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κολπικὴ μαρμαρυγή, ἡ συχνότερη καρδιακὴ ἀρρυθμία, εἶναι ὁ χαοτικὸς καὶ ἐνίοτε γρήγορος καρδιακὸς
ρυθμός, ποὺ αὐξάνει τὸν κίνδυνο ἐκδήλωσης ἀγγειακοῦ
ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου, καρδιακῆς ἀνεπάρκειας καὶ ἄλλων
καρδιολογικῆς φύσεως ἐπιπλοκῶν.
Κατὰ τὴ διάρκειά της οἱ κόλποι τῆς καρδιᾶς συστέλλονται χαοτικά, ἄρρυθμα καὶ κυρίως χωρὶς συγχρονισμὸ
μὲ τὶς κοιλίες. Τὰ παραπάνω ἔχουν ὡς ἐπακόλουθο τὴν
ἐκδήλωση ποικίλων συμπτωμάτων, μὲ κυριότερα τὸ αἴσθημα παλμῶν, τὴ δυσκολία τῆς ἀναπνοῆς καὶ τὴν εὔκολη
κόπωση.
Τὰ ἐπεισόδια τῆς μαρμαρυγῆς, μποροῦν νὰ ἔχουν παροδικὸ χαρακτῆρα. Συχνά ὅμως, δὲν τερματίζονται αὐτόματα, ἀπαιτώντας εἰδικὴ θεραπεία καὶ ἐπείγουσα ἰατρικὴ
παρέμβαση.
Ἡ πιὸ συχνὴ καὶ ἀπειλητικὴ ἐπιπλοκή της εἶναι ἡ δημιουργία θρόμβων στὶς καρδιακὲς κοιλότητες, ποὺ μποροῦν,
μέσῳ τῆς αἱματικῆς κυκλοφορίας, νὰ προκαλέσουν ἰσχαιμία, δηλαδὴ μείωση τῆς ροῆς αἵματος πρὸς κάποιο ὄργανο
τοῦ σώματος. Οἱ θεραπευτικὲς ἐπιλογὲς περιλαμβάνουν τὴ
φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ καὶ τὴν ἐπεμβατικὴ ἀντιμετώπισή της,
ποὺ στοχεύουν στὴν τροποποίηση τῆς ἠλεκτρικῆς λειτουργίας τοῦ μυοκαρδίου.
Τί εἶναι ἡ κολπικὴ μαρμαρυγή;
Ἡ καρδιὰ, ἀποτελεῖται ἀπὸ 4 κοιλότητες, 2 κόλπους καὶ 2
κοιλίες. Στὸ ἀνώτερο σημεῖο τοῦ δεξιοῦ κόλπου ὑπάρχει ἕνα
σύνολο κυττάρων, ποὺ ὀνομάζεται φλεβόκομβος, ποὺ ὡς
γεννήτρια ρεύματος παράγει τὸ ἐρέθισμα γιὰ τὴν ἔναρξη
κάθε καρδιακῆς συστολῆς. Φυσιολογικά, κάθε τέτοιο ἐρέθισμα ὁδηγεῖται μέσῳ ἑνὸς σύμπλοκου ἠλεκτρικοῦ δικτύου
(κολποκοιλιακὸς κόμβος) στὶς κοιλίες, ποὺ συστέλλονται καὶ
ἐξασφαλίζουν τὴν παροχὴ αἵματος στὸ ὑπόλοιπο σῶμα.
Στὴν κολπικὴ μαρμαρυγή, οἱ κόλποι ἐμφανίζουν μὴ ὀργανωμένη καὶ χαοτικὴ ἠλεκτρικὴ δραστηριότητα. Ὁ κολποκοιλιακὸς κόμβος προσπαθεῖ νὰ ἐλέγξει τὴν ἀπότομη
αὔξηση τῶν ἐρεθισμάτων ὡς ἕνα φίλτρο προστασίας τῶν
κοιλιῶν. Τὰ ἐρεθίσματα, ποὺ τελικὰ ἄγονται πρὸς τὶς κοιλίες,
ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐκδήλωση τῆς γρήγορης καὶ ἄρρυθμης ταχυκαρδίας, ποὺ ὀνομάζεται κολπικὴ μαρμαρυγή.
