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Περίληψη: Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) αποτελεί την πιο 
συχνή αρρυθμία στην κλινική πράξη. Eκτός από τους πυρο-
δότες, η ανάπτυξη και διαιώνιση της ΚΜ εξαρτάται από την 
ηλεκτρική και δομική αναδιαμόρφωση  των κόλπων. Τελευ-
ταία, υπάρχει ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον για τη χρή-
ση φαρμακευτικών παραγόντων, που έχουν πλειοτρόπες 
ιδιότητες στοχεύοντας στο κολπικό υπόστρωμα, χωρίς να 
έχουν προαρρυθμικές δράσεις. Τέτοιοι παράγοντες είναι 
οι αναστολείς του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστε-
ρόνης, οι στατίνες, τα ω-3 λιπαρά οξέα, οι γλιταζόνες, τα 
κορτικοστεροειδή και τα αντιοξειδωτικά. Προς το παρόν, ο 
ρόλος των παραπάνω παραγόντων στην πρόληψη της ΚΜ 
είναι σχετικά περιορισμένος με βάση τις τυχαιοποιημένες 
κλινικές μελέτες. Παρόλα αυτά, η σημασία της κολπικής 
αναδιαμόρφωσης στην ΚΜ είναι αδιαμφισβήτητη και επο-
μένως η ανάπτυξη θεραπευτικών προσεγγίσεων, που θα 
στοχεύουν στο υπόστρωμα, φαίνεται να είναι ελπιδοφόρα.

 Εισαγωγή

Η κολπική μαρμαρυγή (ΚΜ) αποτελεί μια ταχέως εξε-
λισσόμενη επιδημία με διαφορετικά υποκείμενα υποστρώ-
ματα και σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.1 Είναι γεγονός 
ότι, εκτός από τους πυροδότες, η ανάπτυξη και διαιώνιση 
της ΚΜ εξαρτάται από την ηλεκτρική και δομική αναδια-
μόρφωση των κόλπων.2,3 Η κολπική αναδιαμόρφωση είναι 
πολυπαραγοντική διαδικασία, που περιλαμβάνει ηλεκτρο-
φυσιολογικές μεταβολές, μεταβολικές διαταραχές, δομικές 
ανωμαλίες και ίνωση.2,3 Η ενεργοποίηση νευροορμονικών 
μηχανισμών, καθώς και η φλεγμονή και το οξειδωτικό stress 
φαίνεται να παίζουν σημαντικό παθογενετικό ρόλο.27 Υπάρ-
χει λοιπόν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη φαρμα-
κολογικών θεραπειών, που στοχεύουν το κολπικό υπόστρω-
μα, χωρίς να έχουν προαρρυθμικές δράσεις.8,9 Πράγματι, 
αρκετοί παράγοντες, που δεν μπλοκάρουν κανάλια ιόντων 
και έχουν πλειοτρόπες δράσεις, ερευνώνται τελευταία στην 
ΚΜ. 8-11 

