LECZENIE
MIGOTANIA
PRZEDSIONKÓW
ZA POMOCĄ
ABLACJI Z
WYKORZYSTANIEM
CEWNIKA
ABLACYJNEGO

CZYM JEST MIGOTANIE
PRZEDSIONKÓW?
Migotanie przedsionków (ang. Atrial Fibrillation –
AF) to nieregularny rytm serca, który występuje w
górnych jamach (przedsionkach) serca. W migotaniu
przedsionków, zamiast normalnego rytmu kurczenia
się, przedsionki kurczą się niemiarowo. Migotanie
przedsionków może również prowadzić do szybkiego
rytmu serca, kiedy przedsionki kurczą się 300 razy na
minutę lub częściej, a dolne jamy (komory) serca 150
razy na minutę lub częściej.

Znaczenie leczenia migotania
przedsionków
W trakcie migotania przedsionków, w wyniku
niemiarowego rytmu, krew nie jest dokładnie
wypompowywana z przedsionków serca, co może
powodować jej gromadzenie się w przedsionkach
i powstawanie zakrzepów. Leczenie migotania
przedsionków jest ważne, ponieważ schorzenie
to może negatywnie wpływać na jakość życia,
a nawet spowodować udar mózgu. Podczas
migotania przedsionków, gdy krew nie jest dokładnie
wypompowywana, może dojść do uformowania się

PRAWIDŁOWY RYTM SERCA
Przepływ sygnałów elektrycznych w prawidłowym
rytmie serca.
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zakrzepu. Zakrzep ten może przedostać się do mózgu i
spowodować udar mózgu.
Osoby, u których występuje migotanie przedsionków,
są pięć razy bardziej narażone na formowanie się
zakrzepów i wystąpienie udaru mózgu.1 Migotanie
przedsionków wiąże się również ze zmęczeniem oraz
niewydolnością serca.1,2 Gwałtowne i niemiarowe bicie
serca związane z migotaniem przedsionków może z
biegiem czasu prowadzić do powiększenia i osłabienia
serca. O niewydolności serca mówi się w przypadku
powiększenia i osłabienia serca, które nie pompuje
skutecznie krwi do wszystkich obszarów organizmu.
Zagrożenia te można istotnie zmniejszyć, jeśli są one
monitorowane oraz leczone. Dzięki ścisłej współpracy
pacjenta z lekarzem można wybrać najlepszy sposób
leczenia migotania przedsionków.

Dlaczego występuje migotanie
przedsionków?
Migotanie przedsionków jest często związane ze
strukturalną chorobą serca, ale może być również
wynikiem cukrzycy, niewydolności serca, otyłości,
choroby wieńcowej, wysokiego ciśnienia krwi,
procesów starzenia, a także może być związane z
predyspozycjami genetycznymi.

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW
Migotanie przedsionków z zaburzonymi sygnałami
pochodzącymi z przedsionków.
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JAK ROZPOZNAM,
ŻE MAM MIGOTANIE
PRZEDSIONKÓW?
U niektórych osób pojawiają się następujące objawy
migotania przedsionków:
§ Uczucie, że serce przyspiesza
§ Zmęczenie, duszność lub uczucie osłabienia
§ Uczucie kołatania serca, obejmujące niemiarowe,
gwałtowne lub kołaczące uderzenia serca
§ Dyskomfort lub ból w klatce piersiowej
§O
 mdlenia lub zawroty głowy
Niektóre osoby nie mają żadnych objawów i dowiadują
się, że mają migotanie przedsionków, podczas wizyty
lekarskiej.
Migotanie przedsionków, nawet jeśli przebiega
bezobjawowo, jest poważnym schorzeniem.
Jeśli występują u Państwa opisane powyżej objawy,
proszę umówić się na wizytę u lekarza. Lekarz może
pomóc w stwierdzeniu, czy objawy te są związane
z migotaniem przedsionków lub innym stanem
chorobowym.

