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Wszystko, co każdy 
chory powinien 
wiedzieć o migotaniu 
przedsionków
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Materiały edukacyjne
dla pacjentów z migotaniem 

przedsionków



Słowo wstępne

Problem migotania przedsionków jest coraz powszechniejszy. Obecnie dotyka ok. 
600 tysięcy Polaków, ale za 20-30 lat liczba chorych może znacznie wzrosnąć. Dla-
tego kardiolodzy alarmują, że edukacja pacjentów w zakresie wykrywania i właści-
wego leczenia migotania przedsionków może zahamować ten niepokojący trend.

Poradnik, który oddajemy w Państwa ręce, przygotowany został w odpowiedzi 
na wezwania kardiologów. Znajduje się w nim szereg informacji umożliwiających 
zrozumienie przyczyn występowania migotania przedsionków, towarzyszących mu 
objawów, sposobów leczenia oraz najczęściej występującego powikłania, jakim jest 
udar mózgu. 

                                                                            Prof. dr hab. n. med. Maria Trusz-Gluza
                                                                                Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas                                                                 
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Więcej przydatnych informacji można znaleźć tu:

→  Wykorzystaj swój telefon (tablet) z zainstalowaną bezpłatną
 aplikacją i zeskanuj kod
→  Jeżeli proces nie odbywa się automatycznie – pobierz odpowiednią
 aplikację z Android Market lub App Store
→  Zostaniesz przekierowany na stronę arytmiagroziudarem.pl
→ Korzystaj z dodatkowych informacji na wybrany temat

Instrukcja korzystania 
z QRkod

arytmiagroziudarem.pl

Inicjatorzy akcji edukacyjnej składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom 
zaangażowanym w opracowanie poradnika.

Szczególnie pragniemy podziękować:

prof. dr hab. n. med. Marii Trusz-Gluzie 
prof. dr hab. n. med. Anecie Undas

prof. dr hab. n. med. Zbigniewowi Kalarusowi
dr n. o zdr. Agnieszce Siennickiej
dr Marii Wąsickiej-Sroczyńskiej

Adrianowi Szulczyńskiemu

W poradniku wykorzystano również materiały edukacyjne Polskiego Towarzystwa 
Kardiologicznego znajdujące się na portalu: 

arytmiagroziudarem.pl
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40-50 lat:

0,5% powyżej 75 lat:

10%

Definicja migotania
Migotanie przedsionków to zaburzenie rytmu serca: bardzo szybka i chaotyczna praca 
przedsionków serca (czyli struktur, przez które krew „wchodzi” do komór serca).  
W efekcie, zarówno przepływ krwi przez serce, jak i sposób, w jaki serce pompuje krew 
są zaburzone. Przedsionki to część serca, która prawie zupełnie się nie kurczy. Prowa-
dzi to do zalegania w nich krwi, która sprzyja powstawaniu skrzepliny, szczególnie w tak 
zwanym uszku lewego przedsionka. Skrzeplina może wydostać się z serca i doprowadzić 
do zamknięcia naczynia krwionośnego, najczęściej w mózgu. 

Co to jest migotanie przedsionków? 
Do jakich powikłań może prowadzić?1

Czy migotanie przedsionków jest częste?
Tak. Migotanie przedsionków jest jedną z najczęstszych arytmii. W Polsce migotanie 
dotyczy 600 000 -700 000 osób. Ryzyko jego wystąpienia zależy od płci i wzrasta  
z wiekiem. Zauważono, że tę przypadłość znacznie częściej diagnozuje się u mężczyzn.  

Co więcej, częstość występowania migotania przedsionków u osób w wieku 40-50 lat 
wynosi 0,5%, a u osób w wieku powyżej 75 lat już ponad 10% (najpewniej ta częstość 
jest nawet większa), co oznacza, że jest to ważny problem zdrowotny, szczególnie 
u osób starszych. 

Czy migotanie przedsionków ma różne odmiany?
Tak. Istnieje kilka różnych postaci migotania przedsionków. 

Migotanie może być jednorazowym napadem arytmii, który wystąpił po infekcji lub po 
spożyciu alkoholu. Jeśli arytmia nawraca, może przybrać postać migotania napadowe-
go. Napad migotania najczęściej mija samoistnie w ciągu 48 godzin, choć może trwać 
nawet do 7 dni. Jeśli napadowi towarzyszą przykre objawy lub napad się przedłuża, 
konieczna jest pomoc medyczna.    

Migotanie może trwać jeszcze dłużej, czyli przedłużać się do ponad 7 dni. Taką postać 
nazywa się migotaniem przetrwałym. Jeśli arytmia jest długotrwała, a lekarz wspólnie 
z pacjentem ustalają, że nie będą dążyć do przywrócenia prawidłowego rytmu serca, 
mówi się o migotaniu przewlekłym (utrwalonym). 

Co to jest migotanie przedsionków? Do jakich powikłań może prowadzić?

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Zalegająca w uszku lewego 
przedsionka, lub rzadziej 
w samej jamie przdsionka, 
krew tworzy skrzepline

Dowiedz się więcej
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Jakie są przyczyny migotania przedsionków?

Czy migotanie przedsionków to choroba, która zmienia się wraz  
z upływem czasu? 
Niestety tak. U większości chorych migotanie przedsionków ma charakter postępujący. 
Zazwyczaj, w pierwszej kolejności pojawia się postać napadowa, przy czym napady 
występują rzadko (np. raz w roku). Z czasem ich częstość wzrasta (mogą pojawiać się 
nawet kilka razy w tygodniu) i trwają dłużej. 

