε στην αποτυχία της
θεραπείας, τις ανεπιθύµητες ενέργειες που επέβαλαν την διακοπή χορήγησης της
αµιωδαρόνης, η ολική αποτελεσµατικότητα της αµιωδαρόνης ήταν µικρή (~45% των ασθενών
παρέµεινε σε φλεβοκοµβικό ρυθµό και ήταν ελεύθεροι παρενεργειών). Αντίθετα, όταν δεν
συνεκτιµήσαµε τις ανεπιθύµητες ενέργειες, η αποτελεσµατικότητα του φαρµάκου ήταν αρκετά
υψηλότερη (~60% των ασθενών παρέµεινε σε φλεβοκοµβικό ρυθµό). Με βάση τα ευρήµατά
µας λοιπόν, αν η αµιωδαρόνη γίνει ανεκτή από τους ασθενείς, θα µπορούσε να διατηρήσει
τον φλεβοκοµβικό ρυθµό για δυο χρόνια, στην πλειοψηφία τους.
Σ' αυτό το συµπέρασµα, στηρίζεται και η άποψη, στις περιπτώσεις που η διατήρηση
του φλεβοκοµβικού ρυθµού κρίνεται απόλυτα απαραίτητη για τον ασθενή, να θεραπεύονται
οι παρενέργειες µε όποιο τρόπο είναι δυνατόν, χωρίς να διακόπτεται η χορήγηση της
αµιωδαρόνης (Middlekauff HR και συν. Am J Cardiol 1993, Harjai KJ και συν. Ann Intern Med
1997, Jafari - Fesharaki M και συν. Pacing Clin Electrophysiol 1998). Και βέβαια, παραµένει
ανοικτό το ερώτηµα, αν και κατά πόσον η αµιωδαρόνη σε ηµερήσια δόση µικρότερη από
αυτήν που χρησιµοποιήσαµε, παραµένει το ίδιο αποτελεσµατική ή/και καλύτερα ανεκτή από
τους ασθενείς.
Εξετάζοντας το ποσοστό επιτυχίας, τα αποτελέσµατά µας είναι συγκρίσιµα µε αυτά
των περισσότερων µη ελεγχόµενων µε εικονική θεραπεία µελετών (Reimold SC. Eur Heart J
1996, Nattel S. Am Heart J 1995, Waldo AL και συν. Am J Cardiol 1998, Prystowsky EN και
συν. Circulation 1996, Antman EM και συν. J Am Coll Cardiol 1990, Edvardsson N. Eur Heart
J 1993, Levy S. Cardiovasc Drugs Ther 1994, Middlekauff HR και συν. Am J Cardiol 1993,
Horowitz LN και συν. J Am Coll Cardiol 1985). Μόνο η µελέτη του Chun (Chun SH και συν.
Am J Cardiol 1995) βρήκε υψηλότερα ποσοστά, ακόµα και µε µεγαλύτερη περίοδο
παρακολούθησης. Ωστόσο, από τις αναλύσεις αυτής της µελέτης, εξαιρέθηκαν οι ασθενείς
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που µετέπεσαν σε κολπική µαρµαρυγή κατά τον πρώτο µήνα της θεραπείας, γεγονός που ως
φαίνεται, επηρέασε θετικά τα αποτελέσµατα του προαναφερθέντος συγγραφέα.
Τα αποτελέσµατά µας δείχνουν, τόσο στην οµάδα της αµιωδαρόνης όσο στην οµάδα
ελέγχου, ότι δεν επηρεάστηκε η υποτροπή της κολπικής µαρµαρυγής από κάποιο από τα
χαρακτηριστικά των ασθενών, σε αντίθεση µε άλλες µελέτες (Reimold SC. Eur Heart J 1996,
Waldo AL και συν. Am J Cardiol 1998, Edvardsson N. Eur Heart J 1993, Pritchett ELC. N
Engl J Med 1992, Suttorp MJ και συν. Am J Cardiol 1993). Αυτό οφείλεται µάλλον στο
γεγονός ότι στην µελέτη µας ο χρόνος από την αρχική διάγνωση κολπικής µαρµαρυγής ήταν
σχετικά µικρός, και επιπλέον οι περισσότεροι ασθενείς παρουσίαζαν φυσιολογικές
διαστάσεις καρδιακών κοιλοτήτων και ειδικά αριστερού κόλπου. Εποµένως, και τα
αποτελέσµατά µας, για τους παράγοντες που επηρεάζουν την δραστικότητα της
αµιωδαρόνης στην διατήρηση φλεβοκοµβικού ρυθµού, θα πρέπει να αντιµετωπισθούν µε
σχετική επιφύλαξη.

4.4.2 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τα ευρήµατά µας συµφωνούν µε τα αντίστοιχα προηγούµενων µελετών ως προς την
ασφάλεια της αµιωδαρόνης (Horowitz LN και συν. J Am Coll Cardiol 1985, Rotmensch HH
και συν. Ann Intern Med 1984, Pritchett ELC. N Engl J Med 1992, Harjai KJ και συν. Ann
Intern Med 1997). ∆υστυχώς, αν και χορηγήσαµε µικρή δόση συντήρησης, βρήκαµε ότι η
αµιωδαρόνη είναι αιτία ποικίλων εξωκαρδιακών παρενεργειών, η επίπτωση των οποίων
αυξάνεται µε τον χρόνο της θεραπείας. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο ότι πολλές
ανεπιθύµητες ενέργειες σχετίζονται µε την ολική δόση ή µε την ολική ποσότητα

του

φαρµάκου που έχει συσσωρευθεί στον οργανισµό.
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4.4.3 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Θα πρέπει να τονιστεί ότι κάθε µελέτη αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητας της
θεραπείας της υποτροπιάζουσας κολπικής µαρµαρυγής, οφείλει να ασχοληθεί µε δυσεπίλυτα
µεθοδολογικά προβλήµατα.
Σηµαντική θέση ανάµεσα σε αυτά έχει η καταγραφή του καρδιακού ρυθµού πριν και
κατά την θεραπεία. Στην παρούσα µελέτη, οι υποτροπές ορίστηκαν µε βάση την
συµπτωµατολογία ή το ΗΚΓ σε προκαθορισµένα χρονικά σηµεία. Ως εκ τούτου, είναι
πιθανόν κάποιες ασυµπτωµατικές υποτροπές να µην καταγράφηκαν. Αυτό δεν παύει να
αποτελεί έναν από τούς περιορισµούς της µελέτης, αν και η µετατροπή µιας συµπτωµατικής
υποτροπής σε ασυπτωµατική µπορεί να καταγραφεί σαν όφελος της θεραπείας. Ωστόσο,
επειδή προηγούµενες µελέτες (Antman EM και συν. J Am Coll Cardiol 1990, Mitchell LB και
συν. Circulation 1989) έχουν δείξει ότι µόνο ένα µικρό ποσοστό ασθενών (<10%) εµφανίζουν
ασυµπτωµατικές υποτροπές κολπικής µαρµαρυγής, θεωρούµε ότι το ποσοστό αυτό δεν είναι
ικανό να αλλοιώσει την αξία των ευρηµάτων µας.
Ένα άλλο µεθοδολογικό πρόβληµα που επιζητά απάντηση είναι κατά πόσον ο χρόνος
µέχρι την πρώτη υποτροπή είναι καλύτερος τελικός στόχος από την µείωση του αριθµού των
επεισοδίων κολπικής µαρµαρυγής. Αν και η συχνότητα και η σοβαρότητα των υποτροπών
είναι θεµελιώδεις τελικοί στόχοι για την εκτίµηση της αποτελεσµατικότητας ενός φαρµάκου,
στην µελέτη µας αξιολογήθηκε µόνο ο χρόνος µέχρι την πρώτη υποτροπή.

