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Επιδημιολογία της κολπικής μαρμαρυγής και των 
συναφών εγκεφαλικών επεισοδίων
Η κολπική μαρμαρυγή επισυμβαίνει σε περίπου 
0,4% έως 1% του γενικού πληθυσμού, αυξανόμενη 
με την ηλικία σε ποσοστό έως και μεγαλύτερο του 
8% στον γενικο πληθυσμό ηλικίας μεγαλύτερης των 
80 ετών, με τον επιπολασμό να αναμένεται να διπλα-
σιαστεί κατά τη διάρκεια των επόμενων 20 ετών συ-
νεπεία κυρίως των δημογραφικών εξελίξεων.1,2

Το εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί βασικό αίτιο 
νοσηρότητας και θνησιμότητας από καρδιαγγειακά 
νοσήματα, με ετήσια επίπτωση στις στατιστικές του 
πληθυσμού των ΗΠΑ περίπου 800.000 ασθενείς με 
νέο ή υποτροπιάζον επεισόδιο και εκτιμώμενο συ-
νολικό επιπολασμό 7 εκατομμύρια ασθενών, ενώ 
σχεδόν το 80% των εγκεφαλικών επεισοδίων προ-
καλούνται από εστιακή εγκεφαλική ισχαιμία λόγω 
αρτηριακής απόφραξης.1

Η συχνότητα των εγκεφαλικών επεισοδίων που 
οφείλονται στην κολπική μαρμαρυγή εμφανίζει αύ-
ξηση εκθετική από το 1,5% στο εύρος ηλικιών 50-59 
ετών σε περισσότερο από το 20% σε υπερογδοηκο-
ντουτηδες.3

Τα εγκεφαλικά επεισόδια που σχετίζονται με την 
κολπική μαρμαρυγή επιφέρουν υψηλότερη θνησι-
μότητα και νοσηρότητα, σε σύγκριση με μη συχετι-
ζόμενα με κολπική μαρμαρυγή εγκεφαλικά επεισό-
δια, επισημαίνοντας την ανάγκη για την στρατηγική 
ανάπτυξη αποτελεσματικής πρόληψης εγκεφαλικού 
επεισοδίου σε πληθυσμό με προυπάρχουσα κολπι-
κή μαρμαρυγή.4

Ρόλος του αριστερού κολπικού ωτίου στο 
σχηματισμό θρόμβου
Το αριστερό κολπικό ωτίο σχηματοποιείται από τoν 
αρχέγονο αριστερό κόλπο, και διαμορφώνεται από 
την προσρόφηση των αρχέγονων πνευμονικών φλε-

βών και των κλάδων τους.5

Υπάρχουν παραλλαγές στο μέγεθος του αριστε-
ρού κολπικού ωτίου, το σχήμα του και τη σχέση του 
με τις παρακείμενες καρδιακές και εξωκάρδιες δο-
μές, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν όταν 
εκτελούνται επεμβατικές πράξεις στην περιοχή του.

Σε παθολογοανατομικές μελέτες, το αριστερό 
κολπικό ωτίο έχει συνήθως 2 λοβούς (54%), ακο-
λουθούμενο από 3 λοβούς (23%), 1 λοβό (20%), 
και 4 λοβούς (3%), ενώ δεν υπήρχαν σημαντικές 
διαφορές στην μορφολογία του ωτίου ανάλογα με 
ηλικία ή το φύλο.6

Αυξημένος αριθμός λοβών στο αριστερό ωτίο 
συνδέεται με την παρουσία θρόμβου ανεξάρτητα 
από άλλους παράγοντες προδιάθεσης.7

Χρησιμοποιώντας αξονική πολυτομογραφία και 
καρδιακό μαγνητικό συντονισμό, οι μορφοδομές 
του αριστερού ωτίου στην κολπική μαρμαρυγή τα-
ξινομήθηκαν σε 4 κυρίως τύπους, με την εν είδει 
«πτέρυγος πτηνού» να είναι η πλεόν κοινή (48%), 
ακολουθούμενη από την εν είδει «κάκτου» (30%), 
«ανεμούριου» (19%) και «ανθοκράμβης» (3%). Η 
τελευταία μορφοδομή συσχετίζεται συχνότερα με 
εμβολικό επεισόδιο.8