W kolejnym etapie, migotanie może się utrwalać. Arytmia może nawracać nawet 
pomimo udanego przerwania napadu (np. stosując kardiowersję elektryczną) oraz 
pomimo stosowania leczenia antyarytmicznego.

Czy migotanie przedsionków powoduje powikłania?
Niestety tak. Najpoważniejszym powikłaniem migotania przedsionków jest udar mózgu. 

Ponadto, migotanie przedsionków może prowadzić do: obniżenia sprawności intelek-
tualnej, zatorów w innych tętnicach, np. doprowadzających krew do kończyn dolnych 
lub jamy brzusznej, niewydolności serca, zawału serca oraz przedwczesnego zgonu.

→ Udar mózgu – najpoważniejsze powikłanie
Udar mózgu jest częstym i najgroźniejszym powikłaniem migotania przedsionków. 
W sercu chorego z migotaniem przedsionków przepływ krwi jest zaburzony. Z krwi 
zalegającej w przedsionkach może powstać skrzeplina, która płynąc z prądem krwi 

PAMIĘTAJ! W momencie wystąpienia niepokojących objawów, 
takich jak: duszność, ból w klatce piersiowej, omdlenie lub 
„mroczki” przed oczami, wezwij pogotowie ratunkowe!

Co to jest migotanie przedsionków? Do jakich powikłań może prowadzić?

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej
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choroba wieńcowa wada zastawki serca

nadciśnienie tętnicze

cukrzyca

choroba płuc

otyłość

przewlekła choroba nerek

stosowanie narkotyków

stosowanie pewnych leków

uprawianie dyscyplin
wytrzymałościowych

palenie tytoniu niedobór elektrolitów

nadmierne spożycie alkoholu

odwodnienie

bezdech senny

niewydolność serca

nadmierne spożycie kofeiny

nadczynność tarczycy udar mózgu, zator obwodowy zaburzenia poznawcze

zawał serca nagły zgon sercowy

zgonniewydolność serca

1,5-2,0x

1,5-2,0x

3x

2x

5x
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może dotrzeć do naczynia mózgowego. Zatkanie naczynia mózgowego powoduje 
niedokrwienie i martwicę w mózgu, czyli udar. Udar, którego przyczyną jest migotanie 
przedsionków powtarza się częściej niż w przypadku innych rodzajów udaru. Co więcej, 
taki udar częściej prowadzi do trwałego kalectwa, a nawet zgonu.

PAMIĘTAJ! Migotanie przedsionków wiąże się z pięciokrotnie 
zwiększonym ryzykiem udaru mózgu. Nigdy nie lekceważ 
niepokojących objawów!

PAMIETAJ! Ból w klatce piersiowej to pierwszy sygnał 
do wezwania pogotowia ratunkowego. Im wcześniej zgłosisz się 
do lekarza, tym mniej dokuczliwe będą skutki zawału serca.

→ Niewydolność serca
Niewydolne serce nie jest w stanie efektywnie pompować krwi. W efekcie wszystkie 
narządy otrzymują mniej tlenu i substancji odżywczych. W konsekwencji, pacjent 
z niewydolnością serca cierpi z powodu złej tolerancji wysiłku, duszności oraz obrzę-
ków kończyn dolnych. 

Migotanie przedsionków zwiększa ryzyko rozwoju niewydolności serca, ponieważ 
zaburza funkcjonowanie serca jako efektywnej pompy. Jednocześnie niewydolność 
serca sprzyja rozwojowi migotania przedsionków.

→ Zator tętnicy obwodowej
Skrzeplina, która może powstać w sercu chorego z migotaniem przedsionków, może 
wydostać się z serca wraz z prądem krwi. 
Skrzeplina powstająca w lewym przedsionku może dotrzeć do tętnicy w mózgu, 
powodując udar. Skrzeplina może też trafić do innych tętnic, które doprowadzają krew 
do określonego narządu, prowadząc do ich zablokowania. W efekcie może dochodzić 
do niedokrwienia i martwicy w tym narządzie. Taki zator często dotyczy tętnicy, która 
dociera do kończyn, nerek, śledziony lub jelit. 
Skrzeplina powstająca w prawym przedsionku może przemieszczać się do krążenia 
płucnego, wywołując zatorowość płucną. Niezależnie od tego, w którym z przed-
sionków powstała skrzeplina, wywoływany przez nią zator może stanowić poważne 
zagrożenie życia.

→ Zawał serca
Zawałem serca nazywa się stan, w którym doszło do martwicy fragmentu mięśnia 
sercowego. Martwica w sercu powstaje wskutek niedokrwienia wynikającego z choro-
by wieńcowej charakteryzującej się obecnością zmian miażdżycowych, które zwężają  
tętnice wieńcowe.

Co ważne, chorzy z migotaniem przedsionków są ok. 1,5-2-krotnie bardziej narażeni 
na wystąpienia zawału serca. Jednocześnie zawał serca zwiększa ryzyko rozwoju 
migotania przedsionków .

Co to jest migotanie przedsionków? Do jakich powikłań może prowadzić?

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej
Martwica czyli

zawał serca

Zamknięcie tętnicy
prowadzącej krew

do serca
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Kołatanie serca
Kołataniem określa się szybkie bicie serca (dochodzące nawet do 120-150 uderzeń na 
minutę).
To jeden z najczęstszych objawów migotania przedsionków. Występuje głównie u cho-
rych z napadową postacią arytmii. 