Αυτό

υπαγορεύτηκε από το γεγονός ότι ο αριθµός των υποτροπών πριν την µελέτη δεν ήταν
δυνατόν να καθοριστεί µε ακρίβεια σε όλους τους ασθενείς και ήταν άνευ ουσίας για τους
ασθενείς µε χρόνια κολπική µαρµαρυγή.
Εκτός από αυτά τα γενικά µεθοδολογικά προβλήµατα, υπάρχουν και άλλα πιο ειδικά
που σχετίζονται µε τις ιδιαίτερες φαρµακοκινητικές ιδιότητες της αµιωδαρόνης. Οι υποτροπές
κολπικής µαρµαρυγής που συνέβησαν πριν την πάροδο της περιόδου φόρτισης, ελήφθησαν
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υπ’ όψιν αν και συνέβησαν πριν την επίτευξη της πλήρους αντιαρρυθµικής δυνατότητάς της
(Middlekauff HR και συν. Am J Cardiol 1993, Singh BN. Am J Cardiol 1993, Wellens HJJ και
συν. Circulation 1984, Greenberg ML και συν. J Am Coll Cardiol 1987, Rosenbaum MB και
συν. Pacing Clin Electrophysiol 1984). Έτσι δεν αποκλείεται να επηρεάστηκαν αρνητικά τα
ευρήµατά µας σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της αµιωδαρόνης. Ωστόσο, σε αυτό το
σηµείο θα πρέπει να τονιστεί, ότι ακόµα και κατά τον πρώτο µήνα, στην διάρκεια δηλαδή της
περιόδου φόρτισης, η αµιωδαρόνη υπερείχε σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου.

4.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σε ασθενείς µε υποτροπιάζουσα κολπική µαρµαρυγή, χορηγήσαµε µικρή δόση
αµιωδαρόνης για την διατήρηση του φλεβοκοµβικού ρυθµού και την συγκρίναµε µε την
εικονική θεραπεία. Σχεδιάσαµε την µελέτη µας µε αυτόν τον τρόπο, για να αποφύγουµε τις
περισσότερες από τις παρενέργειες της αµιωδαρόνης, οι οποίες ως γνωστόν είναι
δοσοεξαρτώµενες.
Από τα αποτελέσµατά µας συµπεραίνεται ότι, η µικρή δόση αµιωδαρόνης υπερέχει της
εικονικής θεραπείας και µπορεί να χρησιµοποιηθεί στην διατήρηση φλεβοκοµβικού ρυθµού
σε ασθενείς µε υποτροπιάζουσα, συµπτωµατική κολπική µαρµαρυγή. ∆υστυχώς, παρά την
δοσολογία της αµιωδαρόνης που επιλέξαµε, δεν αποφύγαµε τις ανεπιθύµητες ενέργειες της
µακροχρόνιας θεραπείας. Ωστόσο, η χορήγηση αµιωδαρόνης µε ταυτόχρονη θεραπεία των
ανεπιθύµητων ενεργειών αποτελεί µία σωστή επιλογή, στις περιπτώσεις όπου η διατήρηση
φλεβοκοµβικού ρυθµού κρίνεται απαραίτητη.
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4.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4

Πίνακας 1. Βασικά χαρακτηριστικά των µελετηθέντων ασθενών. ∆εν
παρατηρούνται στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο
οµάδων.

Αµιωδαρόνη

Εικονική θεραπεία

80

77

41 / 39

41 / 36

0.87

Ηλικία (έτη)

63.35 + 8.31

62.55 + 9.22

0.57

∆ιάµετρος Αριστερού Κόλπου (mm)

44.52 + 5.95

44.35 + 5.70

0.85

Κλάσµα εξώθησης (%)

54 + 12

55 + 12

0.73

Μήνες από την διάγνωση της ΚΜ

12 + 9

11 + 10

0.79

30 (37.5%)

28 (36.4%)

0.64

Παροξυσµική

48

45

0.87

χρόνια

32

32

Αριθµός ασθενών
Φύλο (άρρεν / θήλυ)

Υποκείµενη καρδιακή νόσος

p-value

Τύπος ΚΜ

ΚΜ - Κολπική µαρµαρυγή
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Πίνακας 2. Μονοπαραγοντική εκτίµηση των παραγόντων κινδύνου. Για την αµιωδαρόνη
παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα τόσο της κύριας (σε ΚΜ/ΑΕ) όσο και της
δευτερεύουσας (σε ΚΜ) ανάλυσης.
Αµιωδαρόνη

Παράγοντες κινδύνου

Εικονική θεραπεία

Σε ΚΜ/ΑΕ

log-rank p

σε ΚΜ

log-rank p

σε ΚΜ

log-rank p

Άρρεν

18/41

0.30

15/41

0.85

36/41

0.41

Θήλυ

25/39

Φύλο

14/39

32/36

Ηλικία (έτη)
< 65

20/40

> 65

23/40

0.18

13/40

0.16

16/40

31/36

0.28

37/41

Μέγεθος Α.Κολ. (mm)
< 45

18/38

> 45

25/42

0.60

9/38

0.09

20/42

33/39

0.64

35/38

Μήνες από την διάγνωση της ΚΜ
<6

23/42

>6

20/38

0.34

15/42

0.61

14/38

32/39

0.16

36/38

YKN
Ναι

16/30

Όχι

27/50

0.72

11/30

0.53

18/50

25/28

0.81

43/49

Τύπος ΚΜ
Παροξυσµική

28/48

Χρόνια

15/32

0.67

19/48

0.70

10/32

40/45

0.71

28/32

ΚΜ – Κολπική µαρµαρυγή, ΑΕ - Ανεπιθύµητες ενέργειες, Α. Κολ. – Αριστερός κόλπος, YKN - Yποκείµενη καρδιακή νόσος.
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Εικόνα 1.

