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Παροξυσμική – εμμένουσα κολπική μαρμαρυγή  

Επίτευξη και διατήρηση φλεβοκομβικού ρυθμού 



Τυχαιοποιημένη πολυκεντρική μελέτη σύγκρισης της στρατηγικής ελέγχου συχνότητας με 

αυτή του ελέγχου ρυθμού  σε 4060 ασθενείς (69.7±9.0 ετών) με ΚΜ.  

Το πρωτεύoν κύριο καταληκτικό σημείο ήταν η ολική θνητότητα 

N Eng J Med 2002;347(23):1825-33 

Rhythm control group 

Drug used at anytime 

Amiodarone 62.8% 

Sotalol 41.4% 

Propafenone 14.5% 

Procainamide 8.5% 

Flecainide 8.3% 

Quinidine 7.4% 

Disopyramide 4.3% 

Moricizine 1.7% 

Dofetilide 0.6% 



Η παρουσία φλεβοκομβικού ρυθμού σχετίζεται με παράταση της επιβίωσης 

Παράμετρος p HR 95% CI 

Ηλικία κατά την εισαγωγή*  <0.0001  1.06  1.05 - 1.08 

Στεφανιαία νόσος <0.0001  1.56  1.20 - 2.04 

Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια <0.0001  1.57  1.18 - 2.09 

Διαβήτης <0.0001  1.56  1.17 -2.07 

ΑΕΕ ή Παροδικό ισχαιμικό <0.0001  1.70  1.24 -2.33 

Κάπνισμα <0.0001  1.78  1.25 -2.53 

Δυσλειτουργία αριστερής κοιλίας 0.0065  1.36  1.02 -1.81 

Ανεπάρκεια μιτροειδούς 0.0043  1.36  1.03 -1.80 

Φλεβοκομβικός ρυθμός <0.0001  0.53  0.39 -0.72 

Χρήση αντιπηκτικών  <0.0001  0.50  0.37 -0.69 

Χρήση δακτυλίτιδας 0.0007  1.42  1.09 -1.86 

Χρήση αντιαρρυθμικών φαρμάκων 0.0005  1.49  1.11 -2.01 

Circulation. 2004;109:1509-1513.  



Rhythm control strategy may be preferable to younger AF patients  

for reduction of all cause mortality and worsening heart failure.  

All cause mortality 

Worsening heart failure 

doi:10.1016/j.ijcard.2011.09.009  



26.130 ασθενείς  ≥ 66 ετών με νεοδιαγνωσθείσα ΚΜ (1999-2007), εκ των οποίων 

οι 6.402 (24.5%) ακολούθησαν στρατηγική ελέγχου ρυθμού 

Arch Intern Med. 2012;172(13):997-1004  
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Circulation. 2012;126:2680-2687  





A.  Αναστολή ταχέων διαύλων Na (INa) 

Μείωση ταχύτητας αγωγής 

Μείωση διεγερσιμότητας 

 

B.  Παράταση της ανερεθιστότητας πέραν από τη διάρκεια του 

δυναμικού ενέργειας (post-repolarization refractoriness) 

Europace (2011) 13, 161–173  

Φλεκαϊνίδη – κύριες ηλεκτροφυσιολογικές ιδιότητες 



Post repolarization refractoriness (PRR) 

Σημαντικός αντιαρρυθμικός μηχανισμός της φλεκαϊνίδης - παράταση της 

ανερεθιστότητας πέραν από την ολοκλήρωση του δυναμικού ενεργείας  

Θωράκιση του μυοκαρδίου έναντι αρρυθμιογόνων πρώιμων συστολών   

Ηλεκτροφυσιολογικές ιδιότητες φλεκαϊνίδης (ΙΙ)  

Kirchhof et al. Circulation. 1998;97:2567-2574. 