Objawy migotania przedsionków

Obniżenie sprawności intelektualnej
Migotanie przedsionków może prowadzić do spadku sprawności intelektualnej,  
a nawet do demencji. Taki stan może być wynikiem nierozpoznanego udaru lub uda-
rów, które nie były odpowiednio leczone. 

PAMIĘTAJ! W momencie wystąpienia niepokojących objawów, 
takich jak: duszność, ból w klatce piersiowej, omdlenie lub „mroczki” 
przed oczami, wezwij pogotowie ratunkowe!

Objawy migotania przedsionków2

Omdlenie
Omdlenie to krótkotrwała utrata przytomności spowodowana nagłym spadkiem do-
pływu krwi do mózgu. Omdlenie następuje gwałtownie. Może być przyczyną wtórnych 
urazów (np. wskutek uderzenia w głowę). U niektórych chorych można zaobserwo-
wać objawy zwiastujące omdlenie, tzw. objawy stanu przedomdleniowego, opisywane 
jako: „mroczki” przed oczyma, zawroty głowy, osłabienie oraz krótkotrwałe zaburzenia 
orientacji. Migotanie przedsionków może prowadzić do omdlenia, gdy rytm serca 
jest zbyt wolny lub zbyt szybki. Omdlenie to objaw, który należy traktować poważnie.

Spadek wydolności wysiłkowej
Częstym objawem migotania przedsionków jest pogorszenie wydolności wysiłkowej. 
Pacjenci określają to jako: męczliwość, poty przy niewielkim wysiłku oraz uczucie 
braku powietrza.
Jeśli u chorego już wcześniej stwierdzono niewydolność serca, to wystąpienie migota-
nia przedsionków znacznie ją pogarsza.

Które objawy wymagają pilnego skorzystania z pomocy medycznej?
Nie można lekceważyć objawów wskazujących na udar mózgu, czyli: 
→  nagłego osłabienia siły kończyny górnej lub dolnej,
→  drętwienia lub sztywnienia kończyny,
→  jednostronnego pogorszenia widzenia,
→  trudności w mówieniu lub rozumieniu mowy,
→ nagle pojawiającego się bólu głowy (zwykle innego niż bóle występujące wcze-

śniej), zawrotów głowy lub nudności i wymiotów.

Pacjent z takimi objawami wymaga natychmiastowej hospitalizacji, najlepiej w specja-
listycznym oddziale udarowym.

Pilna pomoc lekarska może być także potrzebna w razie wystąpienia takich objawów jak:
→  omdlenie lub stan przedomdleniowy,
→  duszność,
→  ból w klatce piersiowej.
Pacjent z takimi objawami wymaga hospitalizacji lub przynajmniej badań i obserwacji 
w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym lub Izbie Przyjęć szpitala.   

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej

Dowiedz się więcej
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Zmiana stylu życia
W leczeniu migotania przedsionków bardzo ważna jest modyfikacja stylu życia.
Oznacza to:
→  utrzymanie prawidłowej masy ciała (u osób z otyłością bądź nadwagą wskazane 

jest zrzucenie nadmiaru kilogramów);
→  uprawianie aktywności fizycznej (zalecany jest regularny ruch, nawet 4-5 razy  

w tygodniu. Nie sformułowano szczegółowych zaleceń dotyczących formy ak-
tywności. Oznacza to, że można dostosować aktywność do własnych preferencji, 
możliwości i ograniczeń);

→  stosowanie diety z dużą ilością warzyw (które zawierają minerały, np. potas po-
trzebny do zwalczania arytmii);

→  ograniczenie spożycia alkoholu (u niektórych chorych z migotaniem przedsionków 
konieczne jest zachowanie całkowitej abstynencji);

→  zakaz palenia papierosów;
→  konieczność optymalnego leczenia innych schorzeń, takich jak: nadciśnienie tętni-

cze czy cukrzyca;
→  unikanie zanieczyszczonego powietrza atmosferycznego (np. smogu).

Leczenie migotania przedsionków

stosowania leków, takich jak; warfaryna (Warfin) lub acenokumarol (Acenokuma-
rol, Sintrom). Leki te należą do grupy doustnych antagonistów witaminy K. Stosując 
warfarynę lub acenokumarol konieczne jest kontrolowanie krzepliwości krwi poprzez 
badanie wskaźnika INR i dostosowywanie dawki leków tak, aby INR pozostawał w 
wyznaczonym przez lekarza zakresie, np. 2,0-3,0. U niektórych chorych, np. z wszcze-
pioną sztuczną zastawką mitralną, docelowy zakres INR może być zmieniony i wynosić 
przykładowo od 2,5 do 3,5. Kontrola INR powinna odbywać się często (np. co 3-4 
tygodnie oznaczeń). Jeśli wartości INR mieszczą się w zalecanym zakresie, oznacza to, 
że leczenie jest skuteczne, przy występującym niskim poziomie ryzyka krwawień. 

INR poniżej 2,0 wymaga ponownego sprawdzenia po 1-2 tygodniach (o ile wcześniej-
sze wyniki mieściły się w zaleconym przedziale). Na wahania wartości INR podczas 
leczenia warfaryną lub acenokumarolem narażone są następujące grupy chorych: ko-
biety, osoby poniżej 60. roku życia, osoby palące papierosy, chorujące na nadciśnienie, 
cukrzycę i/lub niewydolność serca, osoby po zawale serca lub udarze mózgu, osoby 
z chorobami wątroby, nerek lub płuc.

Innym lekiem jest kwas acetylosalicylowy, czyli aspiryna (Acard, Polocard, Aspirin itp.). 
Jej skuteczność w zapobieganiu udarom niedokrwiennym w migotaniu przedsionków 
jest mniejsza, wynosi maksymalnie ok. 20%.

