
MIGOTANIE 
PRZEDSIONKÓW
Migotanie przedsionków jest jedną z głównych przyczyn wystąpienia incydentów 
zakrzepowych, w tym udaru mózgu. Szacuje się, że dotyczy ono nawet 2% Polaków, 
z czego około połowa nawet nie zdaje sobie sprawy z jego występowania. Wszystko ze 
względu na to, że choroba ta przebiega bezobjawowo lub jej symptomy są niespecy-
ficzne. Z tego względu wielu pacjentów dowiaduje się o niej przypadkowo, gdy jej sto-
pień zaawansowania jest wysoki i często jedynym ratunkiem pozostaje zastosowanie 
inwazyjnej terapii (m. in. zabiegów kardiochirurgicznych). Które z objawów mogą być 
alarmujące? W jaki sposób diagnozować migotanie przedsionków? I jak zapobiegać 
ich wystąpieniu? 

ZDROWIE
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MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW 
- CO TO JEST?
Z pewnością spora część społeczeństwa 
słyszała o chorobie zwanej migotaniem 
przedsionków, jednak większość nie 
zdaje sobie sprawy z tego, na czym to 
schorzenie tak naprawdę polega. Mi-
gotanie przedsionków jest najczęstszą 
postacią arytmii, tzn. niemiarowej pracy 
serca. Polega ona na szybkiej i niesko-
ordynowanej aktywacji przedsionków 
(350-700/60 s.), co prowadzi do ich nie-
wydolności skurczowej, a tym samym 
skutkuje występowaniem niemiarowe-
go rytmu komór. Ryzyko wystąpienia 
migotania przedsionków wzrasta wraz 
z wiekiem (szacuje się, że choroba ta do-
tyka nawet 15% 80-latków). Wszystko ze 
względu na postępujące zmiany degene-
racyjne mięśnia sercowego, zwiększoną 
sztywność ścian naczyń krwionośnych, 
a także na coraz mniejszą wydolność 
układu bodźco-przewodzącego. 

PRZYCZYNY WYSTĘPOWA-
NIA MIGOTANIA PRZEDSION-
KÓW
Przyczyny występowania migotania 
przedsionków mają najczęściej swoje 
podłoże w schorzeniach układu serco-
wo-naczyniowego. Są to najczęściej: 

• nadciśnienie tętnicze (występuje 
u nawet 70% pacjentów ze zdia-
gnozowanym migotaniem przed-
sionków),

• wady anatomiczne w budowie ser-
ca (m. in. niedomykalność zastawek, 
występowanie ubytków w przegro-
dzie międzyprzedsionkowej), 

• choroba niedokrwienna serca, 
• zapalenie osierdzia i mięśnia serco-

wego, 
• nowotwory rozwijające się w ob-

rębie serca, 
• nieprawidłowe funkcjonowanie wę-

zła zatokowego.

Również choroby przebiegające w ob-
rębie innych układów mogą sprzyjać 
wystąpieniu migotania przedsionków. 

Są to przede wszystkim: 

• nadczynność i niedoczynność tarczycy, 
• otyłość, 
• cukrzyca typu II oraz zespół meta-

boliczny, 
• choroby płuc, 
• niewydolność nerek.

Większe prawdopodobieństwo wystą-
pienia migotania przedsionków poja-
wia się również u pacjentów stosujących 
beta-adrenomimetyki, a także u osób 
nadużywających alkoholu, palących pa-
pierosy, czy…uprawiających sporty wy-
trzymałościowe (np. bieganie, kolarstwo). 