Τὸ εὖρος τῶν παλμῶν ἐξαρτᾶται ἀπὸ πολλοὺς παράγοντες
καὶ κυμαίνεται συνήθως ἀπὸ 80-175 σφύξεις τὸ λεπτό.
Συμπτώματα.

Μερικοὶ ἀσθενεῖς (σὲ ποσοστὸ 20%) δὲν ἀναφέρουν
εἰδικὴ συμπτωματολογία καὶ δὲν γνωρίζουν πὼς πάσχουν
ἀπὸ τὴ συγκεκριμένη ἀρρυθμία, προτοῦ τήν ἀνακαλύψουν
στὰ πλαίσια τυχαίας ἐξέτασης. Ἀντίθετα, ἐκεῖνοι ποὺ βιώνουν τὰ συμπτώματα ἀναφέρουν τὰ ἑξῆς:
• Αἴσθημα παλμῶν.
• Ἀδυναμία.
• Εὔκολη κόπωση.
• Ζάλη.
• Δυσκολία στὴν ἀναπνοή.
• Θωρακικὸς πόνος.
Τύποι μαρμαρυγῆς.
Ἡ ἀρρυθμία ταξινομεῖται ἀνάλογα μὲ τὴ διάρκεια, τὴν
ἀνάγκη ἰατρικῆς παρέμβασης καὶ τὴ συνοδὸ συμπτωματολογία σὲ 4 τύπους.
• Παροξυσμική. Διαρκεῖ ἀπὸ λίγα λεπτὰ ἕως 7 ἡμέρες καὶ
σταματάει (ἀνατάσσεται) ἀπὸ μόνη της, χωρὶς φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ ἤ ἄλλη παρέμβαση.
• Ἐμμένουσα. Ὁ ρυθμὸς δὲν ἐπανέρχεται στὸ φυσιολογικὸ
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χωρὶς ἰατρικὴ παρέμβαση.
• Ἀπὸ μακροῦ ἐμμένουσα. Ἡ ἀρρυθμία εἶναι συνεχὴς καὶ
διαρκεῖ περισσότερο ἀπὸ 12 μῆνες.
• Μόνιμη. Στὸν τύπο αὐτὸ ὁ ἀσθενὴς, σὲ συνεννόηση μὲ
τὸν ἰατρὸ ἀποδέχονται τὴν ἀδυναμία ἐπαναφορᾶς τοῦ φυσιολογικοῦ καρδιακοῦ ρυθμοῦ καὶ στοχεύουν μόνο στὴ
χορήγηση φαρμακευτικῆς ἀγωγῆς γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν
συμπτωμάτων.
Πιθανὲς αἰτίες τῆς ἀρρυθμίας.
Εἰδικὰ σὲ ἀσθενεῖς μικρῆς ἡλικίας, δὲν ἀνακαλύπτουμε συχνὰ κάποια σχετιζόμενη καρδιακὴ ἤ ἐξωκαρδιακὴ
πάθηση ποὺ νὰ θεωρεῖται πυροδότης τῆς ἀρρυθμίας,
ἀκόμη καὶ μετὰ ἀπὸ ἐνδελεχῆ κλινικὸ καὶ ἀπεικονιστικὸ
ἔλεγχο.
Ἡ ἡλικία καὶ τὸ θετικὸ οἰκογενειακὸ ἱστορικὸ, ἔχουν
συσχετιστεῖ μὲ αὐξημένο κίνδυνο ἐκδήλωσης κολπικῆς
μαρμαρυγῆς.