Nowoczesne metody zapobiegania udarowi obejmują stosowanie leków nowej gene-
racji, takich jak: dabigatran (Pradaxa), rywaroksaban (Xarelto) czy apiksaban (Eliquis), 
które należą do grupy tzw. nowych doustnych antykoagulantów. Leki te mogą zapo-
biegać udarowi mózgu nawet skuteczniej niż warfaryna. Jednocześnie stosowanie 
tych leków nie wymaga wykonywania badań INR. Takie leki przepisuje się chorym, 
którzy byli leczeni za pomocą Warfinu lub Acenokumarolu, jednak występowały u nich 
duże wahania INR. Nowymi lekami leczeni są również pacjenci, u których doszło do 
krwawień lub udaru mózgu. Nowe leki przeciwkrzepliwe powinny być przepisywane 
chorym, którzy rozpoczynają leczenie z powodu migotania przedsionków, jeśli akcep-
tują taką formę leczenia i nie mają przeciwwskazań.

Leczenie migotania przedsionków3

Profilaktyka udaru mózgu
W ramach zapobiegania udarowi mózgu u chorych z migotaniem przedsionków należy 
ocenić tzw. ryzyko zakrzepowo-zatorowe oraz ryzyko krwawień. Takiej oceny dokonu-
je lekarz. Właściwa ocena pozwala dobrać najbardziej odpowiednie leczenie farmako-
logiczne. 
Jedną z metod zapobiegania udarowi mózgu jest stosowanie leków przeciwkrzepli-
wych. Udowodniono, że ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu u osób 
z migotaniem przedsionków może być zmniejszone nawet o ok. 65% w przypadku 

Dowiedz się więcej
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Nowych leków przeciwkrzepliwych nie należy stosować u chorych: 
→  z ciężką niewydolnością nerek (w tym leczonych dializami),
→  po wszczepieniu sztucznej zastawki serca,
→  z ciężką zastawkową wadą serca (np. poreumatycznym zwężeniem zastawki 

mitralnej),
→  przy małopłytkowości,
→  po niedawno przebytym poważnym krwawieniu.

migotania, ale zmniejszają częstość występowania nawrotów arytmii lub nadają im 
łagodniejszy, mniej dokuczliwy, charakter. 

O doborze właściwego leku decyduje lekarz, który musi uwzględnić szereg elemen-
tów, przede wszystkim, rodzaj choroby, która doprowadziła do migotania. W razie 
nieskuteczności wybranego leku antyarytmicznego, dokonuje się zmiany, licząc na 
większą skuteczność innego leku.

PAMIĘTAJ! O sposobie leczenia zawsze decyduje lekarz!
PAMIĘTAJ! Nie przerywaj ani nie zmieniaj leczenia 
farmakologicznego bez porozumienia z lekarzem!

Leki antyarytmiczne
Lek antyarytmiczny to lek wpływający na czynność elektryczną serca, warunkującą 
rytm pracy serca. Lek antyarytmiczny zastosowany doraźnie (jako zastrzyk, kroplówka 
lub tabletka) może przerwać napad migotania przedsionków. Lek stosowany przewle-
kle może zmniejszać ryzyko nawrotu migotania. 

W Polsce dostępne są następujące leki: beta-blokery (np. metoprolol, bisoprolol i inne), 
propafenon, sotalol, lub amiodaron. Warto dodać, że wymienione leki nie eliminują 

Kardiowersja elektryczna
Kardiowersja elektryczna to forma elektroterapii, czyli zabieg polegający na poddaniu 
mięśnia sercowego krótkotrwałemu przepływowi prądu o wysokim napięciu, w celu 
przerwania arytmii, takiej jak migotanie przedsionków. Zabieg wykonuje się w znieczu-
leniu ogólnym („pod narkozą”). Elektrody dostarczające prąd przykładane są do klatki 
piersiowej. Doraźna skuteczność zabiegu kardiowersji w migotaniu przedsionków 
jest duża (wynosi ok. 90%), jednak ta arytmia często nawraca. Dlatego stosuje się leki 
antyarytmiczne lub wykonuje ablację.

Ablacja migotania przedsionków
Ablacja migotania przedsionków to zabieg inwazyjny. Ablacja wymaga wprowadzenia 
do serca cewników-elektrod. Odbywa się to w znieczuleniu miejscowym poprzez żyłę 
w pachwinie (czasem również w innym miejscu). Elektrody docierają do lewego przed-
sionka, ponieważ to w tym obszarze zlokalizowane są pobudzenia elektryczne, będące 
głównym źródłem migotania. Sam zabieg polega na odizolowaniu ujść żył płucnych 
od lewego przedsionka, za pomocą lokalnych aplikacji cieplnych lub aplikacji o niskiej 
temperaturze (od -60 do -80 stopni).  

Leczenie migotania przedsionków
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Gdy u chorego z migotaniem przedsionków niemożliwe jest zastosowanie leczenia 
przeciwkrzepliwego, wykonuje się zabieg polegający na zamknięciu uchyłka lewe-
go przedsionka (zwanego uszkiem lewego przedsionka), czyli miejsca, w którym 
najczęściej zalega krew sprzyjająca powstawaniu zakrzepów. Zamykanie uszka jest 
zabiegiem inwazyjnym. Polega na odizolowaniu uszka od reszty przedsionka. Zabieg 
jest obarczony ryzykiem powikłań na poziomie kilku procent. Przeprowadza się go 
u pacjentów, którzy nie mogą przyjmować leku przeciwkrzepliwego lub gdy terapii 
farmakologicznej towarzyszą uporczywe krwawienia.
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W migotaniu napadowym skuteczność ablacji sięga 60-85%. Czasem potrzebne jest 
powtórzenie zabiegu. W przypadku przewlekłego migotania przedsionków skutecz-
ność ablacji jest mniejsza. U 2-4% chorych mogą wystąpić powikłania. Powikłania 
występują rzadziej u osób młodszych, bez istotnej choroby serca oraz gdy ablację 
wykonuje doświadczony zespół.

