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Δέκα αλήθειες 
για την κολπική 
μαρμαρυγή
Γιατί είναι επικίνδυνη νόσος και τι πρέπει να προσέχουν οι πάσχοντες

Τ
ις αιτίες, τις μορφές, τα 
συμπτώματα αλλά και 
τους τρόπους αντιμε-
τώπισης και θεραπεί-
ας της κολπικής μαρ-
μαρυγής περιγράφει 

στο Documento ο επίκουρος καθη-
γητής Καρδιολογίας του Ευρωπαϊ-
κού Πανεπιστημίου της Κύπρου και 
διευθυντής του Β΄ Καρδιολογικού 
Τμήματος του νοσοκομείου «Ερρί-
κος Ντυνάν» Ηλίας Μ. Τσούγκος, ο 
οποίος εξηγεί επίσης γιατί είναι επι-
κίνδυνη και ποιες αλλαγές στον τρό-
πο ζωής συνιστώνται για όσους πά-
σχουν από αυτή. 

1 Τι είναι η κολπική μαρμαρυγή;
Είναι μια από τις συνηθέστερες 

ανωμαλίες του καρδιακού ρυθμού 
και αναφέρεται στον γενικό όρο αρ-
ρυθμία. Ως αρρυθμία χαρακτηρί-
ζεται η κατάσταση κατά την οποία 
ο ρυθμός λειτουργίας της καρδιάς 
δεν είναι ρυθμικός. Πολλές φορές 
ο άρρωστος ψηλαφίζει τον σφυγμό 
του και παρατηρεί ότι παρουσιάζει 
διακοπές, ενώ αναφέρει συνήθως 
τρέμουλο στο στήθος ή κενά στον 
ρυθμό και δύσπνοια.

2 Γιατί είναι επικίνδυνη  
η κολπική μαρμαρυγή;

Κατά τη διάρκεια της χρόνιας κολπι-
κής μαρμαρυγής ή του παροξυσμού 
της δημιουργούνται θρόμβοι μέσα 
στον αριστερό κόλπο, ο οποίος πρα-
κτικά δεν συστέλλεται. Οι θρόμβοι 
εκτοξεύονται προς τον εγκέφαλο ή 
άλλα μέρη του σώματος και προκα-
λούν εμβολές και εγκεφαλικά επει-
σόδια (φράζοντας μικρές αρτηρίες). 

 

3 Τι προκαλεί κολπική 
μαρμαρυγή; 

Οι συχνότερες αιτίες κολπικής μαρ-
μαρυγής είναι: υπέρταση, στεφανι-
αία νόσος, βαλβιδοπάθεια, χρόνια 
νόσος των πνευμόνων, καρδιακή 
ανεπάρκεια – μυοκαρδιοπάθεια, 
υπερθυρεοειδισμός, περικαρδίτιδα.

4 Υπάρχουν άλλα αίτια 
κολπικής μαρμαρυγής; 

Η κολπική μαρμαρυγή μπορεί να 
σχετίζεται με αλκοόλ, κατάχρηση 
καφέ, ορισμένα φάρμακα, ηλεκτρο-
λυτικές ή μεταβολικές διαταραχές 
και σοβαρές λοιμώξεις. Τέλος, υπάρ-
χουν περιπτώσεις που η εμφάνιση 
κολπικής μαρμαρυγής δεν πυρο-

δοτείται από κάποιο καρδιολογικό 
πρόβλημα ή άλλο πρόβλημα υγείας. 
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για 
μονήρη (lone) κολπική μαρμαρυγή.

5 Ποιες είναι οι μορφές της;
Στην πράξη υπάρχουν τρεις 

μορφές κολπικής μαρμαρυγής:
Παροξυσμική :  Διαρκεί λι-
γότερο από μία εβδομάδα και 
αποκαθίσταται
Εμμένουσα: Διαρκεί περισσότερο 
από μία εβδομάδα και χωρίς ιατρική 
παρέμβαση συνεχίζεται επ’ αόριστον.
Χρόνια: Διαρκεί περισσότερο από 
μία εβδομάδα και συνεχίζεται παρά 
την παρέμβαση. 

6 Ποια είναι τα συμπτώματα  
της κολπικής μαρμαρυγής; 

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν 
ένα ή περισσότερα από τα ακόλου-
θα: αίσθημα παλμών, φτερούγι-
σμα, υπερκόπωση, ζάλη, λιποθυμι-
κό επεισόδιο, πόνο στον θώρακα και 
δύσπνοια. Συνήθως η κολπική μαρ-
μαρυγή γίνεται εύκολα αντιληπτή 
γιατί εκδηλώνεται με μεγάλη ταχυ-
καρδία και ο άρρωστος αισθάνεται 
να αναπηδά η καρδιά του.