Σὲ ἄλλες περιπτώσεις πιθανὰ συνυπάρχοντα νοσήματα
εἶναι τὰ παρακάτω:
• Ἀρτηριακὴ ὑπέρταση.
• Σακχαρώδης διαβήτης.
• Μυοκαρδιοπάθειες.
• Στεφανιαία νόσος.
• Δυσλειτουργία τῶν καρδιακῶν βαλβίδων.
• Θυρεοειδοπάθειες.
• Παθήσεις τῶν πνευμόνων.
• Προηγούμενη καρδιοχειρουργικὴ ἐπέμβαση.
• Νεφρικὲς νόσοι.
• Σύνδρομο ὑπνικῆς ἄπνοιας.
• Παχυσαρκία.
Ἐπιπλοκές.
Ἡ πιὸ συχνὴ καὶ ἀπειλητικὴ ἐπιπλοκὴ εἶναι ἡ ἐκδήλωση
ἰσχαιμικοῦ ἀγγειακοῦ ἐγκεφαλικοῦ ἐπεισοδίου. Ὁ ἀνοργάνωτος καρδιακὸς ρυθμὸς εὐοδώνει τὴν ἀνάπτυξη θρόμβων, ποὺ μποροῦν νὰ ἀποσπαστοῦν ἀπὸ τὸ μυοκάρδιο
καὶ νὰ ἀποφράξουν τὴν ἐγκεφαλικὴ αἱματικὴ ροή. Τὰ σχετιζόμενα μὲ μαρμαρυγὴ ἐγκεφαλικὰ ἐπεισόδια εἶναι τὰ πλέον
ἐκτεταμένα καὶ μποροῦν νὰ προκαλέσουν ἀναπηρία. Ὁ
κίνδυνος αὐτὸς μπορεῖ νὰ ὑπολογιστεῖ μέσῳ εἰδικῶν ἀλγορίθμων, ποὺ προσμετροῦν τὴν ἡλικία καὶ συνυπάρχοντα νοσήματα καὶ τὸ κυριότερο μπορεῖ νὰ μετριαστεῖ μὲ
τὴ χρήση εἰδικῶν ἀντιπηκτικῶν φαρμάκων, ποὺ μειώνουν
ἀποτελεσματικὰ τὴ γένεση τῶν θρόμβων.
Ἐπίσης, ὅταν ἡ ἀρρυθμία δὲν ἐλέγχεται ἀποτελεσματικὰ, μπορεῖ νὰ ὁδηγήσει σὲ ἐκδήλωση καρδιακῆς ἀνεπάρκειας. Στὴν περίπτωση αὐτὴ, τὸ μυοκάρδιο ἀδυνατεῖ νὰ
ἀντλήσει καὶ νὰ ἐξωθήσει τὴν ἀναγκαία ποσότητα αἵματος
γιὰ τὴν κάλυψη τῶν μεταβολικῶν ἀναγκῶν τοῦ σώματος.
Διάγνωση.
Ἡ ἀσφαλὴς διάγνωση εἶναι προϋπόθεση τόσο γιὰ τὴν
ἀντιμετώπιση, ὅσο καὶ γιὰ τὴ λήψη σωστῆς ἰατρικῆς συμβουλῆς. Ὁ ἰατρός, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ λεπτομερῆ λήψη ἱστορικοῦ
καὶ τὴ φυσικὴ ἐξέταση, στηρίζεται καὶ σὲ απεικονιστικὲς ἐξε84

τάσεις, προκειμένου νὰ διασφαλίσει τὴν ἔγκαιρη καὶ ἔγκυρη
διάγνωση.
• ΗΚΓράφημα. Ἀποτελεῖ τὴν πιὸ εἰδικὴ ἐξέταση διάγνωσης,
καθὼς καταγράφει ἄμεσα τὸν καρδιακὸ ρυθμό.