CZY ISTNIEJĄ RÓŻNE
RODZAJE MIGOTANIA
PRZEDSIONKÓW?
Istnieją cztery główne rodzaje migotania przedsionków:

Napadowe migotanie przedsionków
Napadowe migotanie przedsionków występuje,
gdy zaburzenia rytmu serca trwają do siedmiu
dni. Napadowe migotanie przedsionków trwa kilka
sekund, minut lub godzin i ustępuje spontanicznie lub
wymaga zastosowania kardiowersji (rodzaj wstrząsu
elektrycznego) w celu przywrócenia prawidłowego
rytmu serca. Wraz z pojawianiem się i ustępowaniem
migotania przedsionków częstość tętna może zmieniać
się w krótkich odstępach czasu od wolnego, po szybkie
i ponownie wolne, co często może powodować
wystąpienie dodatkowych objawów.

Przetrwałe migotanie przedsionków
Przetrwałe migotanie przedsionków występuje przez
okres dłuższy niż siedem dni. Przetrwałe migotanie
przedsionków obejmuje przypadki wymagające
przeprowadzenia kardiowersji (elektrycznej lub
farmakologicznej) w celu przywrócenia prawidłowego
rytmu serca po siedmiu dniach.

Długotrwale przetrwałe migotanie
przedsionków
Długotrwale przetrwałe migotanie przedsionków trwa
dłużej niż rok.

Utrwalone migotanie przedsionków
Utrwalone migotanie przedsionków to migotanie,
którego nie można wyleczyć, i zostało zaakceptowane
przez pacjenta i lekarza, że nie będą stosowane terapie
mające na celu kontrolowanie rytmu serca.
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JAKIE SĄ METODY
LECZENIA, JEŚLI
MAM MIGOTANIE
PRZEDSIONKÓW?
Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne zaleca
proaktywne leczenie migotania przedsionków,
niezależnie od tego, czy objawy występują, czy nie
występują. Wraz z lekarzem mogą Państwo omówić,
jakie leczenie będzie najlepsze dla Państwa.

Główne cele leczenia migotania
przedsionków to:
§ Wyeliminowanie objawów migotania przedsionków
oraz poprawa jakości życia pacjenta.
§ Zapobieganie zakrzepom w celu zmniejszenia ryzyka
wystąpienia udaru mózgu.
§ Kontrolowanie częstość akcji serca w celu
zapewnienia komorom (dolnym jamom serca)
wystarczającego czasu na napełnienie się krwią.
§U
 zyskanie zatokowego rytmu serca, co pozwala
przedsionkom (górnym jamom serca) oraz komorom
serca na skuteczniejszą współpracę.

W leczeniu migotania przedsionków
można zastosować następujące metody:
§ Antykoagulacja („rozrzedzanie krwi”) w celu
zapobieżenia formowania się zakrzepów.
§ Leki podawane w celu kontroli częstości akcji serca
lub rytmu.
§ Przywrócenie prawidłowego rytmu serca poprzez
zastosowanie kardiowersji elektrycznej lub podanie
leków. Sama kardiowersja elektryczna nie ma
zasadniczo długotrwałego oddziaływania.
§ Ablację z wykorzystaniem cewnika ablacyjnego
w celu utworzenia linii tkanki bliznowatej oraz
zablokowania nieprawidłowych obwodów
elektrycznych powodujących migotanie
przedsionków.
§ Stymulatory serca oraz defibrylatory, chociaż nie
są stosowane jako samodzielne leczenie, mogą
być stosowane w połączeniu z lekami lub ablacją z
użyciem cewnika ablacyjnego. Niektóre stymulatory
serca oraz defibrylatory wyposażono w funkcję
wykrywającą wczesne migotanie przedsionków oraz
pomagającą w hamowaniu tych epizodów.
§ Operację na otwartym sercu w celu utworzenia
linii tkanki bliznowatej oraz zablokowania
nieprawidłowych obwodów elektrycznych
powodujących migotanie przedsionków.
Pozostała część tego przewodnika poświęcona jest
leczeniu migotania przedsionków za pomocą ablacji z
wykorzystaniem cewnika ablacyjnego.
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CZYM JEST ABLACJA
Z UŻYCIEM CEWNIKA
ABLACYJNEGO?
Ablacja z użyciem cewnika ablacyjnego to
małoinwazyjny zabieg, który stosuje się przed
podaniem leków lub jeśli leki okażą się nieskuteczne
w kontrolowaniu rytmu serca. Ablację z użyciem
cewnika ablacyjnego wykonuje w szpitalnej
pracowni elektrofizjologicznej elektrofizjolog (lekarz
specjalizujący się w leczeniu chorób rytmu serca) wraz z
zespołem wysoko wykwalifikowanych pielęgniarek oraz
techników.
Celem ablacji z użyciem cewnika ablacyjnego jest
przerwanie przewodnictwa ścieżek elektrycznych
wiodących z żył płucnych do przedsionka. Żyły płucne
to duże naczynia krwionośne, które przenoszą krew z
płuc do lewego przedsionka. Żyły płucne są głównym
źródłem impulsów elektrycznych powodujących
występowanie migotania przedsionków.
Zalecana technika ablacji stosowana do uzyskania tego
celu to izolacja żył płucnych. W trakcie zabiegu cewniki
ablacyjne używa się do przerwania przewodzenia
nieprawidłowych ścieżek elektrycznych, wywołujących
migotanie przedsionków.
Istnieją dwie główne techniki stosowane do wykonania
izolacji żył płucnych: krioablacja (ang. cryoablation, Cryo)
oraz ablacja prądem o wysokiej częstotliwości (ang.
radiofrequency, RF). Jedną z głównych różnic pomiędzy
tymi technikami jest źródło energii stosowane w trakcie
zabiegu. W ablacji RF do tkanki serca dostarcza się
ciepło, a w trakcie krioablacji ciepło jest z niej usuwane
poprzez schładzanie do niskich temperatur. Oba
rodzaje ablacji skutkują powstaniem tkanki bliznowatej
wokół żył płucnych.