Η καµπύλη Kaplan-Meier για την κύρια (Α) και δευτερεύουσα (Β) ανάλυση. Η
αµιωδαρόνη υπερέχει σαφώς της εικονικής θεραπείας.
A

% χωρίς ΚΜ ή παρενέργειες

100

80

60

40
Αµιωδαρόνη
20
Εικονική Θεραπεία
0
0

6

12

18

24

30

36

42

Μήνες

Β
100

% χωρίς ΚΜ

80

60

40
Αµιωδαρόνη
20
Εικονική Θεραπεία
0
0

6

12

18

24

30

36

42

Μήνες

ΚΜ: Κολπική µαρµαρυγή, +: Περιπτώσεις που λογοκρίναµε

91

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Η ΑΜΙΩ∆ΑΡΟΝΗ ΣΤΗΝ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ
ΚΑΡ∆ΙΑΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η κολπική µαρµαρυγή είναι ένα συχνό κλινικό πρόβληµα. Παρά την χρήση
αντιαρρυθµικών φαρµάκων για την αποκατάσταση και διατήρηση του φλεβοκοµβικού
ρυθµού, η µακρόχρονη αποτελεσµατικότητα της θεραπείας παραµένει απογοητευτική (Crijns
HJ και συν. Am J Cardiol. 1991). Εποµένως στην πλειοψηφία των ασθενών µε χρόνια
κολπική µαρµαρυγή, ο έλεγχος της κοιλιακής ανταπόκρισης αποτελεί τον κύριο θεραπευτικό
στόχο. Η δακτυλίτιδα, φάρµακο ευρύτατα χορηγούµενο σε ασθενείς µε χρόνια κολπική
µαρµαρυγή, δεν ελέγχει την κοιλιακή ανταπόκριση στην κόπωση (Roberts SΑ και συν. Am J
Cardiol 1993, Farshi R και συν. J Am Coll Cardiol 1999). Οι β-αναστολείς (Khalsa A και συν.
Clin Cardiol 1978, Atwood JE και συν. Chest 1999, Atwood JE και συν. J Am Coll Cardiol
1987), η συνδυασµένη χορήγηση β-αναστολέα µε δακτυλίτιδα (Farshi R και συν. J Am Coll
Cardiol 1999, Khalsa A και συν. Clin Cardiol 1978), η σοταλόλη, ένας αντιαρρυθµικό
φάρµακο της κατηγορίας ΙΙΙ µε ιδιότητες µη εκλεκτικού β-αναστολέα (Hohnloser SH και συν.
N Engl J Med 1994, Kowey PR και συν. Am J Cardiol 1997), οι ανταγωνιστές των διαύλων
του ασβεστίου διλτιαζέµη (Lewis RV και συν. Eur Heart J 1988, Prystowsky EN και συν.
Circulation 1996) και βεραπαµίλη (Aronow WS και συν. Clin Pharmacol Ther 1979,
Prystowsky EN και συν. Circulation 1996), είναι από τα αντιαρρυθµικά φάρµακα που
χρησιµοποιούνται για τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο της καρδιακής συχνότητας σε
ασθενείς µε µόνιµη κολπική µαρµαρυγή (Prystowsky EN και συν. Circulation 1996, Fuster V
και συν. Circulation 2001). Ωστόσο, η χρήση αυτών των φαρµάκων περιορίζεται από τις
ανεπιθύµητες ενέργειες που εµφανίζουν, από τις οποίες η σοβαρότερη είναι η αρνητική
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ινότροπη δράση τους, η οποία αποτρέπει την χορήγησή τους στις περιπτώσεις µε καρδιακή
ανεπάρκεια.
Σκοπός της εργασίας µας ήταν να εξετάσουµε, εάν σε ασθενείς µε καρδιακή
ανεπάρκεια και χρόνια κολπική µαρµαρυγή, η αµιωδαρόνη, αντιαρρυθµικό φάρµακο µε
πολλαπλές ηλεκτροφυσιολογικές ιδιότητες και όχι τόσο αρνητική ινότροπη δράση όσο τα
παραπάνω αναφερόµενα φάρµακα, θα µπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική φαρµακευτική
πρόταση για τον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας.
Όπως αναφέραµε στο Κεφάλαιο 3, σε µια προοπτική, τυχαιοποιηµένη, απλή-τυφλή,
ελεγχόµενη µε εικονική θεραπεία µελέτη, εξετάσαµε την αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια
της αµιωδαρόνης, χορηγούµενης σαν φάρµακο πρώτης επιλογής, για την αποκατάσταση του
φλεβοκοµβικού ρυθµού, σε ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή ποικίλης διάρκειας.
Σε υποανάλυση αυτής της µελέτης, εξετάσαµε τους ασθενείς µε χρόνια κολπική
µαρµαρυγή στους οποίους συνεχίσαµε την χορήγηση της αµιωδαρόνης από το στόµα
συνολικά για 3 µήνες, και οι οποίοι στο τέλος αυτού του διαστήµατος παρέµειναν σε κολπική
µαρµαρυγή. Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να εκτιµήσουµε την αποτελεσµατικότητα της
αµιωδαρόνης στον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας, στην ηρεµία, κατά την διάρκεια
προγραµµατισµένης άσκησης και στην καθηµερινή δραστηριότητα, σε ασθενείς µε χρόνια
κολπική µαρµαρυγή.

5.2 ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
5.2.1 ΑΣΘΕΝΕΙΣ
Μελετήσαµε 83 ασθενείς (54 άνδρες, 29 γυναίκες, µέση ηλικία 63 + 9 έτη), µε χρόνια
κολπική µαρµαρυγή. Συµπεριλάβαµε ασθενείς ηλικίας µεγαλύτερης από 18 έτη.
Ασθενείς µε έµφραγµα µυοκαρδίου ή εγχείρηση καρδιάς το τελευταίο εξάµηνο, ασταθή
στηθάγχη,

µη

ελεγχόµενη

καρδιακή

ανεπάρκεια

ή

καρδιογενές

shock,

δεν
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συµπεριελήφθησαν στην µελέτη µας. Επίσης, δεν συµπεριλάβαµε ασθενείς µε νεφρική ή
ηπατική ανεπάρκεια, θυρεοειδοπάθεια, ή σοβαρά εξωκαρδιακά προβλήµατα υγείας λόγω
των οποίων το προσδόκιµο χρονικό διάστηµα επιβίωσης ήταν µικρότερο από 1 έτος. Τέλος
εξαιρέθηκαν από την µελέτη µας ασθενείς µε δυσανεξία στην αµιωδαρόνη.