Βραχεία Ανασκόπηση



ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2011, Τόμος 8, Τεύχος 124

Αναστολείς μετατρεπτικού ενζύμου αγγειο-
τενσίνης και αναστολείς αγγειοτενσίνης

Οι αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου αγγειο-
τενσίνης (ACE-I) και οι αναστολείς αγγειοτενσίνης (ARBs) 
θεωρητικά αναστέλλουν τις αρρυθμιογενείς δράσεις της 
αγγειοτενσίνης ΙΙ, που περιλαμβάνουν την ίνωση και την 
υπερτροφία, τη διαταραχή του μεταβολισμού του ασβε-
στίου, τη μεταβολή της λειτουργίας ιοντικών καναλιών, 
τη φλεγμονή  και το οξειδωτικό stress.10,11  Επίσης, τα 
φάρμακα αυτά έχουν σημαντικές αιμοδυναμικές επιδρά-
σεις ελαττώνοντας την αρτηριακή πίεση και μειώνοντας 
την κοιλιακή και κολπική τοιχωματική τάση. Από τα μέχρι 
τώρα κλινικά δεδομένα φαίνεται πως αυτοί οι παράγο-
ντες είναι πιο αποτελεσματικοί στην πρωτογενή πρόλη-
ψη εμφάνισης ΚΜ κυρίως σε ασθενείς με δομική καρδι-
οπάθεια, όπως συστολική δυσλειτουργία της αριστερής 
κοιλίας, καθώς και υπερτροφία της αριστερής κοιλίας. 
΄Ετσι στις Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες συστή-
νεται η χορήγηση ACE-I/ARBs για πρωτογενή πρόληψη 
ΚΜ σε ασθενείς με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 
(κλάση Ι) και επίσης σε ασθενείς με υπέρταση και υπερ-
τροφία αριστερής κοιλίας (κλάση ΙΙa).12  ‘Οσον αφορά τη 
δευτερογενή πρόληψη ΚΜ, (πρόληψη υποτροπών), τα 
αποτελέσματα είναι διφορούμενα και δε δείχνουν σα-
φές κλινικό όφελος. Οι νέες Ευρωπαϊκές κατευθυντήρι-
ες οδηγίες συστήνουν προ-θεραπεία με ACE-I/ARBs σε 
ασθενείς με υποτροπιάζουσα ΚΜ που υποβάλλονται σε 
ηλεκτρική καρδιοανάταξη και λαμβάνουν αντιαρρυθμική 
θεραπεία (κλάση ΙΙb), καθώς και σε ασθενείς με υποτρο-
πιάζουσα παροξυσμική ΚΜ, ή ασθενείς με εμμένουσα 
ΚΜ, που δεν έχουν σημαντική δομική καρδιοπάθεια, αν 
αυτοί οι παράγοντες ενδείκνυνται για άλλους λόγους 
(π.χ. υπέρταση). 

Ανταγωνιστές αλδοστερόνης

Η αλδοστερόνη φαίνεται να έχει σημαντικό ρόλο στην 
κολπική αναδιαμόρφωση.6 Επίσης τα επιπεδά της έχουν 
σχετιστεί με το φορτίο της ΚΜ,12,13 ενώ υπερέκφραση του 
υποδοχέα των αλατοκορτικοειδών έχει περιγραφεί στην 
ανθρώπινη ΚΜ.14 Τα κλινικά δεδομένα, που αφορούν 
τους αναστολείς αλδοστερόνης, είναι λιγοστά αν, και κά-
ποια πρόδρομα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, κυρί-
ως όσον αφορά τη δευτερογενή πρόληψη.12 

Στατίνες

Οι στατίνες είναι υπολιπιδαιμικά φάρμακα με πλειο-
τρόπες δράσεις, όπως αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτι-
κή, ενώ πειραματικά δεδομένα δείχνουν και πιθανή αντι-
αρρυθμική δράση.15  Τα μέχρι τώρα κλινικά δεδομένα, 

όσον αφορά τις στατίνες στην ΚΜ, είναι ασαφή και δι-
φορούμενα με εξαίρεση ίσως ασθενείς, που υποβάλλο-
νται σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις (μετεγχειρητική 
ΚΜ).12,16  Σχετικά με τη δευτερογενή πρόληψη, δεδομένα 
από τυχαιοποιημένες κλινικές μελέτες είναι αρνητικά.11 
΄Ετσι, οι Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες αναφέ-
ρουν  πιθανό όφελος πρωτογενούς πρόληψης σε ασθε-
νείς με υποκείμενη συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια 
(κλάση ΙΙb) και ίσως λίγο μεγαλύτερο για πρόληψη ΚΜ 
μετά από καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις (κλάση ΙΙa).12 

Ω-3 λιπαρά οξέα

Τα ω-3 λιπαρά οξέα και τα ιχθυέλαια φαίνεται να 
έχουν άμεσες ηλεκτροφυσιολογικές επιδράσεις, αντι-
φλεγμονώδη/αντιοξειδωτική δράση, καθώς και ευνοϊκές 
επιδράσεις στο αυτόνομο νευρικό σύστημα.10,11  Τα κλινι-
κά δεδομένα είναι και εδώ διφορούμενα με αρκετές πρό-
σφατες μελέτες να δείχνουν αρνητικά αποτελέσματα.10,11   
Πρόσφατη μετα-ανάλυση 10 τυχαιοποιημένων κλινικών 
μελετών, που αφορούσαν τόσο πρωτοεμφανιζόμενη ΚΜ 
μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση, όσο και υποτρο-
πιάζουσα ΚΜ (δευτερογενή πρόληψη), έδειξε απουσία 
κλινικού οφέλους των ω-3 λιπαρών οξέων.17 