RÓŻNE TYPY MIGOTANIA 
PRZEDSIONKÓW
Lekarze dzielą migotanie przedsionków 
na trzy różne typy. Podstawą tej klasyfika-
cji jest czas trwania tego schorzenia oraz 
związany z tym sposób na unormowanie 
pojawiającego się zaburzenia. W związku 
z tym możemy wyróżnić: 

• migotanie przedsionków napadowe: 
występuje wtedy, gdy arytmia tego 
typu pojawia się jednorazowo lub 
trwa krócej niż 7 dni. Zazwyczaj za-
nika samoistnie lub po zastosowaniu 
leków przeciwarytmicznych; 

• migotanie przedsionków przetrwałe: 
tego typu arytmia trwa dłużej niż 
tydzień. Zanika po podaniu leków 
przeciwarytmicznych, bądź po za-
stosowaniu kardiowersji elektrycznej 
(nieinwazyjny, lecz bardzo bolesny 
zabieg polegający na dokonaniu 
wyładowania elektrycznego w ob-
rębie serca); 

• migotanie przedsionków utrwalo-
ne: w ten sposób klasyfikowane jest 
migotanie przedsionków, które trwa 
dłużej niż rok. By je unormować ko-
nieczny staje się zabieg inwazyjny.

OBJAWY MIGOTANIA PRZED-
SIONKÓW
Objawy migotania przedsionków naj-
częściej mają charakter niespecyficzny 
i nie można ich bezpośrednio wiązać 
z występowaniem arytmii. Są to naj-
częściej: 

• przewlekłe zmęczenie, 
• osłabienie organizmu, 
• duszności (pojawiające się najczę-

ściej po wysiłku fizycznym), 
• nieregularny rytm serca (odczuwany 

jako jego kołatanie), 
• zawroty głowy, 
• omdlenia.

ZDROWIE

Wyniki badania koordynowanego przez zespół 
ekspertów ze Śląskiego Centrum Chorób Serca 

w Zabrzu wykazały, że na migotanie przedsionków 
cierpi nawet 23% Polaków powyżej 65. roku życia 
(co czwarty pacjent powyżej 75. i prawie co trzeci 
pacjent powyżej 85. roku życia). Aż 41% pacjentów 
miało nieme klinicznie (bezobjawowe) migotanie 

przedsionków, a 51% chorych cierpiało na 
napadową formę arytmii (pacjenci mogli nie mieć 

epizodu arytmii w trakcie rejestracji EKG).

Źródło: www.pulsmedycyny.pl
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Pojawienie się powyższych symptomów 
ma jedynie charakter ostrzegawczy. Stwier-
dzenia migotania przedsionków może się 
podjąć tylko i wyłącznie lekarz kardiolog 
po przeprowadzeniu stosownych badań. 

W JAKI SPOSÓB ROZPOZNAJE 
SIĘ MIGOTANIE PRZEDSION-
KÓW?
Migotanie przedsionków stwierdza lekarz 
kardiolog na podstawie wyników prze-
prowadzonych badań. Są to: 

• metoda Holtera: polega na monito-
rowaniu obrazu EKG pacjenta przez 
24 h/dobę; 

• próba wysiłkowa z kontrolą EKG; 
• echokardiografia: badanie pozwala-

jące stwierdzić występowanie skrze-

plin w przedsionku serca, które sta-
nowią znaczne ryzyko wystąpienia 
incydentów zatorowych u pacjen-
tów z migotaniem przedsionków.

Na powyższe badania, regularnie powin-
ni zostać kierowani wszyscy pacjenci na-
leżący do grup podwyższonego ryzyka 
wystąpienia migotania przedsionków: 

• seniorzy powyżej 65. roku życia, 
• pacjenci ze stwierdzonymi choroba-

mi sercowo-naczyniowymi, 
• pacjenci z wadami anatomicznymi 

serca,
• pacjenci, u których wystąpiły w prze-

szłości incydenty zakrzepowo- zato-
rowe (m. in. zawały mięśnia sercowe-
go, udary mózgu).

POWIKŁANIA MIGOTANIA 
PRZEDSIONKÓW
Arytmie serca, w tym m. in. migotanie 
przedsionków mogą prowadzić do wy-
stąpienia niewydolności mięśnia serco-
wego. W efekcie dochodzi do zaburzenia 
przepływu krwi przez naczynia krwiono-
śne i ich osłabienia. Może to prowadzić 
do oderwania fragmentu skrzeplin, które 
mogą być przyczyną wystąpienia za-
torów będących zagrożeniem dla życia 
pacjenta. Najczęstszym powikłaniem mi-
gotania przedsionków jest udar mózgu, 
będący efektem ograniczonego dopły-
wu krwi do tego narządu ze względu 
na zaczopowanie skrzeplinami tętniczek 
mózgowych. 