• 24ωρη περιπατητικὴ ΗΚΓραφία (Holter monitor). Καταγράφει τὸν ρυθμὸ γιὰ 24 ὧρες τουλάχιστον, ἐνῶ μπορεῖ νὰ
ἐπεκταθεῖ καὶ πλέον τῶν 24 ὡρῶν, ἀνάλογα μὲ τὴν κλινικὴ
ὑποψία καὶ τὸ ἱστορικό. Ἐπιπλέον, δίνει πληροφορίες γιὰ
συνυπάρχουσες ἀρρυθμίες.
• Συσκευὲς μακροχρόνιας παρακολούθησης. Σὲ ἀσθενεῖς ποὺ ὑπάρχει ἰσχυρὴ ὑποψία ὕπαρξης τῆς ἀρρυθμίας,
ποὺ θὰ ἐπηρεάσει τὶς θεραπευτικές μας ἐπιλογές, ἔχουμε
τὴ δυνατότητα καταγραφῆς τοῦ ρυθμοῦ γιὰ μεγαλύτερο
χρονικὸ διάστημα.
• Ὑπερηχογράφημα καρδιᾶς. Δίνει χρήσιμες πληροφορίες
γιὰ τὴ δομικὴ κατάσταση τοῦ μυοκαρδίου. Εἰδικοὶ δεῖκτες
μποροῦν νὰ τροποποιήσουν τοὺς θεραπευτικοὺς στόχους.
Θεραπευτικὲς ἐπιλογές.
Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς ἀπαιτεῖ τὴν
ὁλιστικὴ προσέγγιση τοῦ ἀσθενοῦς, τὴν ὀρθὴ καὶ ἀντικειμενικὴ ἐνημέρωσή του καὶ ἐξαρτᾶται ἀπὸ πολλὲς παραμέτρους. Ἡ ἡλικία, ὁ τύπος καὶ τὰ συμπτώματα, ποὺ
αὐτὴ προκαλεῖ, καθὼς καὶ τὰ συνυπάρχοντα νοσήματα,
διαδραματίζουν κεντρικὸ ρόλο στὴ λήψη τῆς ἀπόφασης.
Γενικά, δύο εἶναι οἱ κύριοι στόχοι:
1. Ἐπαναφορὰ τοῦ φυσιολογικοῦ ρυθμοῦ. Ἔλεγχος
καρδιακῆς συχνότητας.
Ἰδανικά, ἡ ἐπαναφορὰ τοῦ φυσιολογικοῦ ρυθμοῦ εἶναι
ὁ κύριος στόχος. Αὐτὸ μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθεῖ εἴτε μὲ φάρμακα
εἴτε μὲ ἠλεκτρική, ὅπως λέγεται, ἀνάταξη. Στὴν τελευταία,
μετὰ ἀπὸ ὕπνωση τοῦ ἀσθενοῦς μὲ τὴ χορήγηση εἰδικῶν
φαρμάκων, ἐπιχειρεῖται μὲ τὴ χορήγηση ἠλεκτρισμοῦ, μέσῳ
καλωδίων στὸ θώρακα, ἡ διακοπὴ τῆς ἀρρυθμίας.
Στὴν περίπτωση χορήγησης ἀντιαρρυθμικῶν φαρμάκων, ὁ ἀσθενὴς ἐνημερώνεται πλήρως γιὰ δυνητικὲς
παρενέργειες αὐτῶν καὶ μὲ συγκεκριμένα δοσολογικὰ
σχήματα, στοχεύουμε στὸν ἔλεγχο τῆς ἀρρυθμίας. Ἄν ἡ
διατήρηση τοῦ καρδιακοῦ ρυθμοῦ δὲν εἶναι ἐφικτή, συστήνουμε φάρμακα γιὰ τὴ μείωση τῆς καρδιακῆς συχνότητας
στὴ διάρκεια τῆς ἀρρυθμίας, ἐφόσον αὐτὰ εἶναι ἀνεκτά. Ἡ
ἀποτελεσματικότητα τῶν φαρμάκων δὲν ξεπερνᾶ τὸ 40%.