Το αριστερό ωτίο υπήρξε η θέση στον αριστερό 
κόλπο, όπου πάνω από το 90% των θρόμβων βρέ-
θηκαν σε μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή σε διοι-
οισοφαγική μελέτη.9 

Ο σχηματισμός θρόμβου είναι πιθανό να συμβεί 
εντός του ωτίου όταν υφίσταται μειωμένη συσταλ-
τικότητα της αριστερής κοιλίας και ανάπτυξη συν-
θηκών στάσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις υφίσταται 
διάταση του ωτίου και σημαντική μείωση της ταχύτη-
τος ροής συστοίχως.

Σε ασθενείς με σημαντική δυσλειτουργία αρι-
στερής κοιλίας και αυξημένα επίπεδα τελοδιαστο-
λικής πίεσης είναι πιθανό να σχηματισθεί θρόμβος 
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του ωτίου χωρίς να υφίσταται κολπική μαρμαρυγη. 
Η συχνότητα ανεύρεσης θρόμβων αριστερου ωτίου 
μπορεί να είναι έως το 1/5 των ασθενών με διατατι-
κή μυοκαρδιοπάθεια που διατηρούν εν τούτοις φλε-
βοκομβικό ρυθμό.10

Οσον αφορά τον προαπαιτούμενο χρόνο υπάρ-
ξεως κολπικής μαρμαρυγής ώστε να σχηματισθεί 
θρόμβος, δεν φαίνεται να υφίσταται σαφές ελάχιστο 
χρονικό όριο. Παρουσία θρόμβων στο ωτίο δυνατόν 
να υπάρκει σε ποσοστό έως 14% των ασθενών με 
οξεία (διάρκειας <3 ημέρες) κολπική μαρμαρυγή.11

Επιπλέον, ο σχηματισμός θρόμβου μπορεί να 
αναπτυχθεί ακόμη και σε ασθενείς με κολπική μαρ-
μαρυγή που λαμβάνουν ήδη θεραπευτική αντιπηκτι-
κή θεραπεία. Εως 1,6% των ασθενών που έλαβαν 
θεραπεία με αντιπηκτική αγωγή για ένα μήνα είχαν 
ενδείξεις θρόμβου στο αριστερό ωτίο.12

Είναι ενδιαφέρον ότι μετά την ανάταξη κολπικής 
μαρμαρυγής σε φλεβοκομβικό ρυθμό είναι πιθα-
νή η ανάπτυξη παροδικής μηχανικής καταπληξίας 
(stunning) του κολπικού μυοκαρδίου που συνεπάγε-
ται μείωση ταχύτητες ροής στο ωτίο, συνεπακόλου-
θη της μειωμένης συστολικής απόδοσης τόσο συ-
νολικά του αριστερου κόλπου όσο και εντοπισμένα 
του ωτίου, συνθήκες που προδιαθέτουν άμεσα στο 
σχηματισμό θρόμβου.13

Το φαινόμενο της παροδικής μηχανικής κατα-
πληξίας του κόλπου μετα ανάταξη κολπικής μαρμα-
ρυγής δυνατό να συμβαίνει είτε αν η μετατροπή σε 
φλεβόκομβο είναι αυτόματη14 ή προκλητή, είτε ηλε-
κτρικά15 είτε φαρμακολογικά.16 Εχει διαπιστωθεί ότι 
η ένταση της παροδικής μηχανικής καταπληξίας του 
κόλπου μπορεί να τροποποιηθεί μετα προθεραπεία 

πριν την ηλεκτρική ανάταξη με ιρβεσαρτάνη.17

Η αξιολόγηση της ανατομίας του αριστερού ωτί-
ου ώστε να αξιολογηθεί το ενδεχόμενο υπάρξεως 
θρόμβου, πραγματοποιείται κατά κανόνα με διοισο-
φάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα.