5.2.2 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Το πρωτόκολλο της µελέτης εγκρίθηκε από την Επιτροπή ∆εοντολογίας του
Νοσοκοµείου µας. Οι ασθενείς που µελετήσαµε, αφού εξασφαλίσαµε την έγγραφη
συγκατάθεσή τους, έλαβαν τυχαιοποιηµένα αµιωδαρόνη ή εικονική θεραπεία (placebo).
Πριν την έναρξη της θεραπείας, η χορήγηση κάθε άλλου αντιαρρυθµικού φαρµάκου,
διακόπηκε για περίοδο τουλάχιστον ίση µε 5 χρόνους ηµίσειας ζωής του εν λόγω φαρµάκου.
Η θεραπεία για τυχόν υπάρχουσα υποκείµενη οργανική καρδιακή νόσο, αφού ρυθµίστηκε,
παρέµεινε σταθερή σε όλη την διάρκεια της µελέτης.
Αµιωδαρόνη
Στους ασθενείς της οµάδας της αµιωδαρόνης, το φάρµακο χορηγήθηκε αρχικά
ενδοφλέβια, 300 mg σε µία ώρα, και στην συνέχεια 20 mg/kg σε 24 ώρες. Ταυτόχρονα,
άρχισε χορήγηση αµιωδαρόνης από το στόµα, 600 mg/ηµέρα, διαιρεµένα σε 3 δόσεις, για
µια εβδοµάδα και στην συνέχεια 400 mg/ηµέρα, διαιρεµένα σε 2 δόσεις, για τρεις εβδοµάδες.
Η χορήγηση της αµιωδαρόνη, µετά συνεχίστηκε σε ηµερήσια δόση 200 mg/ηµέρα.
Εικονική θεραπεία
Στους ασθενείς της οµάδας ελέγχου χορηγήθηκε ενδοφλέβια φυσιολογικός ορός (N/S
0,9%) το πρώτο 24ωρο. Συγχρόνως άρχισε χορήγηση από το στόµα εικονικής θεραπείας 3
δισκία/ηµέρα για µία εβδοµάδα και µετά 2 δισκία/ηµέρα για 3 εβδοµάδες. Στην συνέχεια
χορηγήθηκε από το στόµα εικονική θεραπεία 1 δισκίο/ηµέρα.
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∆ακτυλίτιδα
Όλοι οι ασθενείς που προηγούµενα δεν ελάµβαναν δακτυλίτιδα, υποβλήθηκαν σε ταχύ
«δακτυλιδισµό» κατά την τυχαιοποίησή τους. (∆ακτυλίτιδα ενδοφλέβια, αρχικά 0.5 mg, µετά
2 ώρες 0.25 mg και στην συνέχεια 0.25 mg κάθε 6 ώρες για ένα 24ωρο, αν η καρδιακή
συχνότητα παρέµενε >100 συστολές/λεπτό). Η δόση της δακτυλίτιδας από το στόµα,
εξατοµικεύτηκε στην συνέχεια έτσι, ώστε να εξασφαλίζονται θεραπευτικά επίπεδα στο
πλάσµα.
Αντιπηκτική αγωγή
Για την πρόληψη θροµβοεµβολικών επεισοδίων, σε όλους τους ασθενείς χορηγήθηκε
ασενοκουµαρόλη για τουλάχιστον 21 ηµέρες πριν την προσπάθεια ανάταξης. Η δόση της
ασενοκουµαρόλης εξατοµικεύθηκε έτσι ώστε να εξασφαλίζεται INR 2-3. Η θεραπεία αυτή
παρέµενε 30 ηµέρες µετά την επιτυχή ανάταξη ή συνεχώς επί αποτυχίας τερµατισµού της
αρρυθµίας.

5.2.3 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ
Πριν την εισαγωγή τους στην µελέτη, οι ασθενείς µας, εκτός από την λήψη του ιατρικού
ιστορικού, υποβλήθηκαν σε κλινική εξέταση, ΗΚΓ 12 απαγωγών, ακτινογραφία θώρακος,
εργαστηριακό προσδιορισµό των θυρεοειδικών ορµονών, βιοχηµικό έλεγχο των
ηλεκτρολυτών και της ηπατικής και νεφρικής λειτουργίας, λειτουργικό έλεγχο του
αναπνευστικού, οφθαλµολογική εξέταση. Σε όλους τους ασθενείς πραγµατοποιήθηκε πλήρης
υπερηχοκαρδιογραφική µελέτη.
Η επίδραση της θεραπείας στην καρδιακή συχνότητα ελέγχθηκε µε 24ωρη
περιπατητική ΗΚΓφική καταγραφή (Holter), µε καρδιοπνευµονική δοκιµασία κόπωσης και
ισοµετρική άσκηση. Οι ασθενείς της µελέτης µας υποβλήθηκαν προγραµµατισµένα στις
εξετάσεις αυτές, πριν και 3 µήνες µετά την εισαγωγή τους στην µελέτη.
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Έκτακτα, οι ασθενείς επανεξεταζόταν σε περίπτωση εµφάνισης παρενεργειών από την
θεραπεία ενώ υποβλήθηκαν προγραµµατισµένα σε κλινική εξέταση και ΗΚΓ 12 απαγωγών
τον 1ο και 2ο µήνα και σε ακτινογραφία θώρακος τον 3ο µήνα.
Σκοπός της µελέτης µας, ήταν η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας µικρής δόσης
αµιωδαρόνης στον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας. Αυτό καθόρισε και την ηµερήσια δόση
που χορηγήσαµε. Γι' αυτό, πέρα από τις µετρήσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο 3, δεν
προγραµµατίσαµε επιπλέον µέτρηση των επιπέδων της αµιωδαρόνης στο αίµα, ούτε
καθορίσαµε την δοσολογία από αυτά.
24ωρη περιπατητική ΗΚΓφική καταγραφή (Holter)
Στους ασθενείς µας, έγινε ταυτόχρονη καταγραφή τριών ΗΚΓφικών απαγωγών σε
µαγνητοταινία και οι εγγραφές επεξεργάστηκαν αυτόµατα µε την βοήθεια ενός Marquette
8000 Laser Holter αναλυτή (Software Version 5,8). Μετρήθηκαν η µεγίστη, η µέση και η
ελαχίστη καρδιακή συχνότητα ανά ώρα και συνολικά του 24ώρου καθώς και το µέγιστο RR
διάστηµα.
Ισοτονική άσκηση
Η ανοχή των ασθενών στην ισοτονική άσκηση και ο έλεγχος της καρδιακής
συχνότητας, εκτιµήθηκε µε καρδιοπνευµονική δοκιµασία κόπωσης. Η δοκιµασία έγινε µε την
χρήση κυλιόµενου τάπητα (Max-1, Marquette, USA) και εργοσπιροµέτρου (Οxycon – A,
Software Version 3,1). Οι ασθενείς υποβλήθηκαν σε δοκιµασία κόπωσης κατά το
πρωτόκολλο Naughton και εκτός από την καταγραφή του καρδιακού ρυθµού και την µέτρηση
της αρτηριακής πίεσης, µετρήθηκε ο συνολικός χρόνος άσκησης, ο χρόνος εισόδου στον
αναερόβιο ουδό, η µεγίστη κατανάλωση οξυγόνου, η κατανάλωση οξυγόνου κατά την είσοδο
στον αναερόβιο ουδό και η κατανάλωση οξυγόνου ανά παλµό. Η είσοδος στον αναερόβιο
ουδό καθορίστηκε όπως περιγράφεται από τον Beaver (Beaver WL και συν. J Appl Physiol
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1986), και υπολογίστηκε ως η µέση τιµή της εκτίµησης δυο ανεξάρτητων παρατηρητών οι
οποίοι δεν γνώριζαν την θεραπεία ούτε τα άλλα δεδοµένα των εξεταζόµενων ασθενών.
Ισοµετρική άσκηση
Η ισοµετρική άσκηση, περιελάµβανε την παρατεταµένη χειρόσφιξη του αεροθλίπτη
ενός σφυγµοµανοµέτρου. Κατ΄ αρχήν ελέγξαµε την µέγιστη ικανότητα χειρόσφιξης των
ασθενών. Μετά από ένα διάλειµµα ανάπαυσης για 2 λεπτά τουλάχιστον, ζητήσαµε από τους
ασθενείς να κρατήσουν τον αεροθλίπτη του σφυγµοµανοµέτρου, στο 30% της µέγιστης
σύσφιξης, για 150 δευτερόλεπτα, υπό συνεχή ΗΚΓφική παρακολούθηση. Η καρδιακή
συχνότητα καταγράφηκε στην ηρεµία και κάθε 30 δευτερόλεπτα της άσκησης, σε ΗΚΓφική
ταινία διάρκειας 6 δευτερολέπτων.

