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Ἡ φυσικὴ κατάσταση προβλέπει τὴν ἐπανεμφάνιση κολπικῆς μαρμαρυγῆς σὲ παχύσαρκους ἀσθενεῖς ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὴ μείωση τοῦ
σωματικοῦ βάρους.
Στὴ μελέτη συμμετεῖχαν 308 ἀσθενεῖς μὲ ἐκδήλωση κολπικῆς μαρμαρυγῆς (138 ἄνδρες, 170
γυναῖκες, ΒΜΙ>27 kg/m2). Τὸ ἐπίπεδο φυσικῆς
κατάστασης ἀξιολογήθηκε μὲ χρήση δοκιμασίας
κόπωσης καὶ τὴ δημιουργία τριῶν ὁμάδων βάσει
τῶν ἐπιτευχθέντων ΜΕΤs (χαμηλή: <85% τοῦ προβλεπόμενου, μέτρια: 86-100% καὶ ὑψηλή: >100%
τοῦ προβλεπόμενου). Ἡ βαρύτητα τῆς κολπικῆς
μαρμαρυγῆς (ΚΜ) ἐλέγχθηκε μὲ ἑβδομαδιαῖο
Ηolter ρυθμοῦ καὶ τὴ βοήθεια εἰδικοῦ ἐρωτηματολογίου.
Στὴ διάρκεια 49 μηνῶν παρακολούθησης ποσοστὸ 66% τῶν ἀσθενῶν, μὲ τὴν ἀρχικὴ ὑψηλὴ
φυσικὴ κατάσταση, παρέμειναν ἐλεύθεροι ἀρρυθμιῶν (χωρὶς ἀνάγκη λήψης ἀντιαρρυθμικῶν ἢ κατάλυσης κολπικῆς μαρμαρυγῆς), ἐνῶ τὸ ἀντίστοιχο ποσοστὸ γιὰ τὴν ὁμάδα μέτριας καὶ χαμηλῆς

φυσικῆς κατάστασης ἦταν 35 καὶ 12% (p<0.001).
Μετὰ ἀπὸ ρύθμιση ὡς πρὸς πιθανοὺς συμπαράγοντες, γιὰ κάθε 1 ΜΕΤ βελτίωσης τῆς καρδιοαναπνευστικῆς ἱκανότητας, ἡ μείωση τοῦ κινδύνου
ἐπανεμφάνισης κολπικῆς μαρμαρυγῆς ἦταν 13%
(p<0.01). Ἐπιπρόσθετα, στὴν ὁμάδα τῶν ἀσθενῶν
ποὺ βελτίωσαν τὴ φυσική τους κατάσταση περισσότερο ἀπὸ 2 ΜΕΤs, 61% παρέμειναν χωρὶς
ἀρρυθμιολογικὴ ὑποτροπή, μὲ τὸ ἀντίστοιχο ποσοστό, σὲ ὅσους δὲν βελτιώθηκαν, νὰ εἶναι 18%
(p<0.01), (Σχῆμα 1).
Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ παχυσαρκία συνδέεται
μὲ τὴν κολπικὴ μαρμαρυγὴ καὶ ὅτι ἡ μείωσή της
βελτιώνει τὴν ἐξέλιξη τῆς συγκεκριμένης ἀρρυθμίας. Ἐπίσης, φαίνεται ὅτι τὸ αὐξημένο ἐπίπεδο
φυσικῆς δραστηριότητας προφυλάσσει ἀπὸ τὴν
ἐκδήλωση ΚΜ ἀκόμη καὶ σὲ παχύσαρκα ἄτομα.
Ἐπιπρόσθετα, στὴν παροῦσα ἐργασία φάνηκε ἡ
προγνωστικὴ ἀξία, ποὺ ἔχει ἕνα καλὸ ἐπίπεδο φυσικῆς κατάστασης ὡς πρὸς τὴν πρόληψη τοῦ κινδύνου ὑποτροπῆς τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς.