Η χρήση παραγόντων αντίθεσης διευκολύνει 
την περιγραφή της κοιλότητος του ωτίου και στην 
περίπτωση θρομβου αναδεικνύει σαφέστερα το ελ-
λειμμα σκιαγράφησης που προκύπτει απο την κατά-
ληψη μέρους του ωτίου.18

Παρουσία αυτόματης υπερηχοαντίθεσης μεγά-
λης εντάσεως στον αριστερό κόλπο, έχει συσχετι-
σθεί με αυξημένη πιθανότητα εγκεφαλικού επει-
σοδίου (18,2% ετησίως χωρίς αντιπηκτική αγωγή 
με δικουμαρινικά αντιπηκτικά έναντι 4.5% με λήψη 
δικουμαρινικών).

Η παρουσία σχηματισμένου θρόμβου στο ωτίο 
ωστόσο τριπλασιάζει το συνολικό ποσοστό επιπτω-
σης εγκεφαλικού επεισοδίου.19

Η τριδιάστατη διοισοφαγική υπερηχοκαρδιογρα-
φία επιτρέπει μια πιο ολοκληρωμένη ανατομική αξι-
ολόγηση του ωτίου ωστόσο υπάρχουν περιορισμένα 
στοιχεία σχετικά με τη διαγνωστική ακρίβεια της για 
την ανίχνευση θρόμβων στο ωτίο.

Συσκευές διαδερμικού αποκλεισμού αριστερού 
ωτίου
Οι συσκευές αποκλεισμού του αριστερού ωτίου εί-
ναι μια εξελισσόμενη στρατηγική θεραπείας για την 
πρόληψη επεισοδίων σε ασθενείς με μη βαλβιδική 
κολπική μαρμαρυγή.20

Υπάρχουν επί του παρόντος δύο στρατηγικές δι-
αθέσιμες για διαδερμική απομόνωση του αριστερού 
ωτίου: αποφράξεως και αποκλεισμού. Η απόφραξη 
καθορίζεται από την τοποθέτηση μιας συσκευής 
εντός του ωτίου διαδερμικά, ενώ ο αποκλεισμός 
αναφέρεται σε εφαρμογή εξωτερικής απολινώσεως 
(συσκευή προεσχηματισμένου βρόχου).

Η συνήθως χρησιμοποιούμενη στρατηγική είναι 
με συσκευές για την απόφραξη ωτίου.

Για την επιτυχή εκτέλεση της επεμβατικής δι-
αδικασίας απαιτείται προ-επεμβατική αξιολόγηση 
(είτε με διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα είτε 
με αξονική /μαγνητικη τομογραφία) της συνολικής 
ανατομίας του ωτίου, τη γεωμετρία του στομίου και 
την εκτίμηση της επιφάνειας απόθεσης-εφαρμογής 
της συσκευής.

Επίσης διεπεμβατικά αξιολογείται (συνήθως με 
διοισοφάγειο υπερηχο-καρδιογράφημα) το επαρ-
κές της τοποθετήσεως όσο και η ασφάλεια των χει-
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ρισμών σε σχέση με παρακείμενες δομές (αριστερή 
άνω πνευμονική φλέβα και την αριστερή περισπω-
μένη αρτηρία).

ύποστηριστικά δεδομένα για 
την εφαρμογή της στρατηγικής 
διαδερμικού αποκλεισμού του 
αριστερού ωτίου έναντι της 
αντιπηκτικής αγωγής

Στην Ευρώπη, οι συσκευές αποφράξεως του αρι-
στερού ωτίου επί του παρόντος χρησιμοποιούνται 
ήδη σε ασθενείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυ-
γή που έχουν απόλυτη ή και σχετική αντένδειξη για 
την αντιπηκτική αγωγή.