LECZENIE MIGOTANIA
PRZEDSIONKÓW ZA
POMOCĄ
CEWNIKA DO
KRIOABLACJI
SERCA ARCTIC
FRONT ADVANCE™
Krioablacja z wykorzystaniem cewnika Arctic Front
Advance™ jest szeroko stosowanym standardem
w leczeniu migotania przedsionków.2,3,8 Cewnik do
krioablacji balonowej dostarcza środek chłodzący
za pośrednictwem napełnianego balonu, co
umożliwia zamrożenie tkanki serca oraz przerwanie
niepożądanego przewodzenia bodźców elektrycznych,
przyczyniającego się do wywoływania migotania
przedsionków.
Technologię krioablacji balonowej od momentu
rejestracji w Europie w 2005 roku zastosowano u ponad
220 000 pacjentów w ponad 1000 ośrodków na całym
świecie. Ze względu na zaprojektowany anatomiczny
kształt cewnik do krioablacji balonowej umożliwia
lekarzom szybkie dotarcie do ujść żył płucnych i
skuteczne ich leczenie.4
Dodatkowo unikalna konstrukcja balonu umożliwia
lekarzowi wykonanie jednorazowo okrężnej, ciągłej linii
tkanki bliznowatej wokół żył płucnych.5
Dla porównania, systemy do ablacji prądem o
wysokiej częstotliwości RF wymagają kilkukrotnego
zastosowania w celu wykonania ciągłej linii tkanki
bliznowatej.
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CZEGO MOGĘ SIE
SPODZIEWAĆ W
PRZYPADKU ZABIEGU
KRIOABLACJI?
Przed zabiegiem ablacji
Przygotowanie do ablacji wygląda tak samo jak
przygotowanie do każdego innego planowego zabiegu.
Typowe zalecenia obejmują zakaz picia płynów i
spożywania jedzenia po północy w noc poprzedzającą
zabieg. Należy zaprzestać przyjmowania niektórych
leków, o czym poinformuje Państwa lekarz. Przed
zaplanowanym zabiegiem należy także poinformować
lekarza o wszystkich zmianach stanu zdrowia, ponieważ
infekcje zwiększają ryzyko związane z zabiegiem.

