Migotanie
przedsionków
Praktyczny poradnik dla pacjentów
w dobie telemedycyny

tworzyć skrzepliny. Jeśli taka skrzeplina wydostanie się z serca i znajdzie się w krwiobiegu,
może dotrzeć do mózgu, zablokować tętnicę i spowodować udar.
Ryzyko udaru jest większe u osób z chorobą wieńcową lub po przebytym zawale serca,
zwiększa się też wraz z wiekiem.

Migotanie przedsionków – najczęstsze objawy
Migotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu serca i jednocześnie
główną przyczyną udarów mózgu. Może przyjąć postać jednorazowego epizodu, nawracających napadów lub utrwalonej arytmii.
Najczęściej odczuwanym objawem migotania przedsionków jest szybki, nieprzyjemny,
nieregularny rytm serca. Czasami objaw ten określa się jako „przeskakiwanie” albo „kołatanie”
serca. Mogą również wystąpić zawroty głowy, poty i bóle w klatce piersiowej, zwłaszcza przy
szybkim rytmie komór.
W przypadku pojawienia się napadu migotania przedsionków pacjenci często zgłaszają, że
serce nagle zaczęło bardzo szybko bić, powodując pogorszenie samopoczucia. Chorzy mogą
mieć wrażenie, że za chwilę zemdleją i czują się osłabieni. Nie są też w stanie dłużej ćwiczyć,
bo nie tolerują zbyt intensywnego wysiłku fizycznego.

Migotanie przedsionków – co to za choroba?
Migotanie przedsionków jest bardzo częstą chorobą, może dotyczyć około 700 tys. osób
w naszym kraju i aż 23% populacji po 65. roku życia – dane te pochodzą z badania NOMED-AF
opublikowanego w 2019 roku.

Na czym polega migotanie przedsionków?
W zdrowym sercu impulsy elektryczne są regularnie wysyłane do komór specjalnymi drogami przewodzenia. Dzięki temu komory prawie co sekundę otrzymują sygnał do skurczu.
W czasie większej aktywności fizycznej impulsy pojawiają się częściej, co powoduje, że serce
bije szybciej i dzięki temu pompuje więcej krwi.
Do migotania przedsionków dochodzi wtedy, gdy impulsy elektryczne są generowane nie
przez węzeł zatokowy (prawidłowy generator impulsów), a przez komórki przedsionka
nienależące do układu bodźcoprzewodzącego. Są to tzw. komórki robocze przedsionków.
W konsekwencji przedsionki kurczą się szybko i nieregularnie, co powoduje, że przestają
skutecznie pompować krew do komór. W przedsionku pozostaje pewna ilość krwi, która może

Gdy migotanie przedsionków utrzymuje się w czasie, często towarzyszy mu przewlekłe
uczucie zmęczenia. Mimo zapewnienia organizmowi odpowiedniej ilości snu chorzy wstają
rano bez energii.

Migotanie przedsionków – kto najczęściej choruje?
Prawdopodobieństwo wystąpienia migotania przedsionków wzrasta wraz z wiekiem.
Jak wcześniej wspomniano, może dotyczyć 23% osób po 65. roku życia.
Poza tym niektóre czynniki zwiększają ryzyko rozwoju choroby. Migotanie przedsionków
często pojawia się u osób z chorobą wieńcową, szczególnie po zawale serca, i u chorych
z niewydolnością serca, po przebytych operacjach serca oraz u chorych na nowotwory serca
– pierwotne i przerzutowe. Wystąpieniu schorzenia sprzyjają także inne choroby sercowo-naczyniowe, między innymi:
ò nadciśnienie tętnicze,
ò wady serca (przede wszystkim wady zastawki mitralnej),

Migotanie przedsionków – rozpoznanie choroby
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W przypadku migotania przedsionków podstawę rozpoznania stanowi badanie elektrokardiograficzne (EKG), które polega na rejestracji aktywności elektrycznej serca. Elektrody
umieszcza się na klatce piersiowej i kończynach pacjenta. Wynik otrzymywany jest w postaci
zapisu krzywej elektrokardiograficznej. Badanie trwa tylko kilka minut, dlatego napadowe
migotanie przedsionków może zostać zarejestrowane tylko
wtedy, gdy epizod migotania wystąpi w trakcie badania.
W związku z tym zazwyczaj konieczna jest rejestracja aktywności elektrycznej serca przez dłuższy czas. Wykorzystuje się
do tego badanie EKG metodą Holtera, trwające 24 godziny
lub niekiedy dłużej (nawet do 3 dni).
Bardzo ważne jest, aby poza potwierdzeniem migotania przedsionków znaleźć także jego
przyczynę. Dlatego istotną rolę odgrywają szczegółowy wywiad lekarski i badania dodatkowe. Na podstawie badań laboratoryjnych, oznaczanych z krwi chorego, można wykryć np.
nadczynność tarczycy lub zaburzenia elektrolitowe.