Διαχείριση αιμορραγικού κινδύνου
Η θεραπεία με βαρφαρίνη ή τα νέα αντιπηκτικά συ-
νεπάγεται δια βίου πιθανότητα μειζόνων αιμορρα-
γιών που κυμαίνεται από 1,4 έως 3% ετησίως στις 
κλινικές μελέτες, στις οποίες όμως έχουν ήδη απο-
κλειστεί ασθενείς που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο 
αιμορραγίας (βαθμονόμηση κατά HAS-BLED ).21,22 

Ειδικώτερα, η συχνότητα εμφάνισης μείζονος 
αιμορραγίας για τους ασθενείς ηλικίας μεγαλύτε-
ρης των 80 ετών έχει υπολογιστεί σε 13,1 ανά 100 
άτομα-έτη, παρακολουθήσεως και κατά ακανόνα 
αυτοί οι ασθενείς δεν περιλαμβάνονται στις κλινικές 
μελέτες.29,23 

Επιπροσθέτως έχει καταγραφεί σε μελέτες ότι 
σημαντικό ποσοστό των ασθενών με κολπική μαρ-
μαρυγή, που κυμαίνονται από 30% έως και 50%(!), 
δεν λαμβάνουν αντιπηκτική αγωγή,αυξημε΄ λόγω 
είτε αντενδείξεων ή λόγω προσλαμβανόμενης υπο-
κειμενικά αίσθησης κινδύνου και συνεπακόλουθου 
φόβου για τις ενδεχόμενες αιμορραγικές επιπτώ-
σεις της τυπικά βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών 
συνιστώμενης αντιπηκτικής αγωγής.24,25

Επιπλέον, έχει καταγραφεί ότι η συνέπεια και 
σταθερή συνεργασία στην αντιπηκτική αγωγή με 
βαρφαρίνη για την δευτερογενή πρόληψη μετά από 
εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να μειωθεί σημαντι-
κά και να συνεχίζεται επαρκώς μόνο στο 45% των 
ασθενών μετά πάροδο 2 ετών από το επεισόδιο 
αναφοράς.26

Η σχέση κινδύνου-οφέλους του αποκλεισμού 
του αριστερού ωτίου έναντι της βαρφαρίνης για την 

πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου, της συστημι-
κής εμβολής, και του καρδιαγγειακού θανάτου σε 
μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή μελετήθηκε σε 
μετα-ανάλυση που περιελάμβανε 2.406 ασθενείς 
με 5.931 ασθενείς-έτη παρακολούθησης από τις με-
λέτες PROTECT AF και PREVAIL και τα αντίστοιχα 
μητρώα προοπτικής παρακολούθησης.27

Διαπιστώθηκε ότι σε ασθενείς με μη βαλβιδική 
κολπική μαρμαρυγή που διατρέχουν αυξημένο κίν-
δυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο ή αιμορραγία και 
που είναι υποψήφιοι για τη χρόνια αντιπηκτική αγω-
γή, ο αποκλεισμός του αριστερου ωτίου σε σύγκρι-
ση με τη χορήγηση βαρφαρίνης είχε ως αποτέλε-
σμα τη βελτίωση της πιθανότητος του αιμορραγικού 
εγκεφαλικού επεισοδίου (0,15 έναντι 0,96 περιστα-
τικά/100 ασθενείς-έτη), του καρδιαγγειακού/ανε-
ξήγητου θανάτου (1.1 έναντι 2.3 εκδηλώσεις/100 
ασθενείς-έτη) καθώς και της τυχαίας αιμορραγίας 
(6,0% έναντι 11,3%).27

Ειδικώτερα, διαπιστώθηκε μείωση σημαντική της 
αιμορραγίας μετά την επεμβατική περίοδο, ιδιαίτε-
ρα μετά τη διακοπή της συμπληρωματικής αντιπη-
κτικής αγωγής.27

