Κολπική μαρμαρυγή
Τι είναι
Ο καρδιακός ρυθμός, δηλαδή η ταχύτητα και το μοτίβο του καρδιακού σας
παλμού, καθορίζεται από σήματα του καρδιακού ηλεκτρικού συστήματος. Ο
ανώμαλος καρδιακός ρυθμός ονομάζεται αρρυθμία. Η κολπική μαρμαρυγή είναι
ένας τύπος μη φυσιολογικού ρυθμού.
Η ανθρώπινη καρδιά αποτελείται από τέσσερις κοιλότητες. Οι άνω κοιλότητες
ονομάζονται κόλποι και οι κάτω κοιλίες. Όλες οι κοιλότητες θα πρέπει να
συσπαστούν με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο έτσι ώστε να κινηθεί το αίμα
σωστά. Όταν ένας κόλπος με μαρμαρυγή παρουσιάζει μικρές, ακανόνιστες,
γρήγορες συσπάσεις, το αίμα, που βρίσκεται στον κόλπο λιμνάζει και μπορεί να
δημιουργηθούν θρόμβοι. Οι θρόμβοι αυτοί, με τη σύσπαση της καρδιάς
ωθούνται στην κυκλοφορία και μπορούν να προκαλέσουν εγκεφαλικά
επεισόδια. Ως αποτέλεσμα, οι κοιλίες λειτουργούν εντονότερα για να
μπορέσουν να στείλουν το αίμα στο σώμα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε
καρδιακή ανεπάρκεια.

Τι την προκαλεί
Παρότι οι αιτίες είναι πολλές, η συνηθέστερη είναι η ηλικία. Άλλα αίτια μπορεί να
αποτελούν καρδιοπάθειες όπως η υπέρταση (υψηλή αρτηριακή πίεση), η
συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (ΣΚΑ) και η νόσος μιτροειδούς βαλβίδας
(στένωση μιτροειδούς). Οι πνευμονοπάθειες, άλλες ασθένειες (π.χ., ο διαβήτης)
και ο υπερθυρεοειδισμός αποτελούν άλλες αιτίες. Η καφεΐνη, η νικοτίνη
(τσιγάρα) και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ μπορούν να προκαλέσουν ή να
επιδεινώσουν την κολπική μαρμαρυγή.

Συμπτώματα
Πολλοι ανθρωποι εχουν κολπικη μαρμαρυγη και δεν το αισθανονται ποτε. Συχνο�
συ� μπτωμα ειναι το αισθημα ακανονιστου η πολυ γρηγορου σφυγμου (αισθημα
παλμων). Μπορει, επισης, να εκδηλωθει δυσκολια στην αναπνοη, θωρακικο α
αλγος η λιποθυμια. Ορισμενοι ανθρωποι νιωθουν κοπωση η δεν μπορουν να
ασκηθουν. Θα πρεπει να γινεται αμεσος ελεγχος εαν υπαρχει θωρακικο αλγος η
σημεια εγκεφαλικου επεισοδιου.
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ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ), το οποίο δείχνει την ηλεκτρική δραστηριότητα
της καρδιάς ή με ένα ηχωκαρδιογράφημα (χρησιμοποιώντας υπέρηχο για να
εξετάσει την καρδιά και να καταγράψει τις κινήσεις της σε βίντεο). Αν η κολπική
μαρμαρυγή παρουσιάζεται και υποχωρεί, ο γιατρός μπορεί να σας χορηγήσει μια
φορητή συσκευή καταγραφής του καρδιακού σας ρυθμού (συσκευή Holter).

Το παρόν περιεχόμενο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Page Ltd και της 50και Ελλάς. Aπαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευσή του με
οποιονδήποτε τρόπο, η ολική ή μερική αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο, καθώς και η εκμετάλλευσή του με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς
προηγούμενη σχετική άδεια του εκδότη. Ο διαδικτυακός τόπος www.pfizer.gr και οι εταιρίες Pfizer Hellas Α.Ε., “Page Ltd” και «50και Ελλάς» δεν
φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενο της δια του διαδικτυακού αυτού τόπου πληροφορίας, και γενικότερα δεν φέρουν καμία ευθύνη για το
σύνολο του δι’ αυτού προβαλλόμενου περιεχομένου (σε μορφή pdf ή σε άλλη μορφή). Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική
πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν ν' αντικαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου επαγγελματία
υγείας.

Αντιμετώπιση
Η κολπική μαρμαρυγή αντιμετωπίζεται εστιάζοντας στην αιτία που την
προκαλεί. Για παράδειγμα, εάν το άτομο έχει θυρεοειδική νόσο, γίνεται
αντιμετώπιση της πάθησης αυτής. Αν η αιτία είναι η υπερβολική καφεΐνη ή το
αλκοόλ, τότε θα πρέπει να καταναλώνεται μικρότερη ποσότητα.
O έλεγχος του καρδιακού ρυθμού και του ρυθμού της μαρμαρυγής με φάρμακα
είναι σημαντικός. Τα φάρμακα αυτά είναι γνωστά ως αντιαρρυθμικά και
χρησιμοποιούνται για την επιβράδυνση του καρδιακού ρυθμού σε φυσιολογικά
επίπεδα. Μερικές φορές η κολπική μαρμαρυγή σταματά μόνη της. Μερικές
φορές δημιουργούνται θρόμβοι, ως επιπλοκή της μαρμαρυγής. Για την
αντιμετώπιση ή αποφυγή τους μπορεί να χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή.
Μερικές φορές ο μη φυσιολογικός ρυθμός μπορεί να επανέλθει στο
φυσιολογικό με καρδιακή ανάταξη, η οποία γίνεται από τον γιατρό σας.
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ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να ακολουθείτε υγιεινή διατροφή για την καρδιά (λιγότερα
λιπαρά και χοληστερόλη).
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να διατηρείτε το ιδανικό σωματικό βάρος.
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να μειώσετε το άγχος.
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να ασκείστε όσο περισσότερο μπορείτε, αν παίρνετε
τα κατάλληλα φάρμακα και δεν παρουσιάζετε συμπτώματα.
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να παίρνετε τα φάρμακά σας σύμφωνα με τις οδηγίες
και να ελέγχετε τα επίπεδα του φαρμάκου στο αίμα σας.
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να καλέσετε τον γιατρό σας εάν παρουσιάζετε παρενέργειες
απο τα φαρμακα η εαν εχετε νεα η επιδεινωμενα συμπτωματα (ζα� λη,
θωρακικό άλγος ή σφίξιμο, λιποθυμία, δύσπνοια).
ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να κάνετε δραστηριότητες που προκαλούν μελάνιασμα
εάν παίρνετε αντιθρομβωτικά φάρμακα.
ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να καπνίζετε
ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να καταναλώνετε πολύ αλκοόλ ή καφεΐνη
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