Λιγοστὲς ἐργασίες ἔχουν ἐξετάσει τὴν ἐπίδραση τῆς ἄσκησης σὲ ἀσθενεῖς μὲ συμπτωματικὴ
κολπικὴ μαρμαρυγὴ μὲ καλὰ ἀποτελέσματα, γεγονὸς ποὺ πιστοποιήθηκε καὶ στὴν παροῦσα ἐργασία. Εἶναι, ἐπίσης, γνωστό, ὅτι ἡ ἄσκηση προκαλεῖ σημαντικὲς προσαρμογὲς στὴ λειτουργία τοῦ
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Σχῆμα 1. Σχέση μεταξὺ φυσικῆς κατάστασης καὶ τῆς ἀνάγκης φαρμακολογικῆς ἀγωγῆς ἢ κατάλυσης μαρμαρυγῆς
(ἀριστερὰ) καὶ τῆς πλήρης ἀπουσίας συμπτωμάτων κολπικῆς μαρμαρυγῆς (δεξιά).

αὐτόνομου νευρικοῦ συστήματος, στὴ δράση τῆς
ἰνσουλίνης, στὴν ἀγγειακὴ λειτουργία καὶ στοὺς
δεῖκτες φλεγμονῆς, παράγοντες οἱ ὁποῖοι ἐνοχοποιοῦνται γιὰ τὴν ἐμφάνιση κολπικῆς μαρμαρυγῆς σὲ παχύσαρκα ἄτομα. Ὅσοι ἀσθενεῖς βελτίωσαν τὴ φυσική τους κατάσταση περισσότερο ἀπὸ
2 ΜΕΤs εἶχαν καὶ τὴν καλύτερη μακροχρόνια ἔκβαση. Βάσει τῶν συγγραφέων θὰ πρέπει, λοιπόν,
ἡ συστηματικὴ ἄσκηση νὰ καθιερωθεῖ ὡς ἕνα θεραπευτικὸ μέσο σὲ αὐτοὺς τοὺς ἀσθενεῖς.
Andersen K, Rasmussen F, Held C, et al. Exercise
capacity and muscle strength and risk of vascular
disease and arrhythmia in 1.1 million young
Swedish men: cohort study. Br Med J 2015; 351:
h4543.
To ἐπίπεδο καρδιοαναπνευστικῆς ἱκανότητας καὶ μυϊκῆς δύναμης συνδέεται ἰσχυρὰ καὶ
ἀνεξάρτητα μὲ τὸν κίνδυνο ἀγγειακῆς νόσου καὶ
ἀρρυθμιῶν.
Στὴ μελέτη συμμετεῖχαν 1,1 ἑκατομμύρια
στρατιῶτες, ἡλικίας 18 ἐτῶν, οἱ ὁποῖοι κατετάγησαν μεταξὺ 1972 καὶ 1995. Ἡ διάρκεια παρακολούθησης ἦταν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 καὶ
ὡς συμπαράγοντες ὁρίστηκαν ἡ ἡλικία, τὸ ὕψος,
ἡ συστολικὴ καὶ διαστολικὴ πίεση καὶ ἡ ὕπαρξη

ἰσχαιμικῆς νόσου τοῦ μυοκαρδίου γιὰ τὶς ἀρρυθμίες. Ὡς ἀγγειακὴ νόσος ὁρίστηκε ἡ ἐκδήλωση
ἰσχαιμικῆς καρδιοπάθειας, καρδιακῆς ἀνεπάρκειας, ἐγκεφαλικοῦ καὶ καρδιαγγειακοῦ θανάτου,
ἐνῶ ὡς ἀρρυθμία θεωρήθηκε ἡ ἐμφάνιση κολπικῆς
μαρμαρυγῆς, βραδυαρρυθμίας, κοιλιακῆς ταχυκαρδίας καὶ αἰφνιδίου καρδιακοῦ θανάτου.
Παρατηρήθηκε μιὰ ἀντίστροφη σχέση μεταξὺ
τῆς ἱκανότητας ἄσκησης καὶ τοῦ κινδύνου ἐμφάνισης ἀγγειακῆς νόσου καὶ παρόμοια σχέση (ἐλαφρῶς ἠπιότερη) παρατηρήθηκε μὲ τὸν παράγοντα
μυϊκὴ δύναμη. Ὁ συνδυασμὸς ὑψηλῆς καρδιοαναπνευστικῆς ἀντοχῆς καὶ μυϊκῆς δύναμης συνοδεύτηκε ἀπὸ μείωση κατὰ 33% τοῦ σχετικοῦ κινδύνου ἐμφάνισης ἀγγειακῆς νόσου.