ò zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia,
ò kardiomiopatie,
a także wiele innych sytuacji i chorób pozasercowych,
takich jak:
ò nadczynność tarczycy,
ò ostre zakażenie,
ò przebycie zabiegu w znieczuleniu ogólnym,
ò choroby płuc,
ò obturacyjny bezdech senny,
ò otyłość,
ò cukrzyca lub zespół metaboliczny,
ò przewlekłe choroby nerek,
ò zawodowe uprawianie sportu (dyscypliny wytrzymałościowe),
ò przyjmowanie pewnych substancji (np. alkohol, kofeina, niektóre leki).
U osób starszych częstą przyczyną migotania przedsionków jest zwłóknienie przedsionków.
Część przypadków choroby jest uwarunkowana genetycznie. W 5–10% przypadków nie
stwierdza się żadnej uchwytnej przyczyny i tę postać nazywa się izolowanym migotaniem przedsionków.

Kolejnym ważnym badaniem jest echokardiografia (ECHO serca), w której wykorzystuje
się fale dźwiękowe do zobrazowania budowy i pracy serca wraz z zastawkami oraz oceny
przepływów krwi w sercu. Pozwala ona ocenić również wielkość, kształt i kurczliwość mięśnia
sercowego, a także uwidocznić powikłania migotania przedsionków, takie jak obecność
skrzepliny w przedsionkach.

Antykoagulanty stosuje się długotrwale, przez wiele miesięcy, czasami przez całe życie. Pozwalają one zapobiec groźnym powikłaniom chorób, ratując zdrowie i życie wielu chorych.
Mogą jednak powodować także działania niepożądane i muszą być przyjmowane zgodnie
z zaleceniami lekarza.

Dwie podstawowe grupy leków przeciwkrzepliwych stosowanych
u pacjentów z migotaniem przedsionków

Migotanie przedsionków – leczenie

1. Antagoniści witaminy K (VKA) – acenokumarol, warfaryna – leki te zostały wprowadzone
do leczenia około 70 lat temu, dlatego nazywa się je „starymi” lekami przeciwkrzepliwymi,
jeszcze kilka lat temu były jedynymi przedstawicielami antykoagulantów. Ich stosowanie może być skuteczne i bezpieczne jedynie pod ścisłą kontrolą międzynarodowego
współczynnika znormalizowanego, tzw. wskaźnika INR, mówiącego o zdolności krwi do
krzepnięcia. Wyniki tego badania pozwolą utrzymać krzepliwość krwi na bezpiecznym
poziomie. Aby mieć pewność, że dawka leku jest dobrze dobrana, u osób przyjmujących
„stare” leki przeciwkrzepliwe należy wykonywać to badanie co najmniej raz w miesiącu.

Leczenie migotania przedsionków zależy od tego, czy mamy do czynienia z napadem migotania, czy z przewlekłą arytmią. W przypadku napadu migotania przedsionków dąży się
do przywrócenia prawidłowego rytmu zatokowego przez leczenie farmakologiczne lub
kardiowersję elektryczną (wykonywaną tylko w warunkach szpitalnych).
Leczenie długotrwałe obejmuje dwie strategie. Pierwsza polega na przywróceniu prawidłowego
rytmu zatokowego i jego utrzymaniu za pomocą leków antyarytmicznych, druga – na zaakceptowaniu utrwalenia się migotania przedsionków i kontroli częstości rytmu komór. Wybór
zależy między innymi od przyczyny i typu migotania przedsionków, występujących objawów
i stopnia niepełnosprawności chorego.

Migotanie przedsionków – jak zmniejszyć ryzyko
udaru mózgu?
U zdecydowanej większości chorych z migotaniem przedsionków zaleca się długotrwałe stosowanie leków przeciwkrzepliwych (tzw. antykoagulantów), aby nie doszło
do tworzenia skrzeplin w przedsionkach, a w konsekwencji aby uniknąć udaru mózgu.
Odpowiednio dawkowane i regularnie stosowane leki przeciwkrzepliwe zmniejszają
ryzyko udaru. Ich rodzaj i dawka zależy od indywidualnego poziomu ryzyka u danego
pacjenta. Jeśli dawka będzie niewłaściwa, leki te mogą spowodować krwawienie lub niedostatecznie chronić przed powstawaniem zakrzepów.

Badanie wykonuje się z krwi, regularnie, dążąc do utrzymania wskaźnika INR w przedziale 2–3.
Należy pamiętać, że dieta bogata w witaminę K – przede wszystkim zawierająca duże
ilości zielonych warzyw liściastych (kapusta, szpinak, brokuły, sałata) oraz produkty, takie
jak np. wątróbka, preparaty sojowe – osłabia działanie tych leków (patrz niżej). Zaletą
tych leków jest ich niska cena.