U chorych, u których migotanie przedsionków prowadzi do nadmiernie przyspieszonej 
akcji serca i którym nie pomogły leki, wykonuje się ablację węzła przedsionkowo-ko-
morowego, czyli miejsca przejścia pobudzeń z przedsionków do komór serca. Taka 
ablacja powoduje całkowity blok między przedsionkami i komorami serca. W takiej 
sytuacji konieczne jest wszczepienie stymulatora serca .

Stymulator serca
Stymulator serca to zminiaturyzowane, inteligentne urządzenie elektroniczne, które 
pobudza serce do pracy, gdy jest ona zbyt wolna lub przebiega ze zbyt długimi prze-
rwami. Współczesne stymulatory ważą 20-30 g i mają średnią żywotność ok. 10 lat. 
Wszczepienie urządzenia przeprowadza się w znieczuleniu miejscowym. Elektrody 
wprowadza się do prawej komory lub dodatkowo do prawego przedsionka, poprzez 
żyły w okolicy lewego obojczyka. Oznacza to, że zabieg nie wymaga otwierania klatki 
piersiowej i serca. Samą baterię umieszcza się pod skórą, poniżej obojczyka.

Stymulator serca nie jest powszechnie stosowany u chorych z migotaniem przedsion-
ków, ponieważ pomaga on tylko tym chorym, u których stwierdza się stale lub okreso-
wo zbyt wolną akcję serca .

PAMIĘTAJ! W momencie wystąpienia niepokojących objawów, 
takich jak: duszność, ból w klatce piersiowej, omdlenie lub „mroczki” 
przed oczami, wezwij pogotowie ratunkowe!

Jak doraźnie przerwać napad migotania?
Napad migotania przedsionków często ustępuje samoistnie. Jeśli objawy nie są do-
kuczliwe lub są umiarkowanie dokuczliwe, można zastosować leki doraźne (zgodnie 
ze wskazaniami lekarza prowadzącego). Jeśli po zażyciu leków napad migotania prze-
dłuża się, np. trwa dłużej niż 24 godziny, wskazany jest kontakt z lekarzem. Najczęściej 
wystarczy pomoc lekarska w Izbie Przyjęć szpitala lub w Szpitalnym Oddziale Ratun-
kowym, bez potrzeby hospitalizacji.

Strategie leczenia przewlekłego
Istnieją dwie podstawowe strategie leczenia przewlekłego migotania przedsionków:

Pierwszą z nich jest walka o wyeliminowanie arytmii oraz o utrzymanie normalnego 
rytmu serca (zwanego rytmem zatokowym). Taka walka polega na przerywaniu napa-
dów migotania za pomocą leku antyarytmicznego lub kardiowersji elektrycznej. 
W celu utrzymania prawidłowego rytmu stosuje się wspomniany lek antyarytmiczny 
lub wykonuje się ablację migotania przedsionków. Takie leczenie najczęściej dotyczy 
osób młodszych, bez poważnych chorób serca, u których migotanie jest napadowe, 
często nawraca i istotnie obniża jakość życia.

Drugą strategią jest akceptacja migotania przedsionków i zastosowanie leczenia, które 
wspiera prawidłową częstość rytmu komór serca. Leczenie polega na stosowaniu 
preparatów, które chronią przed zbyt szybkim rytmem komór serca (beta-blokery, 

Leczenie migotania przedsionków
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np. metoprolol, bisoprolol, lub werapamil czy digoksyna). Jeśli rytm jest zbyt wolny, 
wówczas chory wymaga wszczepienia stymulatora serca. Takie leczenie dotyczy osób 
starszych, z migotaniem utrwalonym, gdy arytmia nie powoduje poważnych objawów.

Jak wykrywać migotanie przedsionków

EKG). Zapis jest analizowany w specjalistycznej pracowni. Obecnie istnieje możliwość 
ciągłej rejestracji EKG przez 7, a nawet 14 dni. Istnieją również warianty pozwalające na 
transmisję sygnału EKG na odległość (tzw. tele-EKG), mogące rejestrować rytm serca 
jedynie w momencie wystąpienia objawów lub też w sposób ciągły, nawet przez 30 
dni. Co ważne, im rzadziej występuje arytmia, tym dłuższy powinien być czas rejestra-
cji, aby możliwe było rozpoznanie migotania.

Badanie tętna
Tętno, wyczuwalne w różnych miejscach ciała, to efekt rozprzestrzeniania się siły to-
warzyszącej wyrzutowi krwi z serca. Innymi słowy, tętno oddaje rytm, w jakim pracuje 
serce. 
Nawet proste badanie tętna, które można przeprowadzić samodzielnie, pomaga 
wykryć arytmię. Badając tętno, najlepiej ułożyć 3 palce (drugi, trzeci i czwarty) w 
niewielkim dołku na końcu przedramienia (blisko kciuka), tam gdzie przebiega tętnica 
promieniowa. Siła ucisku powinna być niewielka. Fala tętna, zwana też pulsem, powin-
na być wyczuwalna pod palcami. Należy policzyć, ile uderzeń poczujemy w ciągu 30 
sekund. Tę wartość należy pomnożyć przez 2. Wówczas uzyskamy pomiar „na minutę”.