5.2.4 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Οι συνεχείς µεταβλητές συγκρίθηκαν µεταξύ των δυο οµάδων µε t-test, και οι
αντίστοιχες κατηγορικές µε την δοκιµασία χ2 ή µε την δοκιµασία Fisher.
Η επίδραση της θεραπείας στις µεταβολές της καρδιακής συχνότητας στον χρόνο,
αξιολογήθηκε µε ανάλυση των επαναλαµβανόµενων µετρήσεων µε δυο παράγοντες: Ένας
για την επίδραση του χρόνου (24 επίπεδα για την κιρκάδια διακύµανση, 9 επίπεδα για την
ισοτονική και 6 επίπεδα για την ισοµετρική άσκηση) και ένας για την επίδραση της
θεραπείας (2 επίπεδα). Η κιρκάδια διακύµανση είχε 24 καταγραφές της καρδιακής
συχνότητας (24 ωριαία διαστήµατα). Η ισοτονική άσκηση είχε 9 (1 ηρεµίας και 8 συνεχόµενα
διαστήµατα του 1 λεπτού, επειδή όλοι οι ασθενείς συµπλήρωσαν τουλάχιστον 8 λεπτά
άσκησης). Στην ισοµετρική άσκηση οι αντίστοιχες καταγραφές ήταν 6 (1 ηρεµίας και 5
διαστήµατα των 30 δευτερολέπτων). Στην περίπτωση στατιστικά σηµαντικής µεταβολής της
καρδιακής συχνότητας στον χρόνο, πραγµατοποιήθηκε επιπλέον post-hoc ανάλυση. Όριο
στατιστικής σηµαντικότητας θεωρήθηκε το επίπεδο του 5% (p-value < 0.05).
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5.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Από τους 83 ασθενείς, σε 42 χορηγήσαµε αµιωδαρόνη και σε 41 εικονική θεραπεία.
Από τους 42 ασθενείς που έλαβαν αµιωδαρόνη, εξαιρέθηκαν 14 (33.33%) στους οποίους
αποκαταστάθηκε φλεβοκοµβικός ρυθµός κατά την διάρκεια της µελέτης. Επίσης εξαιρέθηκαν
16 (39.02%) από τους 41 ασθενείς της οµάδας ελέγχου, επειδή η καρδιακή συχνότητα δεν
ελεγχόταν µόνο µε δακτυλίτιδα. Σε 7 από αυτούς χορηγήσαµε επιπλέον βεραπαµίλη, σε 3
διλτιαζέµη, σε 4 µετοπρολόλη και σε 2 σοταλόλη.
Έτσι, στην µελέτη µας συµπεριλάβαµε τελικά 53 ασθενείς (35 άνδρες), από τους
οποίους σε 28 χορηγήθηκε αµιωδαρόνη και σε 25 εικονική θεραπεία. ∆εν υπήρχαν
στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων ως προς το φύλο, την ηλικία, το
µέγεθος του αριστερού κόλπου, την λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας και την διάρκεια
της αρρυθµίας (Πίνακας 1).

5.3.1 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ 24ΩΡΟ
Η καρδιακή συχνότητα παρουσιάζει σηµαντική κιρκάδια διακύµανση κατά την
διάρκεια του 24ώρου µε υψηλότερές τιµές κατά την διάρκεια της ηµέρας (p< 0.001 και στις
δύο οµάδες). Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 1, η καρδιακή συχνότητα παρουσιάζει
βαθµιαία αύξηση τις πρωινές ώρες µέχρι την ώρα 13:00, και βαθµιαία πτώση από τις
απογευµατινές ώρες µέχρι την ώρα 23:00.
Ωστόσο, αυτή η 24ωρη διακύµανση της καρδιακής συχνότητας επηρεάζεται σηµαντικά
και από την θεραπεία. Στους ασθενείς της οµάδας της εικονικής θεραπείας, παρατηρούνται
σε όλο το 24ωρο υψηλότερες τιµές καρδιακής συχνότητας (p< 0.001) συγκριτικά µε τις
αντίστοιχες τιµές στην οµάδα της αµιωδαρόνης (Εικόνα 1). Η µέγιστη και η µέση συχνότητα
στην οµάδα της αµιωδαρόνης ήταν σηµαντικά χαµηλότερη (143 + 24 έναντι 167 + 25
συστολές/λεπτό, p < 0.001, και 76 + 10 έναντι 87 + 12 συστολές, p < 0.001 αντίστοιχα), ενώ
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δεν υπήρχε διαφορά στην ελαχίστη καρδιακή συχνότητα (39 + 9 έναντι 42 + 12
συστολές/λεπτό, p: 0.28).