«Συνήθως 
η κολπική 
μαρμαρυγή 
γίνεται εύκολα 
αντιληπτή γιατί 
εκδηλώνεται 
με μεγάλη 
ταχυκαρδία και 
ο άρρωστος 
αισθάνεται 
να αναπηδά η 
καρδιά του»
Ηλίας Μ. Τσούγκος
Επίκουρος καθηγητής 
Καρδιολογίας του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
της Κύπρου και διευθυντής 
του Β΄ Καρδιολογικού 
Τμήματος στο «Ερρίκος 
Ντυνάν»

7 Πώς διαγιγνώσκεται  
η κολπική μαρμαρυγή;

Η κολπική μαρμαρυγή διαγιγνώ-
σκεται με ΗΚΓ (ηλεκτροκαρδιο-
γράφημα) και holter ρυθμού.

8 Ποιος είναι ο σκοπός  
της θεραπείας;

Ο σκοπός της θεραπείας της κολ-
πικής μαρμαρυγής είναι:
• να επανέλθει ο φυσιολογικός 
καρδιακός ρυθμός (φλεβοκομβι-
κός ρυθμός),
• να υπάρχει έλεγχος καρδιακής 
συχνότητας,
• να προληφθεί η δημιουργία 
θρόμβων και η εκδήλωση εγκε-
φαλικού επεισοδίου.

9 Ποια είναι η φαρμακευτική 
αγωγή; Υπάρχει επεμβατική 

θεραπεία; 
Από πλευράς ιατρικής αντιμετώ-
πισης πρωταρχικός στόχος είναι 
η χορήγηση φαρμάκων τα οποία 
διασφαλίζουν συχνότητα καρδια-
κών παλμών που κυμαίνεται μετα-
ξύ 70-90. Ο έλεγχος της καρδια-
κής συχνότητας μπορεί να γίνει 
με τη χορήγηση βήτα-αναστο-
λέων και αναστολέων διαύλων 
ασβεστίου.

Παράλληλα χορηγούνται αντι-
πηκτικά όπως η κουμαρίνη 
(Sintrom) και νεότερα αντιπηκτι-
κά φάρμακα, με στόχο να μην αφή-
νουν το αίμα να πήζει μέσα στην 
καρδιά για να μη δημιουργούνται 
θρόμβοι, οπότε προφυλάσσεται ο 
ασθενής από την ανάπτυξη εγκε-
φαλικών επεισοδίων. Τέλος, τρί-
τος στόχος είναι η ανάκτηση φυ-
σιολογικού καρδιακού ρυθμού με 
αντιαρρυθμικά φάρμακα όπως η 
προπαφενόνη, η σοταλόλη και η 
αμιωδαρόνη.

Οταν τα φάρμακα αποδειχθούν 
ανίκανα να διορθώσουν ή να 
ελέγξουν την κολπική μαρμαρυ-
γή, μπορεί να χρειαστεί κάποια 
παρέμβαση:
Ηλεκτρική καρδιομετατροπή: 
Μετά τη χορήγηση αναισθησίας 
βραχείας δράσης χορηγείται ηλε-
κτρικό σοκ στο θωρακικό τοίχωμα 
το οποίο επαναφέρει τον φυσιολο-
γικό ρυθμό.
Κατάλυση με καθετήρα: Σε περι-
πτώσεις ασθενών που εμφανίζουν 
πολύ συχνές υποτροπές οι οποί-
ες δεν μπορούν να προληφθούν 
με φάρμακα, μπορεί να γίνει στο 
ηλεκτροφυσιολογικό εργαστή-
ριο μια ειδική επέμβαση η οποία 
ονομάζεται κατάλυση (καυτηρι-
ασμός) των έκτοπων εστιών που 
πυροδοτούν την κολπική μαρ-
μαρυγή. Δημιουργείται ουλή η 
οποία σταματά όλα τα ερεθίσμα-
τα που πυροδοτούνται μέσα στην 
πνευμονική φλέβα και έτσι εμπο-
δίζει την εμφάνιση της κολπικής 
μαρμαρυγής.

10 Χρειάζονται αλλαγές 
στον τρόπο ζωής;

Χρήσιμες αλλαγές στον τρόπο 
ζωής όταν υπάρχει κολπική μαρ-
μαρυγή είναι οι ασθενείς να περι-
ορίσουν ή και να διακόψουν την 
κατανάλωση καφέ, τσαγιού, ανα-
ψυκτικών που περιέχουν καφεΐ-
νη, να περιορίσουν την κατανάλω-
ση αλκοόλ, να είναι προσεκτικοί 
και να συμβουλεύονται τον γιατρό 
τους προτού λάβουν κάποιο φάρ-
μακο καθώς ορισμένα φάρμακα 
επηρεάζουν τον καρδιακό ρυθμό.