Στὶς ἡμέρες μας ὁλοένα ἐξελίσσεται ἡ ἐπεμβατικὴ ἀντιμετώπιση τῆς ἀρρυθμίας, ἡ περίφημη κατάλυση(ablation)
τῆς κολπικῆς μαρμαρυγῆς. Μὲ τὴ χρήση εἰδικῶν ἐνδοαγγειακῶν καθετήρων, ποὺ χρησιμοποιοῦν εἴτε ἐνέργεια ραδιοσυχνότητας εἴτε κρυοπηξία, γίνεται προσπάθεια ἀπομόνωσης ἑστιῶν, ποὺ ἔχει ἀποδειχτεῖ πὼς πυροδοτοῦν τὴ
μαρμαρυγή. Οἱ ἑστίες αὐτὲς βρίσκονται στὶς πνευμονικὲς
φλέβες, ἀγγεῖα ποὺ ἐκβάλλουν στὸν ἀριστερὸ κόλπο τῆς
καρδιᾶς. Ἡ ἐπιτυχὴς κατάλυση ἀπομονώνει τὶς πνευμονικὲς
φλέβες ἀπὸ τὸν ἀριστερὸ κόλπο καὶ πιστεύεται πὼς ὁδηγεῖ
τόσο στὴν ἀποτροπὴ τῆς ἐπανεμφάνισης τῆς μαρμαρυγῆς, ὅσο καὶ στὴν τροποποίηση τῶν ἠλεκτρικῶν ἰδιοτήτων
τοῦ μυοκαρδίου. Ἡ ἐπιτυχία τῆς ἐπέμβασης κρίνεται σὲ ἕνα
χρονικὸ διάστημα 2 περίπου μηνῶν μετὰ καὶ κυμαίνεται, στὴ

διεθνῆ βιβλιογραφία, μεταξὺ τοῦ 70-75%.
2. Μείωση κινδύνου ἐκδήλωσης θρομβοεμβολικῶν ἐπεισοδεῖων.
Ἡ μαρμαρυγὴ πενταπλασιάζει τὸν κίνδυνο θρομβοεμβολῆς σὲ ἀσθενεῖς ὑψηλοῦ κινδύνου. Τὰ κουμαρινικὰ καὶ τὰ
ἄμεσης δράσης ἀντιπηκτικὰ μειώνουν ἀποτελεσματικὰ τὸν
κίνδυνο. Ἡ ἐνδελεχὴς ἐνημέρωση ἀπὸ τὸν ἰατρό, γιὰ τὴ σημασία λήψεως τῶν φαρμάκων καὶ τὶς πιθανὲς παρενέργειες
(π.χ. αἱμορραγία), εἶναι καθοριστικὴ γιὰ τὴ συμμόρφωση

τῶν ἀσθενῶν.
Συμπερασματικά, ἡ κολπικὴ μαρμαρυγὴ εἶναι ἡ συχνότερη καρδιακὴ ἀρρυθμία, ποὺ ὁδηγεῖ συχνὰ τὸν ἀσθενῆ
στὴν ἀναζήτηση ἰατρικῆς φροντίδας. Ἡ μεταξύ τους συνεργασία εἶναι οὐσιώδης γιὰ τὴ λήψη τῶν κατάλληλων
θεραπευτικῶν ἀποφάσεων. Ἐπιπλέον, ἡ ραγδαία ἐξέλιξη
τῆς τεχνολογίας εἶναι ἄρρηκτα δεμένη μὲ τὴν ἐπιστήμη,
ὁδηγώντας τόσο τὴ διάγνωση ὅσο καὶ τὴ θεραπεία τῆς
σύμπλοκης αὐτῆς πάθησης σὲ νέα μονοπάτια. 
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