5.3.2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΟΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Τα

αποτελέσµατα

της

εργοσπιροµετρίας

στα

διαφορετικά

επίπεδα

της

καρδιοπνευµονικής δοκιµασίας κόπωσης φαίνονται στον Πίνακα 2. ∆εν παρατηρήθηκαν
διαφορές στην µέση διάρκεια της άσκησης, στην αρτηριακή πίεση ούτε στην κατανάλωση
οξυγόνου µεταξύ των δυο οµάδων.
Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 2, στην οµάδα της εικονικής θεραπείας παρατηρείται
µε την έναρξη της δοκιµασίας κόπωσης µια ταχεία αύξηση της καρδιακής συχνότητας, η
οποία συνεχίζεται µε την πρόοδο της κόπωσης. Στην οµάδα της αµιωδαρόνης, η µεταβολή
της καρδιακής συχνότητας ακολουθεί στον χρόνο της δοκιµασίας κόπωσης παρόµοια εικόνα.
Ωστόσο, στους ασθενείς της οµάδας της αµιωδαρόνης, σε όλα τα επίπεδα της άσκησης,
παρατηρείται µικρότερη καρδιακή συχνότητα (p<0.001) συγκριτικά µε την οµάδα ελέγχου. Η
µέγιστη συχνότητα στην οµάδα της αµιωδαρόνης ήταν σηµαντικά χαµηλότερη συγκριτικά µε
την οµάδα ελέγχου (150 + 14 έναντι 180 + 16 συστολές/λεπτό, αντίστοιχα, p < 0.001).

5.3.3 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Κατά την ισοµετρική άσκηση, στην οµάδα ελέγχου, παρατηρείται σταθερή αύξηση της
καρδιακής συχνότητας κατά τα πρώτα 90 δευτερόλεπτα, και σχετικά σταθερή µέγιστη τιµή τα
υπόλοιπα 60 δευτερόλεπτα της δοκιµασίας. Στην οµάδα της αµιωδαρόνης, ο ρυθµός
µεταβολής της καρδιακής συχνότητας είναι διαφορετικός (p < 0.001). Όπως βλέπουµε στην
εικόνα 3, η αύξηση της συχνότητας µε την πρόοδο της κόπωσης είναι βραδύτερη και ο
χρόνος µέχρι την επίτευξη της µέγιστης τιµής της καρδιακής συχνότητας είναι µεγαλύτερος
(120 δευτερόλεπτα). Επιπλέον, οι τιµές της καρδιακής συχνότητας είναι χαµηλότερες των
αντίστοιχων στην οµάδα ελέγχου σε κάθε στάδιο της δοκιµασίας (p < 0.001), και η µέγιστη
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συχνότητα στην οµάδα της αµιωδαρόνης ήταν χαµηλότερη της αντίστοιχης στην οµάδα
ελέγχου (116 + 18 έναντι 160 + 21 συστολές/λεπτό, αντίστοιχα, p < 0.001).

5.3.4 ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Όπως αναφέραµε προηγούµενα, από την µελέτη µας εξαιρέθηκαν 30 ασθενείς. Από
αυτούς, σε 14 αποκαταστάθηκε φλεβοκοµβικός ρυθµός κατά την διάρκεια της µελέτης και σε
16 η δακτυλίτιδα ήταν ανεπαρκής στον έλεγχο της κοιλιακής ανταπόκρισης. Και οι 53
ασθενείς που συµπεριλάβαµε τελικά στην µελέτη µας, ανέχτηκαν την θεραπεία χωρίς
επιπλοκές. Σε κανέναν δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύµητες ενέργειες.

5.4 ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Οι ασθενείς µε ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση κατά την διάρκεια της κολπικής
µαρµαρυγής µπορεί να εµφανίσουν σοβαρά συµπτώµατα. Συµπτωµατική πτώση της
αρτηριακής πίεσης, στηθάγχη, επιδείνωση του λειτουργικού σταδίου της καρδιακής
ανεπάρκειας, είναι από τις καταστάσεις που απαιτούν επείγουσα αντιµετώπιση. Οι ασθενείς
µε µόνιµη κολπική µαρµαρυγή και επιµένουσα ανεξέλεγκτη (ταχεία) κοιλιακή ανταπόκριση,
µπορεί να καταλήξουν µακροπρόθεσµα σε έκπτωση της λειτουργικότητας της αριστερής
κοιλίας (ταχυ-µυοκαρδιοπάθεια), κατάσταση αναστρέψιµη µε τον έλεγχο της καρδιακής
συχνότητας (Grogan M και συν. Am J Cardiol 1992, Roberts SA και συν. Am J Cardiol 1993,
Lemery R και συν. Am J Cardiol 1987). Εποµένως, ο αποτελεσµατικός έλεγχος της καρδιακής
συχνότητας, όχι µόνον ανακουφίζει την συµπτωµατολογία ενός τέτοιου ασθενούς, αλλά
µπορεί να προλάβει την επιδείνωση της λειτουργικότητας της αριστεράς κοιλίας.
Αν και το ΗΚΓ βοηθά να διαµορφώσουµε πρώτη άποψη για τον έλεγχο της καρδιακής
συχνότητας επί µόνιµης κολπικής µαρµαρυγής, δεν επαρκεί, αφού ο έλεγχος της καρδιακής
συχνότητας στην ηρεµία, δεν συνεπάγεται και ικανοποιητικό έλεγχο της κοιλιακής
ανταπόκρισης στην άσκηση. Σε ασθενείς µε ικανοποιητική συχνότητα ηρεµίας, ακόµα και
100

ήπια άσκηση µπορεί να εξακοντίσει την κοιλιακή ανταπόκριση σε δυσανάλογα υψηλά
επίπεδα (Chorro FJ και συν. Am J Physiol 1990, Rawles JM. Br Heart J 1990). Γενικά
θεωρείται ικανοποιητικός ο έλεγχος της καρδιακής συχνότητας επί κολπικής µαρµαρυγής,
όταν αυτή κυµαίνεται µεταξύ 60-80 συστολές/λεπτό στην ηρεµία και 90-115 συστολές/λεπτό
στην ήπια άσκηση (Rawles JM. Br Heart J 1990, Resnekov L και συν. Br Heart J 1971).
Η κοιλιακή ανταπόκριση επί κολπικής µαρµαρυγής επηρεάζεται από τις
ηλεκτροφυσιολογικές ιδιότητες του κολποκοιλιακού κόµβου, την ισορροπία του τόνου του
συµπαθητικού και παρασυµπαθητικού αυτόνοµου νευρικού συστήµατος και την δράση των
τυχόν λαµβανόµενων αντιαρρυθµικών φαρµάκων (Prystowsky EN και συν. Textbook of
Cardiovascular Medicine. 1998). Έτσι, τα φάρµακα µε αρνητική χρονότροπή δράση
(δακτυλίτιδα, β-αναστολείς, οι ανταγωνιστές ασβεστίου, σοταλόλη) που επιµηκύνουν την
δραστική ανερέθιστη περίοδο του κολποκοιλιακού κόµβου είναι γενικά αποτελεσµατικοί
παράγοντες στον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας επί κολπικής µαρµαρυγής (Farshi R και
συν. J Am Coll Cardiol 1999, Prystowsky EN και συν. Circulation 1996, Fuster V και συν.
Circulation 2001). Μόνα τους ή σε συνδυασµό µεταξύ τους, αποτελούν την πρώτη
θεραπευτική επιλογή στην καθηµερινή κλινική πράξη, για τον µακροπρόθεσµο έλεγχο της
κοιλιακής ανταπόκρισης, στη µόνιµη κολπική µαρµαρυγή. Ωστόσο, µε εξαίρεση την
δακτυλίτιδα, χαρακτηρίζονται παράλληλα από αρνητική ινότροπη δράση, γεγονός που κάνει
προβληµατική την χορήγησή τους στις περιπτώσεις της καρδιακής ανεπάρκειας.
Στην µελέτη αυτή, για πρώτη φορά ελεγχόµενα µε εικονική θεραπεία, εκτιµήσαµε την
αποτελεσµατικότητα της αµιωδαρόνης, στον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας, σε ασθενείς
µε χρόνια κολπική µαρµαρυγή και ήπια καρδιακή ανεπάρκεια. Εξετάσαµε αν η αµιωδαρόνη,
ένας αντιαρρυθµικός παράγοντας µε πολλαπλές ηλεκτροφυσιολογικές ιδιότητες (Kowey PR
και συν. Am J Cardiol 1997, Edvardsson N. Eur Heart J 1993, Kodama I και συν. Am J
Cardiol 1999) και όχι τόσο εκσεσηµασµένη αρνητική ινότροπη δράση όσο τα παραπάνω