Κατά συνέπεια η ευνοϊκή επίδραση της διαδερ-
μικής αποφράξεως του αριστερού ωτίου στη μακρο-
πρόθεσμη επίπτωση της αιμορραγίας θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψιν κατά την επιλογή της στρατηγι-
κής πρόληψης εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθε-
νείς με μη βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή.28

Σε πρόσφατη μελέτη καταγραφής δύο ευρωπαι-
κών κέντρων [110 ασθενείς, ηλικίας 71,3 ± 9,2 ετών, 
με αυξημένη βαθμονόμηση τόσο CHADS

2
 (=2.8 ± 

1.2), όσο και CHA2DS
2
-Vasc (=4.5 ± 1.6), και επίσης 

αυξημένο αιμορραγικό κίνδυνο – (HAS-BLED =3.8 
± 1.1)], έδειξε ότι τόσο το ποσοστό συσχετιζόμενου 
περιεπεμβατικά εγκεφαλικού επεισόδιου με την 
εφαρμογή της συσκευής σύγκλισης του αριστερού 
ωτίου, όσο και τα αντίστοιχα περιεπεμβατικά ποσο-
στά μείζονος αιμορραγίας, ήταν αμφότερα σημαντι-
κά χαμηλότερα από τα καταγραφέντα στην μελέτη 
αναφοράς PROTECT- AF.29

Κατα συνέπεια, είναι πιθανό η συστηματική χρή-
ση της στρατηγικής απόφραξης διαδερμικά του 
αριστερού ωτίου σε πραγματικές συνθήκες μετα 
την ανάπτυξη κατάλληλης εμπειρίας, να μπορεί να 
οδηγήσει σε μείωση των περιεμβατικών εγκεφαλι-
κών επεισοδίων και των ποσοστών σοβαρής αιμορ-
ραγίας σε σύγκριση με τα αναφερόμενα ανάλογα 
δεδομένα στις κλινικές μελέτες αναφοράς.29
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Ενδεχόμενη βελτίωση σχέσεως κόστους/οφέλους 
σε σύγκριση με την αντιπηκτική αγωγή
Με τη στρατηγική διαδερμικής απόφραξης του αρι-
στερού ωτίου επιτυγχάνεται ισοδυναμία κόστους 
μετα πάροδο 4,9 ετών από την παρέμβαση έναντι 
της ισοχρόνου χορηγήσεως δαβιγατράνης σε δόση 
110 mg, καθώς και μετά από πάροδο 8,4 ετών ένα-
ντι αντσιτοίχως της βαρφαρίνης.

Μετα πάροδο 10 ετών η στρατηγική απόφραξης 
του αριστερού ωτίου επετύγχανε την εξοικονόμηση 
κόστους έναντι όλων των αντιπηκτικών θεραπειών.29 

Είναι προφανές ότι το ισοδύναμο του κόστους 
επιτυγχάνεται συντομώτερα σε περιπτώσεις αυξη-
μένου κινδύνου για εμβολικά επεισόδια σε συνδυα-
σμό με με αυξημένο αιμορραγικό κίνδυνο.

Επιπλέον, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα 
του κόστους, υπάρχουν πρόσθετες υποστηρικτικές 
ενδείξεις από τα δεδομένα της PROTECT-AF.30

Βάσει των προαναφερθέντων, διαφαίνεται αφ΄ε-
νος μεν λόγω του σημαντικού επιπολασμού της 
κολπικής μαρμαρυγής και της αιτιώδους συνάφειας 
προς θρομβωτικά αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 
ικανής κλινικής βαρύτητος και συνεπαγόμενης συν-
δυαστικής νοσηρότητος, αφ’ετερου δε συνεπεία 
των προβλημάτων της ευρείας και συστηματικής 
αντιπηκτικής αγωγής, ότι υφίσταται πεδίον ικανό 
ώστε να διευρευνηθεί το ενδεχόμενο συστηματι-
κότερης χρήσης του διαδερμικού αποκλεισμού του 
αριστερού ωτίου, σε καταλλήλως επιλεγμένες υποο-
μάδες πληθυσμού με κολπική μαρμαρυγή.
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