2. Doustne antykoagulanty niebędące antagonistami witaminy K (NOAC) – dabigatran,
rywaroksaban, apiksaban – są to nowe leki przeciwkrzepliwe (dostępne od kilku lat),
charakteryzujące się większym bezpieczeństwem i początkiem działania. Nie wykazują
one również interakcji ze składnikami diety oraz nie wymagają monitorowania terapii (co
szczególnie ważne dla chorych – nie ma konieczności kontroli wskaźnika INR jak przy
VKA). Są bezpieczniejsze niż VKA, rzadziej wchodzą w interakcje z innymi lekami, a ich
dawka nie ulega częstym zmianom w zależności od wartości wskaźnika INR. Dlatego
obecnie NOAC są lekami zalecanymi w długotrwałym leczeniu przeciwkrzepliwym.

!

W przypadku niektórych NOAC istnieją leki odwracające ich efekt przeciwkrzepliwy.
Dzięki temu np. w razie urazu nie trzeba odkładać zabiegu z obawy o ryzyko krwawienia
wywołane działaniem leku. Takie leki stosuje się także w przypadku poważnych krwawień,
gdy trzeba szybko odwrócić efekt przeciwkrzepliwy. Możesz zapytać swojego lekarza,
czy dla twojego antykoagulantu istnieje lek odwracający jego działanie.

Migotanie przedsionków – zalecenia dla
pacjentów przyjmujących antykoagulanty

4. Jeśli w trakcie przyjmowania tych leków wystąpi nietypowe krwawienie lub pojawią się
sińce, pilnie skontaktuj się z lekarzem.
5. Unikaj sytuacji mogących doprowadzić do krwawienia i urazów, szczególnie urazów
głowy, klatki piersiowej i jamy brzusznej.
6. W trakcie leczenia noś przy sobie informację o leczeniu przeciwkrzepliwym (np.
w portfelu lub na bransoletce).
7. Poinformuj lekarza, jeżeli jesteś w ciąży lub ją planujesz.

Uwagi ogólne
1. Przyjmuj zaleconą przez lekarza dawkę leku zawsze o stałej porze.
2. Zawsze informuj lekarza, dentystę lub farmaceutę, że przyjmujesz antykoagulanty.
Jest to szczególnie ważne przed zabiegami, podczas których może wystąpić krwawienie.
3. Jeśli zapomnisz przyjąć dawkę antykoagulantu, nigdy nie bierz dodatkowej, podwójnej
dawki, żeby to zrekompensować! Postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza.

Uwagi dotyczące pacjentów przyjmujących „stare” leki przeciwkrzepliwe – warfarynę lub acenokumarol
1. Porozmawiaj z lekarzem o wszelkich zaleconych nowych lekach oraz lekach kupowanych
bez recepty, jak np. kwas acetylosalicylowy (aspiryna). Wiele z nich zmienia działanie antykoagulantów.
2. Stosując VKA (tzw. „stare” leki przeciwkrzepliwe: warfaryna i acenokumarol), nie zmieniaj gwałtownie diety. Dotyczy to szczególnie spożywania warzyw będących bogatym
źródłem witaminy K, która wpływa na poziom wskaźnika INR. W tabeli 1 znajdziesz wykaz
produktów, które mogą wpływać na poziom wskaźnika INR.
3. Przed każdą próbą zastosowania jakiegokolwiek nowego leku sprawdź, czy w ulotce
informacyjnej nie ma adnotacji o interakcji z antagonistami witaminy K (VKA). Nie
zaszkodzi również zapytać o to farmaceutę wydającego lek oraz przypomnieć każdemu
lekarzowi (szczególnie takiemu, który przyjmuje cię po raz pierwszy), że stosujesz lek
z grupy VKA. Niestety zdarza się, że pacjent nie zgłasza na wizycie lekarskiej stosowania
warfaryny czy acenokumarolu.

Jeżeli przyjmujesz acenokumerol lub warfarynę, porozmawiaj
ze swoim lekarzem na temat możliwości zamiany leczenia na nowe
leki przeciwkrzepliwe, które są bezpieczniejsze i nie wymagają
stałego monitorowania wskaźnika INR.