101

αναφερόµενα φάρµακα, θα µπορούσε να αποτελέσει εναλλακτική φαρµακευτική επιλογή
στην αντιµετώπιση των τελευταίων περιπτώσεων. ∆ιαπιστώσαµε, ότι σε «δακτυλιδισµένους»
ασθενείς µε κολπική µαρµαρυγή, η αµιωδαρόνη υπερέχει της εικονικής θεραπείας και µπορεί
να χρησιµοποιηθεί για τον έλεγχο της κοιλιακής ανταπόκρισης.

5.4.1 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατά µας, η συνδυασµένη θεραπεία αµιωδαρόνης µε
δακτυλίτιδα, µειώνει την καρδιακή συχνότητα σε όλα τα επίπεδα της ισοτονικής άσκησης και
αποτρέπει την απότοµη αύξηση της κατά τα πρώτα στάδια της δοκιµασίας.
Κατά την ισοµετρική άσκηση, παρατηρείται αρχικά απόσυρση του παρασυµπαθητικού
και αυξηµένος τόνος του συµπαθητικού, ο οποίος υπάρχει σε όλη την διάρκεια της εξέτασης
(Nagayoshi H και συν. Am J Physiol 1997). Αυτό εξηγεί την ανεπάρκεια της δακτυλίτιδας, να
ελέγξει ικανοποιητικά την κοιλιακή ανταπόκριση αντίθετα µε την συνδυασµένη χορήγησή της
µε την αµιωδαρόνη.

5.4.2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΚΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Η κιρκάδια διακύµανση της καρδιακής συχνότητας κατά την διάρκεια της 24ωρης
Holter καταγραφής, περιγράφεται σε προηγούµενες µελέτες (Atwood JE και συν. Am J
Cardiol 1989). Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι κατά την διάρκεια της ηµέρας, όταν υπάρχει
αυξηµένος τόνος του συµπαθητικού, η δακτυλίτιδα, µόνη, είναι ανεπαρκής στον έλεγχο της
καρδιακής συχνότητας στην χρόνια κολπική µαρµαρυγή. Αντίθετα, η αµιωδαρόνη φαίνεται
να επιτυγχάνει αυτό τον στόχο σε «δακτυλιδισµένους» ασθενείς.

5.4.3 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Τα αποτελέσµατά µας ως προς τον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας από την
αµιωδαρόνη, είναι σύµφωνα µε αυτά προηγούµενων µελετών. Ο Zehender (Zehender M και
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συν. J Am Coll Cardiol 1992), σε µια µη ελεγχόµενη µε εικονική θεραπεία µελέτη, σηµειώνει
την αποτελεσµατικότητα της αµιωδαρόνης στον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας. Ο Clemo
(Clemo HF και συν. Am J Cardiol 1998), προτείνει την αµιωδαρόνη ενδοφλέβια, για τον
άµεσο έλεγχο της κοιλιακής ανταπόκρισης και ο Delle Karth (Delle Karth G και συν. Crit Care
Med 2001), προτείνει την αµιωδαρόνη ενδοφλέβια, ως εναλλακτική θεραπεία, για τον έλεγχο
της καρδιακής συχνότητας σε ασθενείς µε αιµοδυναµική επιβάρυνση. Ο Path (Path GJ και
συν. J Cardiovasc Pharmacol 1991) σηµειώνει την αρνητική χρονότροπη δράση της
αµιωδαρόνης στην άσκηση, σε πειραµατική µελέτη σε σκυλιά και ο Nagele (Nagele H και
συν. Eur J Heart Fail 2000) προτείνει την συνδυασµένη χορήγηση αµιωδαρόνης και
καρβενδιλόλης σε ασθενείς µε σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια. Αντίθετα µε τις παραπάνω
µελέτες, ο Tse (Tse HF και συν. Clin Exp Pharmacol Physiol 2001), δεν βρίσκει διαφορές
µεταξύ αµιωδαρόνης και δακτυλίτιδας. Θα πρέπει ωστόσο να σηµειώσουµε ότι στην
τελευταία µελέτη, ο Tse συµπεριέλαβε µικρό αριθµό ασθενών, χορήγησε µικρότερη ηµερήσια
δόση αµιωδαρόνης (100mg) και δεν εξέτασε όπως εµείς «δακτυλιδισµένους» ασθενείς.