Θειαζολιδινεδιόνες (γλιταζόνες)

Οι γλιταζόνες είναι αντιδιαβητικά φάρμακα με πλει-
οτρόπες δράσεις, που πιθανόν να δρουν ευνοϊκά στην 
κολπική αναδιαμόρφωση.18 Λιγοστά κλινικά δεδομένα 
δείχνουν πιθανή μείωση του φορτίου της ΚΜ και μειω-
μένη επίπτωση ΚΜ σε διαβητικούς ασθενείς, που χρησι-
μοποιούν αυτούς τους παράγοντες.19,20 

Κορτικοστεροειδή

Τα δεδομένα που αφορούν τη χρήση κορτικοειδών 
είναι περιορισμένα. ΄Οσον αφορά την πρωτογενή πρό-
ληψη η χρήση τους για την πρόληψη εμφάνισης ΚΜ 
δεν τεκμηριώνεται, με εξαίρεση ίσως τη μετεγχειρητική 
ΚΜ.10 Σε σχέση με τη δευτερογενή πρόληψη τα δεδομένα 
είναι λιγοστά, αλλά δείχνουν μείωση των υποτροπών με 
ταυτόχρονη μείωση δεικτών φλεγμονής.11,21

Αντιοξειδωτικοί παράγοντες

Πρόσφατα πειραματικά και κλινικά δεδομένα δεί-
χνουν ότι η χορήγηση αντιοξειδωτικών παραγόντων, 
όπως η βιταμίνη C, πιθανόν να έχει ρόλο στη μείωση 
κινδύνου εμφάνισης ΚΜ.22,23 Τα περισσότερα στοι-
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χεία βέβαια αφορούν μετεγχειρητική ΚΜ,22,23 ενώ στη 
μη-μετεγχειρητική ΚΜ είναι λιγοστά.24  Τέλος, αξιό-
λογη δράση σε μετεγχειρητική ΚΜ έχει δείξει και η 
Ν-ακετυλοκυστεϊνη.25

Συμπέρασμα

Προς το παρόν, ο ρόλος των παραγόντων, που έχουν 
πλειοτρόπες δράσεις στην πρόληψη της ΚΜ, είναι σχετι-
κά περιορισμένος με βάση τις τυχαιοποιημένες κλινικές 
μελέτες. Παρόλα αυτά η σημασία της κολπικής αναδια-
μόρφωσης στην ανάπτυξη και εξέλιξη της ΚΜ είναι αδι-
αμφισβήτητη και επομένως η ανάπτυξη θεραπευτικών 
προσεγγίσεων, που θα στοχεύουν στο υπόστρωμα κρί-
νεται ελπιδοφόρα. Οι μελέτες δευτερογενούς πρόλη-
ψης περιλαμβάνουν κυρίως ασθενείς με σοβαρή έκταση 
κολπικής αναδιαμόρφωσης, η οποία είναι πιθανότατα 
μη-αναστρέψιμη και εξηγεί τα αρνητικά αποτελέσματα. 
Η χορήγηση των προαναφερθέντων μη αντιαρρυθμικών 
παραγόντων ίσως να είναι πιο ωφέλιμη σε πρωϊμότερα 
στάδια ατόμων με βραχύ ιστορικό ΚΜ ή ακόμα και πριν 
την εκδήλωση ΚΜ.26

Summary 
Non-antiarrhythmic medications in the prevention of 
atrial fibrillation
P. Korantzopoulos, K. Kirlas, I. Goudevenos.

Atrial fibrillation (AF) represents the most common 
arrhythmia encountered in clinical practice. Apart from 
triggers, AF development and perpetuation depends 
on atrial electrical and structural remodeling. Currently, 
there is a particular research interest for the use of 
pharmacological agents that have pleiotropic properties 
targeting at atrial substrate without having proarrhythmic 
effects. These agents iclude blockers of the renin-
angiotensin-aldosterone axis, statins, n-3 fatty acids, 
glitazones, corticosteroids, and antioxidants. At present, 
the role of these agents in AF prevention is relatively 
limited based on randomized clinical trials. However, the 
importance of atrial remodeling in AF is undoubtable and 
therefore the development of therapeutic interventions 
that target the substrate seems to be hopeful.

Key words: atrial fibrillation, medical therapy, atrial 
remodeling, non-antiarrhythmic agents.
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