TABELA 1. Produkty spożywcze i leki wpływające na wskaźnik INR – należy zwrócić uwagę
przy przyjmowaniu warfaryny i acenokumarolu

Produkty zwiększające INR
(zmniejszające krzepliwość, „rozrzedzające krew”, nasilające ryzyko krwawienia)
ò Mango, olej rybi, sok grejpfrutowy, czosnek
ò Alkohol – spożycie alkoholu powoduje nasilenie działania leku i wzrost zagrożenia krwawieniem. Dodatkowo zaburzenia koncentracji i koordynacji pod wpływem alkoholu zwiększają
ryzyko urazu i krwawienia
ò Leki przeciwzapalne i przeciwbólowe, takie jak kwas acetylosalicylowy (aspiryna), ibuprofen,
diklofenak, naproksen itp. Należy zwrócić uwagę na skład preparatów złożonych (np. przeciw
grypie)! Jedynym pod tym względem bezpiecznym lekiem jest paracetamol
ò Antybiotyki o szerokim spektrum działania (amoksycylina, klarytromycyna, tetracykliny,
chinolony) – stosowane przez dłuższy czas zabijają drobnoustroje bytujące w jelitach człowieka, które produkują witaminę K
ò Leki hormonalne (steroidy anaboliczne, androgeny, hormony tarczycy)
ò Inne (np. metronidazol, kotrimoksazol, trimetoprim, amiodaron, allopurynol, statyny, tramadol).

Produkty zmniejszające INR
(zwiększające krzepliwość, „zagęszczające krew”, zwiększające ryzyko zakrzepu)
ò Zwiększone spożycie witaminy K zmniejsza aktywność doustnych leków przeciwkrzepliwych
ò Duże ilości witaminy K zawierają: wątróbka, niektóre oleje, ser, zielona herbata, białko jaja,
brokuły, brukselka, rzeżucha, kiełki, zielone warzywa liściaste (szpinak, kapusta), kolendra,
owoce (np. truskawki, brzoskwinie, awokado). Warzywa mrożone zawierają więcej witaminy K niż świeże, dlatego w większym stopniu wpływają na działanie doustnych leków
przeciwkrzepliwych
ò Leki przeciwnowotworowe (azatiopryna, 6-merkaptopuryna), barbiturany, karbamazepina
ò Leki moczopędne z grupy tiazydów
ò Doustne hormonalne środki antykoncepcyjne
TABELA 2. Porównanie warfaryny i nowych doustnych leków przeciwkrzepliwych (NOAC)
Cecha

Początek działania
Dawkowanie
Wpływ diety
Interakcje
Konieczność monitorowania
wskaźnika INR
Czas działania po odstawieniu

Warfaryna

Nowe doustne leki
przeciwkrzepliwe (NOAC)

Powolny
Zmienne
Tak
Liczne

Szybki
Stałe
Nie
Nieliczne

Tak

Nie

Długi

Krótszy niż warfaryny

Podstawowe zasady, których należy przestrzegać
podczas przyjmowania leków przeciwkrzepliwych
z powodu migotania przedsionków
1. Wszystkie leki przeciwkrzepliwe przyjmuj regularnie i według zaleceń lekarza o tej
samej porze. Jeżeli zapomnisz, nie przyjmuj „podwójnej dawki”! W takiej sytuacji pilnie
skontaktuj się z lekarzem.
2. W razie wystąpienia krwawienia lub powstawania nietypowych siniaków natychmiast
skontaktuj się z lekarzem.
3. Przed każdym zabiegiem (usunięcie zęba, zastrzyk itp.) poinformuj personel medyczny
o tym, jakie leki przyjmujesz.
4. W trakcie leczenia unikaj sytuacji mogących doprowadzić do krwawienia i urazów,
szczególnie urazów głowy, klatki piersiowej i jamy brzusznej.
5. Jeżeli przyjmujesz „stare” leki przeciwkrzepliwe (warfaryna, acenokumarol), zgłaszaj się
regularnie na pomiary wskaźnika INR, nie rzadziej niż raz w miesiącu. W dobie pandemii
COVID-19 konieczne może być poproszenie swojego lekarza o pobranie krwi w domu
(przyjazd pielęgniarki do domu w celu pobrania krwi do badania).
6. Jeżeli przyjmujesz „stare” leki przeciwkrzepliwe (warfaryna, acenokumarol), zwróć uwagę na pokarmy i zmiany w diecie. Niektóre pokarmy i leki (patrz wyżej) mogą znacznie
wpływać na krzepliwość krwi (wskaźnik INR).
7. Noś przy sobie informację o leczeniu przeciwkrzepliwym (np. w portfelu lub na bransoletce).
Niniejsze wskazówki nie stanowią porady medycznej. Treści zawarte w niniejszej publikacji, takie jak teksty, grafiki, informacje i ilustracje, są przeznaczone wyłącznie do
celów informacyjnych. Treść publikacji nie może zastępować profesjonalnej porady medycznej, diagnostyki ani leczenia. W przypadku jakichkolwiek pytań należy zawsze
kontaktować się z lekarzem. Nigdy nie lekceważyć profesjonalnej porady medycznej bądź opóźniać skorzystania z pomocy lekarskiej z powodu treści przeczytanych lub
zaobserwowanych w tej publikacji. Jeżeli uważasz, że potrzebujesz pilnej pomocy medycznej, niezwłocznie skontaktuj się z lekarzem.
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