5.4.4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η µελέτη µας έδειξε ότι η αµιωδαρόνη είναι σχετικά ασφαλής όταν χορηγείται για τον
έλεγχο της καρδιακής συχνότητας σε ασθενείς µε χρόνια κολπική µαρµαρυγή. Αν και η
αµιωδαρόνη είναι αιτία για αρκετές ανεπιθύµητες ενέργειες, οι χαµηλές δόσεις φαίνονται να
είναι ασφαλείς, και µάλιστα δεν επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητά της (Connolly SJ.
Circulation 1999). Πέρα από αυτό, όσον αφορά τα ευρήµατά µας, θα πρέπει να σηµειώσουµε
ότι το χρονικό διάστηµα χορήγησης της αµιωδαρόνης ήταν µικρό (3 µήνες), ενώ όπως
είδαµε, παρενέργειες από την µακροπρόθεσµη θεραπεία µε χαµηλή δόση αµιωδαρόνης
εκδηλώνονται γύρω στους 18 µήνες.
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5.4.5 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
Όλοι οι ασθενείς της µελέτης µας ελάµβαναν δακτυλίτιδα. Η δακτυλίτιδα χορηγήθηκε
στην οµάδα ελέγχου, για τον έλεγχο της καρδιακής συχνότητας. Επιλέξαµε αυτό το φάρµακο,
το οποίο χορηγείται παραδοσιακά για τον έλεγχο της κοιλιακής ανταπόκρισης. Ωστόσο, η
σηµασία της µειώνεται επειδή, όπως φάνηκε και στην µελέτη µας, αν και µειώνει την
καρδιακή συχνότητα ηρεµίας, αποτυγχάνει να ελέγξει την κοιλιακή ανταπόκριση κατά την
άσκηση (Farshi R και συν. J Am Coll Cardiol 1999, Lewis RV και συν. Eur Heart J 1988,
David D και συν. Am J Cardiol 1979, Matsuda M και συν. Cardiovasc Res 1991, Goldman S
και συν. Am J Cardiol 1975). Προκειµένου να αποφύγουµε την εµπλοκή της όποιας
επίδρασης της δακτυλίτιδας στα αποτελέσµατά µας, την χορηγήσαµε και στις δύο οµάδες, αν
και πρέπει να παραδεχθούµε ότι οι αλληλεπιδράσεις των αντιαρρυθµικών είναι
απρόβλεπτες, και µπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την αποτελεσµατικότητα
εκάστου.

5.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η µελέτη µας έδειξε ότι η αµιωδαρόνη είναι αποτελεσµατική στον έλεγχο της κοιλιακής
ανταπόκρισης, σε «δακτυλιδισµένους» ασθενείς µε χρόνια κολπική µαρµαρυγή, τόσο στην
ηρεµία και την προγραµµατισµένη άσκηση, όσο και στην καθηµερινή δραστηριότητα.
Εποµένως, θα µπορούσε να αποτελέσει την εναλλακτική φαρµακευτική πρόταση, για τον
έλεγχο της καρδιακής συχνότητας, σε ασθενείς µε µόνιµη κολπική µαρµαρυγή και καρδιακή
ανεπάρκεια, περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι επιθυµητή ούτε ανεκτή από τους ασθενείς η
αρνητική ινότροπη δράση των β-αναστολέων και των ανταγωνιστών των διαύλων
ασβεστίου.
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5.6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 5

Πίνακας 1. Βασικά χαρακτηριστικά των µελετηθέντων ασθενών. ∆εν παρατηρούνται
στατιστικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο οµάδων.

Αµιωδαρόνη

Εικονική θεραπεία

Αριθµός ασθενών

28

25

Φύλο (άρρεν/θήλυ)

18/10

17/8

Ηλικία (έτη)

65 + 9

66 + 8

49.4 + 5.2

48.9 + 6.1

Κλάσµα εξώθησης (%)

40 + 12

41 + 12

∆ιάρκεια κολπικής µαρµαρυγής (µήνες)

18 + 6

16 + 7

16 (57.14%)

15 (60%)

∆ιάµετρος Αριστερού Κόλπου (mm)

Υποκείµενη καρδιακή νόσος
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Πίνακας 2. Εργοσπιροµετρικές παράµετροι στην ηρεµία, στην υποµεγίστη κόπωση, στον
αναερόβιο ουδό και την µεγίστη κόπωση.
Αµιωδαρόνη

Εικονική θεραπεία

Ηρεµία
67 ± 9*

96 ± 7

Συστολική αρτηριακή πίεση (mm Hg)

131 ± 12

140 ± 19

∆ιάστηµα QT (msec)

378 ± 45†*

308 ± 40†

Κατανάλωση οξυγόνου (ml/Kg/min

15.4 ± 2.1

16.1 ± 1.8

Κατανάλωση οξυγόνου /παλµό (ml/beat)

8.4 ± 0.8*

7.8 ± 1.1

Καρδιακή συχνότητα (συστολές /λεπτό)

125 ± 11*

149 ± 10

Συστολική αρτηριακή πίεση (mm Hg)

142 ± 25

149 ± 15

∆ιάστηµα QT (msec)

350 ± 43†*

280 ± 41†

Χρόνος (sec)

392 ± 27

380 ± 34

Κατανάλωση οξυγόνου (ml/Kg/min)

10.5 ± 1.2

10.1 ± 1.7

Κατανάλωση οξυγόνου /παλµό (ml/beat)

9.1 ± 1.1*

8.3 ± 0.8

Καρδιακή συχνότητα (συστολές /λεπτό)

137 ± 6*

157 ± 16

Συστολική αρτηριακή πίεση (mm Hg)

153 ± 12

165 ± 15

Χρόνος (sec)

589 ± 37

608 ± 51

Κατανάλωση οξυγόνου (ml/Kg/min)

22.2 ± 1.3

23.8 ± 1.4

Κατανάλωση οξυγόνου /παλµό (ml/beat)

10.2 ± 0.6*

9.1 ± 0.6

Καρδιακή συχνότητα (συστολές /λεπτό)

150 ± 14*

183 ± 16

Συστολική αρτηριακή πίεση (mm Hg)

172 ± 25

181 ± 25

∆ιάστηµα QT (msec)

260 ± 37†

250 ± 24†

Καρδιακή συχνότητα (συστολές/λεπτό)

Υποµεγίστη κόπωση

Αναερόβιος ουδός

Μεγίστη κόπωση

*: p < 0.01 Αµιωδαρόνη έναντι εικονικής θεραπείας
† : p < 0.001 ∆ιάρκεια του QT στην ηρεµία έναντι κόπωσης
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Εικόνα 1. Η µέση ωριαία καρδιακή συχνότητα κατά την διάρκεια του 24ώρου. Η κιρκάδια
διακύµανση της συχνότητας παρατηρείται και στις δυο οµάδες. Η αµιωδαρόνη
υπερέχει της εικονικής θεραπείας.

Μέση Καρδιακή Συχνότητα (συστολές / λεπτό)
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Χρόνος (ώρες)
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Εικόνα 2. Η µεταβολή της καρδιακής συχνότητας, κατά την ισοτονική άσκηση. Αν και ο
ρυθµός µεταβολής είναι παρόµοιος, η αµιωδαρόνη ελέγχει την καρδιακή
συχνότητα αποτελεσµατικότερα σε όλα τα στάδια της δοκιµασίας.

Μέση Καρδιακή Συχνότητα (συστολές/λεπτό)
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Χρόνος (λεπτά)
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Εικόνα 3. Η µεταβολή της καρδιακής συχνότητας, κατά την ισοµετρική άσκηση. Η διαφορά
µεταξύ αµιωδαρόνης και εικονικής θεραπείας είναι εµφανής τόσο ως προς τον
ρυθµό µεταβολής όσο και ως προς τις τιµές της καρδιακής συχνότητας.

Μέση Καρδιακή Συχνότητα (συστολές/λεπτό)
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