LECZENIE MIGOTANIA PRZED-
SIONKÓW
Leczenie migotania przedsionków można 
podzielić na farmakologiczne oraz inwa-
zyjne. To pierwsze polega na:

• podawaniu leków przeciwarytmicz-
nych,

• podawaniu leków wpływających na 
częstotliwość rytmu komór (m. in. 
beta-blokerów, blokerów kanału 
wapniowego). 

Możliwość zastosowania leczenia far-
makologicznego nie jest jedynie uzależ-
niona od występowania typu migotania 
przedsionków. Dla właściwego wyboru 
terapii istotne jest również współwy-
stępowanie innych chorób o podłożu 
kardiologicznym, m. in. niewydolności 
serca, choroby wieńcowej. 

ZDROWIE

Arytmie serca, w tym m. in. migotanie przedsionków mogą prowadzić 
do wystąpienia niewydolności mięśnia sercowego. W efekcie dochodzi 
do zaburzenia przepływu krwi przez naczynia krwionośne i ich osłabie-
nia. Może to prowadzić do oderwania fragmentu skrzeplin, które mogą 
być przyczyną wystąpienia zatorów będących zagrożeniem dla życia 

pacjenta. Najczęstszym powikłaniem migotania przedsionków jest udar 
mózgu, będący efektem ograniczonego dopływu krwi do tego narządu 

ze względu na zaczopowanie skrzeplinami tętniczek mózgowych. 
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ZDROWIE

Leczenie inwazyjne jest natomiast za-
rezerwowane dla pacjentów, u których 
migotanie przedsionków utrzymuje się 
dłużej niż rok, a stosowane leczenie far-
makologiczne nie przyniosło korzystnych 
rezultatów. Polega ono na przeprowadze-
niu ablacji, czyli zabiegu polegającego na 
odizolowaniu tkanki mięśnia sercowego 
odpowiedzialnej za wystąpienie arytmii 

serca. Może on mieć charakter przezskórny 
(znacznie mniej inwazyjny) lub przyjmo-
wać postać operacji kardiochirurgicznej. 

Co więcej, każdy pacjent ze stwierdzo-
nym migotaniem przedsionków powi-
nien przyjmować leki przeciwzakrzepowe. 
Wszystko ze względu na zniwelowanie 
podwyższonego ryzyka wystąpienia zda-

rzeń zatorowo- zakrzepowych. Do naj-
częściej stosowanych leków z tej grupy 
należą antagoniści witaminy K.

PRZEDE WSZYSTKIM PROFI-
LAKTYKA!
Ryzyko wystąpienia migotania przedsion-
ków można znacznie zmniejszyć poprzez 
stosowanie się do zasad profilaktyki. Przede 
wszystkim należy wdrożyć do swojego 
życia zasady zdrowego trybu życia, na 
które powinny się złożyć: zróżnicowana 
dieta, aktywność fizyczna, unikanie stresu 
i używek. Co więcej, warto poddawać się 
regularnemu badaniu EKG, na podstawie 
którego można stwierdzić występowanie 
migotania przedsionków, nawet jednorazo-
wego i napadowego. Pozwoli to na wdro-
żenie właściwego leczenia odpowiednio 
wcześnie, dzięki czemu zmniejszy się ryzyko 
wystąpienia powikłań, w tym zdarzeń za-
torowo-zakrzepowych. 

MACIEJ BIRECKI
Pracownik Apteki

Ryzyko zgonu u osób po udarze 
spowodowanym migotaniem przedsionków 
wynosi 20-25% w ciągu pierwszych 30 dni. 

Około 40% chorych, którzy przeżyją udar, ma 
znaczne deficyty neurologiczne. To sprawia, że 
udar spowodowany migotaniem przedsionków 

jest uważany za najgorzej rokujący.

Źródło: www.pulsmedycyny.pl
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