W trakcie zabiegu ablacji
W trakcie zabiegu otrzymają Państwo płyny oraz
niezbędne leki za pośrednictwem wkłucia dożylnego
umieszczonego w przedramieniu. W czasie zabiegu
mogą Państwo otrzymać znieczulenie ogólne lub leki
uspokajające.
W miejscu wprowadzenia cewnika do ablacji zostanie
podany środek znieczulający. W większości przypadków
do wprowadzenia cewnika wykorzystuje się naczynia
krwionośne w pachwinie.
Podczas zabiegu lekarz, używając igły i zestawu
wprowadzającego, wykonuje w pachwinie miejsce
dostępu, przez które wprowadzany jest cewnik.
Lekarz wprowadza cewnik do prawego przedsionka
serca. Następnie przeprowadza cewnik przez ścianę
oddzielającą prawą i lewą stronę serca. Zapewnia to
dostęp do lewego przedsionka. W celu zapobieżenia
tworzeniu się zakrzepów w trakcie zabiegu otrzymają
Państwo antykoagulanty (środki rozrzedzające krew).

Na kolejnych trzech zdjęciach opisano,
co dokładnie dzieje się z cewnikiem do
krioablacji balonowej:
Cewnik do
krioablacji
balonowej zostaje
wprowadzony
do lewego
przedsionka.

Po
napompowaniu
balonu lekarz
przesuwa go do
ujścia żyły płucnej.

Celem jest
całkowite
zamknięcie ujścia
żyły płucnej,
co powoduje
wstrzymanie
przepływ krwi
pomiędzy żyłą a
przedsionkiem
(nazywa się to
okluzją).

Po potwierdzeniu okluzji lekarz uruchamia
wprowadzanie ciekłego środka chłodzącego do balonu
cewnika. W balonie środek chłodzący przechodzi
w stan gazowy, co powoduje mrożenie i usuwanie
ciepła z tkanki serca w ujściu żyły płucnej. W wyniku
tego następuje bliznowacenie tkanki i przestaje ona
przewodzić potencjały elektryczne powodujące
migotanie przedsionków.3
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Co się dzieje po zakończeniu zabiegu?
Wkrótce po zakończeniu zabiegu cewnik zostanie
usunięty, a w miejscu wprowadzania cewnika zostanie
założony opatrunek uciskowy w celu zahamowania
krwawienia. Najprawdopodobniej pozostaną Państwo
przez noc w szpitalu na obserwacji.
Chociaż codzienne zajęcia będą wymagały ograniczenia
przez parę dni, to większość pacjentów powraca do
normalnego trybu życia w ciągu kilku dni. Mogą Państwo
odczuwać w klatce piersiowej nieznaczny ból lub może
pojawić się zasinienie, albo ból w miejscu wprowadzenia.
Lekarz porozmawia z Państwem o czynnościach,
których wykonywania trzeba będzie zaprzestać na czas
rekonwalescencji.
W większości przypadków będą mogli Państwo
powrócić do domu następnego dnia po zabiegu.
Niektórzy pacjenci mogą jednak wymagać dłuższej
hospitalizacji. Niektórzy pacjenci mogą doświadczać
niewielkiego kaszlu po zabiegu. Proszę poinformować
lekarza za każdym razem, kiedy odczuwają Państwo
objawy powodujące dyskomfort.

Wizyty kontrolne
Najprawdopodobniej lekarz będzie chciał się z
Państwem zobaczyć w celu kontroli procesu gojenia i
monitorowania rytmu serca.
Zazwyczaj do wyleczenia migotania przedsionków
wystarcza jeden zabieg ablacji z użyciem cewnika
ablacyjnego. W niektórych przypadkach konieczne
jest przeprowadzenie ponownego zabiegu w celu
osiągnięcia pełnego sukcesu.
Ważne jest stawianie się na wizyty kontrolne zgodnie
z zaleceniami lekarza. Ponadto wielu pacjentów
po zabiegu ablacji musi nadal przyjmować leki
przeciwzakrzepowe. W przypadku tego leczenia może
być wymagane monitorowanie.