Ἡ σχέση ἱκανότητας ἄσκησης καὶ διαφόρων
κατηγοριῶν ἀρρυθμιῶν δὲν ὑπῆρξε ξεκάθαρη
(Σχῆμα 2). Παρατηρήθηκε σχέση U μὲ τὶς βραδυαρρυθμίες καὶ καθόλου συσχέτιση μὲ τὶς ὑπερκοιλιακὲς καὶ κοιλιακὲς ἀρρυθμίες. Ὅσον ἀφορᾶ στὴ
μυϊκὴ δύναμη, συσχέτιση βρέθηκε μὲ τὶς βραδυαρρυθμίες καὶ τὶς κοιλιακὲς ἀρρυθμίες ὄχι ὅμως μὲ
τὴν κολπικὴ μαρμαρυγή. Ὁ συνδυασμὸς ὑψηλῆς
καρδιοαναπνευστικῆς ἀντοχῆς καὶ μυϊκῆς δύναμης συνοδεύτηκε ἀπὸ μείωση κατὰ 8% τοῦ σχετικοῦ κινδύνου ἐμφάνισης ἀρρυθμιῶν.
Σχετικὰ μὲ τὶς ἀγγειακὲς νόσους γνωρίζουμε
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ὅτι διαφορετικὰ εἴδη ἄσκησης προκαλοῦν διαφορετικὲς προσαρμογές. Στὴν παροῦσα ἐργασία
ἀποδείχτηκε ὅτι, ἡ αὐξημένη καρδιοαναπνευστικὴ ἱκανότητα σὲ μικρὴ ἡλικία ἐπιδρᾶ στὸν κίνδυνο ἐκδήλωσης καρδιαγειακῶν παθήσεων, πιθανότατα λόγῳ προσαρμογῶν στὴ σύσταση σώματος,
στὴν ἀρτηριακὴ πίεση, στὸ λιπιδαιμικὸ προφίλ,
στὴ δράση ἰνσουλίνης καὶ στὴ λειτουργία τοῦ
αὐτόνομου νευρικοῦ συστήματος. Τὰ τελευταῖα
χρόνια ὑπάρχουν ἀναφορὲς καὶ γιὰ τὴ θετικὴ ἐπίδραση τῆς μυϊκῆς δύναμης στοὺς καρδιαγγειακοὺς
παράγοντες κινδύνου καὶ τὴ συνεπακόλουθη μείωση τῆς νοσηρότητας καὶ θνητότητας. Ὡστόσο,
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θὰ πρέπει νὰ διερευνηθοῦν περαιτέρω οἱ σχετικοὶ
μηχανισμοί.
Δὲν γνωρίζουμε πῶς ἀκριβῶς δροῦν διαφορετικὰ εἴδη ἄσκησης ὡς πρὸς τὸν κίνδυνο πρόκλησης ἀρρυθμιῶν. Ἀσθενεῖς μὲ καρδιακὴ νόσο,
ποὺ γυμνάζονται συστηματικά, φαίνεται ὅτι διατρέχουν ὑψηλότερο κίνδυνο κατὰ τὴ διάρκεια τῆς
ἄσκησης, ἐνῶ, ἐπίσης, σὲ ἀθλητὲς ἔχει βρεθεῖ αὐξημένη συχνότητα ἐμφάνισης κολπικῆς μαρμαρυγῆς καὶ βραδυαρρυθμιῶν. Τὰ ἀποτελέσματα τῆς
παρούσης ἐργασίας δὲν ξεκαθαρίζουν ἐπακριβῶς
τὴν κατάσταση καὶ γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἀπαιτοῦνται
ἐπιπρόσθετες μελλοντικὲς ἐργασίες.

Σχῆμα 2. Σχετικὸς κίνδυνος ἐμφάνισης κολπικῆς μαρμαρυγῆς, βραδυαρρυθμίας, ὑπερκοιλιακῆς καὶ κοιλιακῆς ταχυκαρδίας-αἰφνίδιου καρδιακοῦ θανάτου ἀνάλογα μὲ τὴν ἱκανότητα ἄσκησης καὶ τὸ ἐπίπεδο μυϊκῆς δύναμης.