Prawidłowe tętno powinno być miarowe (regularne) i mieć częstość 60-80 uderzeń 
na minutę. Okresowo powtarzane pomiary pozwalają określić, jaka jest częstość tętna 
u danej osoby. Jeżeli dotychczas tętno spoczynkowe wynosiło ok. 65/min, a w ko-
lejnym pomiarze (dokonywanym również w spoczynku) wystąpi tętno niemiarowe o 
częstości 100 uderzeń na minutę, można podejrzewać wystąpienie arytmii, np. migota-
nia przedsionków. 

Współcześnie badanie tętna można przeprowadzić przy użyciu smartfona. Aplikacje, 
które pomagają zmierzyć puls to m. in. :
Runtastic Heart Rate Monitor & Pulse Tracker
My Heart Rate Monitor & Pulse Rate

Jak wykrywać migotania przedsionków4
EKG
Podstawowym badaniem, które służy rozpoznaniu migotania przedsionków, jest bada-
nie elektrokardiograficzne, w skrócie EKG. Umożliwia ono zarejestrowanie czynności 
elektrycznej serca, ilustrując rytm, w jakim są pobudzane elektrycznie poszczególne 
elementy serca. Dlatego EKG ma szerokie zastosowanie w rozpoznawaniu różnych 
chorób serca, w tym zaburzeń rytmu. Jeśli EKG zostanie wykonane w trakcie migota-
nia przedsionków, lekarz może z dużą łatwością rozpoznać tę arytmię.

Holter
Nazwa Holter pochodzi od nazwiska twórcy tej metody. Monitorowanie rytmu ser-
ca metodą Holtera służy do rozpoznania migotania przedsionków, szczególnie gdy 
arytmia występuje jedynie okresowo (ma charakter napadowy). Pacjent otrzymuje 
niewielki, wygodny rejestrator, który w sposób ciągły zapisuje pracę serca (w postaci 
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Instant Heart Rate: Heart Rate & Pulse Monitor
Cardiograph Heart Rate Monitor
Heart Rate Plus - Heart Rate Monitor for Free
Heart Beat

Aplikacje pomagające ocenić miarowość:
Cardiio - Heart Rate Monitor
Preventicus Heartbeats - Palpitations revealed
Know Your Heart Rhythm
Photo AFib Detector
Heart_Rhythm Heart Rhythm App

Aplikacje tego rodzaju najczęściej wymagają przytrzymania palców w okolicy obiekty-
wu aparatu i flesza. Po kilkunastu sekundach na ekranie smartfona pojawią się dane o 
pulsie oraz graficzny zapis rytmu serca. 

Kolejną możliwość pomiarów tętna, także w trakcie aktywności fizycznej, stwarza 
elektroniczne urządzenie tzw. SmartWatch. Oprócz wielu różnych zaawansowanych 
funkcji urządzenie może dokonywać pomiaru tętna korzystając z technologii zwanej 
fotopletyzmografią. Czujnik pomiaru może znajdować się na pasie zapinanym na 
klatce piersiowej lub bezpośrednio w zegarku. 

Migotanie przedsionków i ryzyko udaru mózgu 

Wszczepialny rejestrator arytmii
Czasami arytmia występuje rzadko i trudno ją zidentyfikować. Jednocześnie jej objawy 
mogą być gwałtowne i budzić niepokój. W takiej sytuacji warto zastosować wszcze-
pialny rejestrator arytmii. To niewielkie urządzenie wszczepiane (a nawet – w przypad-
ku najnowocześniejszych, zminiaturyzowanych modeli - wstrzykiwane) pod skórę, 
w obszarze klatki piersiowej. Urządzenie rejestruje i analizuje rytm serca (czyli zapis 
EKG) przez okres do 3 lat. Pozwala to na dokładne rozpoznanie arytmii, a także na 
ocenę skuteczności jej leczenia.

Co to jest udar mózgu?
Udar to nagłe zaburzenie czynności mózgu, do którego dochodzi wskutek problemów 
z krążeniem krwi w obrębie głowy. 80% przypadków to udary spowodowane nie-
dokrwieniem (udary niedokrwienne), a tylko 20% to udary wywołane krwawieniem 
wewnątrz czaszki (od których wywodzi się potoczna, nieprawidłowa nazwa udaru, tj. 
wylew). Udary niedokrwienne są spowodowane zmniejszeniem lub ustaniem przepły-
wu krwi w naczyniu mózgowym. Najczęstsze objawy udaru mózgu obejmują:
→  nagłe osłabienie siły kończyny górnej lub dolnej,
→  drętwienie lub sztywnienie kończyny,
→  jednostronne pogorszenie widzenia,
→  trudności w mówieniu lub rozumieniu mowy,
→  pojawiający się nagle ból głowy (inny niż bóle występujące wcześniej), zawroty 

głowy lub nudności i wymioty.

Migotanie przedsionków może powodować udar niedokrwienny mózgu. Dlatego nie 
wolno lekceważyć wymienionych objawów, szczególnie u chorego z migotaniem. 