JAKIE KORZYŚCI
I RYZYKO WIĄŻĄ
SIĘ Z ABLACJĄ Z
WYKORZYSTANIEM
CEWNIKA
ABLACYJNEGO?6,7,8
Korzyści
Ablacja z wykorzystaniem cewnika ablacyjnego może
być skuteczna w leczeniu migotania przedsionków.
Ablacja z wykorzystaniem cewnika ablacyjnego może
poprawić jakość życia oraz wyeliminować lub zmniejszyć
nieprzyjemne objawy migotania przedsionków, takie jak
duszność, zmęczenie lub osłabienie.
U niektórych pacjentów konieczne może być
przeprowadzenie więcej niż jednego zabiegu ablacji
z użyciem cewnika. Część pacjentów może nie
wymagać dalszego leczenia farmakologicznego. Proszę
pamiętać, aby porozmawiać z lekarzem o wszystkich
korzyściach i zagrożeniach związanych z Państwa
chorobą oraz przedstawić wszystkie swoje wątpliwości.
Chociaż wielu pacjentów może odnieść korzyści z
ablacji z wykorzystaniem cewnika ablacyjnego, wyniki
mogą się różnić.

Zagrożenia
Jak w przypadku każdego zabiegu medycznego istnieją
zagrożenia związane z ablacją z użyciem cewnika
ablacyjnego. Niektóre zagrożenia obejmują udar mózgu,
tamponadę serca, zwężenie żył płucnych, uszkodzenie
nerwu przeponowego, uszkodzenie naczyń
krwionośnych w obszarze pachwiny oraz poważne,
aczkolwiek bardzo niskie ryzyko wystąpienia przetoki
przedsionkowo-przełykowej. Inne zagrożenia obejmują
podrażnienie, infekcję lub krwawienie w miejscu
wprowadzenia cewnika. W rzadkich przypadkach może
wystąpić zgon.
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PYTANIA DO LEKARZA
Jeżeli zdiagnozowano u Państwa migotanie
przedsionków lub podejrzewają Państwo, że cierpią
Państwo na tę chorobę, poniżej znajduje się lista pytań,
które można zadać lekarzowi:
	Jakie są przyczyny występowania migotania
przedsionków?
	Jak mogę się upewnić, że cierpię na migotanie
przedsionków, a nie na poważniejszą chorobę serca?
	Czy choroba ustąpi samoczynnie?
	Jakie jest ryzyko związane z pogorszeniem stanu
chorobowego (nasileniem objawów)?
	Czy jestem w grupie zwiększonego ryzyka
wystąpienia udaru mózgu?
	Jakie są metody leczenia?
	Jakie są działania niepożądane oraz ryzyko związane
ze stosowaniem leków w kontrolowaniu choroby lub
zmniejszaniu ryzyka wystąpienia udaru mózgu?
	Jakie jest ryzyko oraz korzyści związane z innymi
metodami leczenia?
	Czy konieczna jest wizyta u elektrofizjologa
(specjalisty w leczeniu chorób rytmu serca)?
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GDZIE MOGĘ UZYSKAC
DODATKOWE
INFORMACJE?
Szczegółowe informacje dotyczące migotania
przedsionków lub historie osób, które przeszły zabieg
krioablacji, są dostępne na stronie:

afsolutions.eu
medtronic.com
afibmatters.org
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Oświadczenie
Szczegółowe informacje o zabiegu, wskazaniach, przeciwwskazaniach,
ostrzeżeniach, środkach ostrożności i możliwych zdarzeniach
niepożądanych przedstawi Państwu lekarz. Informacje zawarte w tej
broszurze przybliżą Państwu zagadnienie migotania przedsionków
i metody jego leczenia. Jest ona przeznaczona wyłącznie do celów
informacyjnych, nie zawiera porad medycznych i nie powinna
zastępować porady lekarskiej. Proszę omówić pytania dotyczące stanu
zdrowia i metod leczenia z lekarzem.

Europe
Medtronic International Trading Sàrl
Route du Molliau 31
Case postale
CH-1131 Tolochenaz
www.medtronic.eu
Tel: +41 (0)21 802 70 00
Fax: +41 (0)21 802 79 00
Polska
Medtronic Poland Sp. z. o. o.
ul. Polna 11
00-633 Warszawa - Poland
Tel. +48 22 465 69 00
Fax +48 22 4656 917

medtronic.eu

UC201600915cPO ©2017 Medtronic, Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano w Europie.