ΗΚΓμα επιφανείας 

Επίδραση φλεκαϊνίδης 

 PR διάστημα: παράταση (17-29%) 

 QRS σύμπλαγμα: διεύρυνση (επιβράδυνση ενδοκοιλιακής αγωγής)  

 QT διάστημα: 4-11% 

 JT διάστημα: αμετάβλητο (απουσία επίδρασης στην κοιλιακή αναπόλωση)  





Τα αντιαρρυθμικά φάρμακα Ic 

αυξάνουν τη θνητότητα από 

αρρυθμίες σε ασθενείς μετά 

από έμφραγμα μυοκαρδίου 

 1.498 ασθενείς μετά από ΟΕΜ (6d – 2y) 

  ≥ 6 PVCs / h διάρκειας τουλάχιστον 18 h (περιπατητική καταγραφή) 

 EF ≤ 55% για < 90 d μετά το ΟΕΜ ή  30% ≤ EF ≤ 40% για > 90 d. 



Ομάδα Ic   Placebo  

Br Heart J 1995;74:631-635  

 Παρόμοια επίπτωση συνολικών 

ισχαιμικών επεισοδίων στις δύο ομάδες 

ΑΛΛΑ 

 Σημαντικά υψηλότερη επίπτωση 

θανατηφόρων ισχαιμικών επεισοδίων 

στην ομάδα των Ic AAD 



ΠΡΟΑΡΡΥΘΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΦΛΕΚΑΙΝΙΔΗΣ  

ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΠΡΟΑΡΡΥΘΜΙΑ 

    

Επίπτωση: 2/554 (0.4%) 



Europace (2009) 11, 886–891  

Η θεραπεία με αντιαρρυθμικά φάρμακα ΔΕ σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θνητότητας 

(1995-2005 Δανία – 141.500 ασθενείς μετά από νοσηλεία λόγω ΚΜ) 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΟΙΛΙΑΚΗΣ ΠΡΟΑΡΡΥΘΜΙΑΣ  

Ευρύ QRS (> 120 ms), ΗΚΓ τύπου Brugada  

Μειωμένο ΚΕ, Καρδιακή ανεπάρκεια  

Δομική καρδιοπάθεια 

Ισχαιμία μυοκαρδίου – στεφανιαία νόσος 

Υψηλές καρδιακές συχνότητες 

Υποκαλιαιμία 

Νεφρική ανεπάρκεια (CrCl < 35ml/min/1.73m2) 

Μεγάλη παράταση της διάρκειας του QRS  





Η μακροχρόνια χορήγηση της φλεκαϊνίδης είναι ασφαλής  

σε ασθενείς χωρίς δομική καρδιακή νόσο 



Η φλεκαϊνίδη σχετίζεται με χαμηλή επίπτωση 

εξωκαρδιακών ανεπιθύμητων ενεργειών 



Αντενδείξεις χορήγησης 

φλεκαϊνίδης 

Δευτέρου ή τρίτου βαθμού κολποκοιλιακός αποκλεισμός 

Αριστερός σκελικός αποκλεισμός 

Διδεσμιδικός αποκλεισμός (RBBB+LAH / RBBB+LPH) 

Ασυμπτωματική μη εμμένουσα κοιλιακή ταχυκαρδία (??) 

Δομική καρδιοπάθεια – καρδιακή ανεπάρκεια  

Στεφανιαία νόσος, παλαιό έμφραγμα μυοκαρδίου  

Σημαντική νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια  



Αναγκαστική διενέργεια δοκιμασίας κόπωσης σε κάθε ασθενή  

υπό θεραπεία με φλεκαϊνίδη?? 

After initiation of flecainide, use-dependent QRS 

widening may be assessed during a formal exercise test.  



Αναγκαστική συγχορήγηση φλεκαϊνίδης με β-αναστολέα ?? 

High ventricular rates resulting from the conversion of AF into atrial flutter with 1:1 

conduction by flecainide or propafenone can be prevented by pre-administering a beta-

blocker, verapamil, or diltiazem.  

Atrioventricular nodal blocking drugs could be used to prevent 1:1 conduction and 

patients should be instructed to halt exercise when AF recurs. 



ΠΡΟΑΡΡΥΘΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΦΛΕΚΑΙΝΙΔΗΣ  

ΥΠΕΡΚΟΙΛΙΑΚΗ ΠΡΟΑΡΡΥΘΜΙΑ 

 Oργάνωση κολπικής μαρμαρυγής σε κολπικό πτερυγισμό (Ic flutter)  

    

Μέτρα αντιμετώπισης 

Α.Φάρμακα με αρνητική δρομότροπο δράση  

Β.Κατάλυση κολπικού πτερυγισμού  



Persistent 

Paroxysmal 

Ο συνδυασμός φλεκαϊνίδης και 

μετοπρολόλης βελτιώνει σε σημαντικό 

βαθμό την αποτελεσματικότητα της 

στρατηγικής ελέγχου ρυθμού στην 

εμμένουσα συμπτωματική ΚΜ.  



Σχετική αποτελεσματικότητα των κύριων αντιαρρυθμικών φαρμάκων για τη θεραπεία της 

κολπικής μαρμαρυγής και του κολπικού πτερυγισμού. έναντι placebo. 



Ο αριθμός των ασθενών που πρέπει να λάβουν θεραπεία (NNT) για να προληφθεί 

μία υποτροπή ΚΜ σε διάστημα 1 έτους 
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Lafuente-Lafuente C et al.  Arch Intern Med. 2006;166(7):719-28. 



The use of AADs in England is declining despite the increasing burden of AF.  

Clinicians are prescribing less amiodarone and sotalol and instead are showing greater 

confidence in flecainide.  



Υπεροχή φλεκαϊνίδης έναντι προπαφαινόνης   

Μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην πρόληψη υποτροπών 

Δεν επηρεάζεται από πρόσληψη τροφής (προπαφαινόνη πρέπει να λαμβάνεται 

μετά από φαγητό – SPC)  

Άπαξ ημερησίως ένατι 2 ή 3 δόσεων προπαφαινόνης 

   Δεσμεύεται από τις πρωτεΐνες του πλάσματος σε ποσοστό μόλις 40% έναντι               

 95% της προπαφαινόνης  

   ΟΧΙ μεταβολή επιπέδων δακτυλίτιδας στο πλάσμα 

   ΟΧΙ μεταβολή επιπέδου INR  

 

Μπορεί να χορηγηθεί σε ασθενείς με βρογχόσπασμο 



Φλεκαϊνίδη έναντι σοταλόλης 

                     
 

 Πιο αποτελεσματική (ΝΝΤ 4 vs 8) 

 Δεν προκαλεί βραδυκαρδία 

 Δεν αντενδείκνυται σε άσθμα, ΧΑΠ, 

περιφερική αγγειοπάθεια. 

 Η σοταλόλη παρατείνει σημαντικά το QT 

και έχει αυξημένο κίνδυνο torsade de pointes 

 Επί υποτροπών μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 

ίδια ουσία ως  pill in the pocket σε αντίθεση 

με τη σοταλόλη 

 

    

      

 

o Λιγότερο ικανοποιητικό rate control 

o Αντενδείκνυται επί στεφανιαίας νόσου 

 



 Κολπική μαρμαρυγή  

 Κομβική ταχυκαρδία επανεισόδου 

 Κολποκοιλιακή ταχυκαρδία επανεισόδου ( WPW) 

 Προδιεγερμένη κολπική μαρμαρυγή 

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

 Συμπτωματική εκτακτοσυστολική κοιλιακή αρρυθμία και/ή μη 

εμμένουσα κοιλιακή  (* απουσία δομικής ή στεφανιαίας νόσου)  

 Κατεχολαμινεργική πολύμορφη κοιλιακή ταχυκαρδία 

Αποτελεσματική θεραπεία με πολλαπλές ενδείξεις: 



2015 ACC/AHA/HRS  

Guideline for the 

management of adult 

patients with 

supraventricular 

tachycardia 





Γιατί να δώσω φλεκαϊνίδη παρατεταμένης 

αποδέσμευσης και όχι άμεσης 

απελευθέρωσης ?? 

 





Σχέση συμμόρφωσης – αριθμού δόσεων ημερησίως 



Immediate release formulation Controlled release formulation 

QRS peak after each 

intake of the IR  

Μικρότερες ημερήσιες διακυμάνσεις της διάρκειας του QRS με τη μορφή της 

ελεγχόμενης αποδέσευσης 







... Ευχαριστώ πολύ  