Migotanie przedsionków i ryzyko udaru mózgu 5

Pomiar ciśnienia tętniczego
Mierząc ciśnienie można wykryć arytmię, ponieważ automatyczne aparaty do mierze-
nia ciśnienia tętniczego, dokonują dodatkowo pomiaru tętna. W migotaniu przedsion-
ków rytm serca (tętno) jest niemiarowe. Ciśnieniomierze nowej generacji sygnalizują 
wystąpienie arytmii. Oczywiście konieczne jest potwierdzenie rozpoznania migotania 
innymi metodami.
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Pacjent z takimi objawami wymaga pilnej pomocy w postaci leczenia neurologiczne-
go w oddziale udarowym. Co ważne, im większe opóźnienie w leczeniu, tym większe 
uszkodzenie mózgu. 
Czas to mózg!

→  niedoczynność tarczycy,
→  zakażenia,
→  zaburzenia krzepnięcia krwi, zwłaszcza zespół antyfosfolipidowy.

PAMIĘTAJ! Migotanie przedsionków wiąże się z pięciokrotnie 
zwiększonym ryzykiem udaru mózgu. Nigdy nie lekceważ 
niepokojących objawów!

PAMIĘTAJ! W momencie wystąpienia niepokojących objawów, 
takich jak: ból głowy, drętwienie kończyn, pogorszenie widzenia, 
trudności w mówieniu, wezwij pogotowie ratunkowe!

Jakie są przyczyny udaru mózgu?
Czynników, które przyczyniają się do wystąpienia udaru mózgu jest wiele i są one 
złożone. Udar mózgu częściej dotyka mężczyzn oraz osoby w starszym wieku. Za-
uważono, że wystąpienie udaru u najbliższych krewnych (rodzice/rodzeństwo) przed 
ukończeniem przez nich 60 roku życia, zwiększa ryzyko wystąpienia udaru nie-
dokrwiennego. Ponadto, chorobami, które sprzyjają wystąpieniu udaru niedokrwien-
nego są:
→  nadciśnienie tętnicze;
→  napadowe oraz utrwalone migotanie przedsionków ,
→  palenie tytoniu (nawet tylko kilku papierosów dziennie),
→  cukrzyca,
→  zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej,
→  zaburzenia gospodarki lipidowej zwłaszcza hipercholesterolemia,
→  otyłość,
→  zespół bezdechu sennego,
→  nadużywanie alkoholu,
→  migrena,
→  dna moczanowa,
→  uraz tętnicy,

Dlaczego udar mózgu spowodowany migotaniem przedsionków jest 
wyjątkowo groźny?
Udary związane z migotaniem przedsionków stanowią 15-20% wszystkich udarów 
mózgu.
Migotanie przedsionków wiąże się z pięciokrotnie zwiększonym ryzykiem udaru mózgu. 
Roczne ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu u osób niestosujących le-
ków przeciwkrzepliwych wynosi w przybliżeniu 4,5%. U osób, u których występuje kilka 
dodatkowych czynników ryzyka, zagrożenie może wzrosnąć nawet do około 20%. 

Udar mózgu u chorych z migotaniem przedsionków cechuje się o 40-90% większą 
ogólną śmiertelnością i chorobowością w porównaniu z udarami o innym podłożu. Taki 
udar często powoduje martwicę i niedotlenienie znacznego obszaru mózgu, a ryzyko 
zgonu u chorych po takim udarze wynosi 20-25% w ciągu pierwszych 30 dni. Około 
40% chorych, którzy go przeżyją, ma znaczne deficyty neurologiczne, co sprawia, że ten 
rodzaj udaru jest uważany za najgorzej rokujący. Udar u chorych z migotaniem wiąże 
się z dwa razy większym ryzykiem otępienia i aż trzy razy większym ryzykiem rozwoju 
niewydolności serca w porównaniu z udarami o innym podłożu. Co ważne, migotanie 
przedsionków to przyczyna udaru, której można skutecznie zapobiegać. 

Migotanie przedsionków i ryzyko udaru mózgu 
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Ocena ryzyka udaru mózgu
Chorzy z migotaniem przedsionków są w różnym stopniu narażeni na wystąpienie 
udaru niedokrwiennego mózgu. Precyzyjna ocena ryzyka udaru może być dokonana z 
użyciem tak zwanej skali CHA2DS2-VASc.

Nazwa CHA2DS2-VASc pochodzi od pierwszych liter angielskich nazw czynników 
ryzyka wystąpienia udaru: 
→  C od Congestive heart failure/left ventricle dysfunction, czyli określeń związanych 

z niewydolnością serca/dysfunkcją lewej komory serca, 
→  H jak Hypertension, czyli nadciśnienie, 
→  A jak Age, czyli wiek (ponad 75 lat), 
→  D jak Diabetes, czyli cukrzyca, 
→  S jak Stroke czyli udar, 
→  V jak Vascular disease, czyli choroba naczyniowa, 
→  A ponownie jako Age, czyli wiek (tym razem w przedziale 65–74 lat) 
→  S od Sex category, czyli płeć pacjenta (w tym wypadku płeć żeńska to 1 punkt). 

Za każdy z wymienionych czynników ryzyka pacjent otrzymuje 1 punkt. W interpreta-
cji wyników skali CHA2DS2-VASc wyodrębnia się trzy kategorie ryzyka udaru nie-
dokrwiennego mózgu w migotaniu przedsionków: 
1. wynik 0 - małe ryzyko udaru, 
2. wynik 1 - umiarkowane ryzyko udaru 
3. wynik ≥ 2, który oznacza duże ryzyko udaru. 

Największe ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu stwierdza się u chorych z migo-
taniem przedsionków, u których wcześniej rozpoznano udar lub przejściowe objawy 
niedokrwienia mózgu oraz u chorych w wieku powyżej 75 lat.

1 punkt w skali CHA2DS2-VASc oznacza ryzyko 1,3-2% incydentów zakrzepowo-zato-
rowych w skali roku. 3 punkty to ryzyko rzędu 3,2% na rok, a 6 punktów – 9,8% na rok, 
Uzyskanie wyniku maksymalnego, czyli 9 punktów odpowiada ryzyku rzędu 15,2% na 
rok. Jednocześnie szacuje się, że tylko ok. 10% chorych z migotaniem przedsionków 
nie ma wskazań do przewlekłej antykoagulacji, a roczne ryzyko wystąpienia udaru 
mózgu w tej grupie wynosi około 0,5%. 

Decyzja lekarza odnośnie postępowania przeciwzakrzepowego w migotaniu przed-
sionków, zgodnie z aktualnymi europejskimi zaleceniami, podejmowana jest w oparciu 
o następującą klasyfikację:
→  wynik w skali CHA2DS2-VASc równy 0 oznacza, że pacjent nie musi stosować 

profilaktyki przeciwzakrzepowej, 
→  wynik CHA2DS2-VASc równy 1 uważa się za wskazanie do długoterminowego 

stosowania leczenia przeciwkrzepliwego,
→  wynik równy 2 lub więcej to silne wskazanie do przewlekłej antykoagulacji bez 

względu na płeć.

Jeśli pacjent nie chce stosować antykoagulacji, warto - po konsultacji z lekarzem -  
rozważyć skojarzone leczenie przeciwpłytkowe. 

Migotanie przedsionków i ryzyko udaru mózgu 

Dowiedz się więcej

Czynniki ryzyka:

Skala CHA2DS2-VASc

Punkty:

1
1
2
1
2

1

1
1

Niewydolność serca/dysfunkcja lewej komory
Nadciśnienie tętnicze
Wiek ≥75 lat
Cukrzyca
Udar mózgu/przejściowe niedokrwienie mózgu/incydent 
zakrzepowo-zatorowy
Choroba naczyniowa (przebyty zawał serca, choroba 
tętnic obwodowych, blaszka miażdżycowa w aorcie)
Wiek 65-74 lata
Płeć żeńska
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Ocena ryzyka krwawienia
Bezpieczeństwo leczenia stosowanego w celu zapobiegania udarowi mózgu u cho-
rych z migotaniem przedsionków zależy od oceny ryzyka krwawienia, której dokonuje 
lekarz. Lekarze dysponują różnymi metodami oceny bezpieczeństwa takiego leczenia. 
Jedną z nich jest skala ryzyka krwawień zwana HAS-BLED.

Nazwa HAS-BLED pochodzi od pierwszych liter angielskich nazw czynników ryzyka 
krwawienia: 
→  H jak Hypertension – nadciśnienie tętnicze, 
→  A jak Abnormal renal/liver function – zaburzenia czynności nerek/wątroby, 
→  S jak Stroke, czyli udar, 
→  B jak Bleeding, czyli krwawienie, 
→  L jak Labile INR – niestabilne wyniki INR, 
→  E jak Elderly, czyli podeszły wiek 
→  D czyli Drugs/leki, alkohol - używki.

Za każdy z wymienionych czynników dodawany jest 1 punkt. 

Wynik 3 lub więcej punktów oznacza duże ryzyko wystąpienia krwawienia. Nie wy-
klucza to jednak stosowania wszystkich dostępnych metod leczenia, zwłaszcza, że 
współczesna medycyna dysponuje wieloma skutecznymi metodami leczenia krwa-
wień. Szacuje się, że stosowanie leków przeciwkrzepliwych u chorych z migotaniem 
przedsionków wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnego krwawienia od 0,4 do 
7,2% w ciągu roku. Ryzyko mniejszych krwawień wynosi 15-20% w ciągu roku. Ryzyko 
krwawienia rośnie wraz z wiekiem i liczbą chorób współistniejących.

Migotanie przedsionków i ryzyko udaru mózgu 

Dowiedz się więcejCzynniki ryzyka:

Skala HAS-BLED

Punkty:

1
1
1
1
1
1
1
1

1

Nadciśnienie tętnicze (skurczowe >160 mm Hg)
Zaburzenia czynności nerek
Zaburzenia czynności wątroby
Udar mózgu
Przebyte poważne krwawienie
Labilne wartości INR
Wiek >65 lat
Stosowanie jednocześnie innych leków 
(aspiryna, przeciwzapalne np. ibuprofen)
Nadużywanie alkoholu
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Koncept, opracowanie redakcyjne i kreacja:

Materiał powstał dzięki wsparciu firmy

Aplikacja „My AF” 
przeznaczona jest dla osób z problemem migotania przedsionków. 
Zawiera szereg informacji mających na celu zwiększanie świadomości 
i wiedzy pacjenta. Przygotowany w ten sposób pacjent, poprzez  
codzienną obserwację stanu zdrowia, ma możliwość systematycznego 
rejestrowania danych w aplikacji, które następnie są udostępniane 
lekarzowi prowadzącemu.

Korzyści płynące z regularnego korzystania z aplikacji „My AF”:

Aplikację „My AF” odnajdziesz 
w Google Play/AppStore,

również z poziomu portalu 
arytmiagroziudarem.pl

Zaangażowanie pacjenta i lekarza przekłada się na efektywność leczenia

edukacja pacjenta na temat 
migotania przedsionków

samokontrola pacjenta
płynny przepływ 
informacji między 
pacjentem a lekarzem 
prowadzącym
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Internetowy serwis dla pacjentów i ich bliskich 
przygotowany przez ekspertów 
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Wszystko, co każdy chory 
powinien wiedzieć 
o migotaniu przedsionków


