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 Streszczenie  Ablacja to nowa metoda leczenia zaburzeń rytmu, polegająca na miejscowym uszkodzeniu fragmentu 
tkanki serca odpowiadającego za powstanie lub podtrzymywanie arytmii. Jest metodą z wyboru leczenia arytmii 
nadkomorowych, zwłaszcza zespołu Wolfa, Parkinsona i White’a, nawrotnego częstoskurczu z węzła przedsionko-
wo-komorowego (AVNRT), typowego trzepotania przedsionków czy objawowego migotania przedsionków. Choć 
skuteczność ablacji jest wysoka, niesie za sobą ryzyko wystąpienia powikłań. U większości pacjentów po zabiegu 
ablacji należy kontynuować farmakoterapię przynajmniej w ciągu pierwszych 3 miesięcy.
Słowa kluczowe: ablacja, leczenie zaburzeń rytmu.

 Summary  Catheter ablation is a new method of treatment of cardiac arrhythmias. It can be defined as damage of 
small areas of myocardial tissue that are crucial to the initiation or maintenance of arrhythmia. It is the preferred ther- 
apy of patients with supraventricular arrhythmias especially Wolff-Parkinson-White syndrome, atrioventricular nodal 
reciprocating tachycardia, typical atrial flutter or atrial fibrillation. Although the catheter ablation is highly successful, 
it carries a risk for complications. In many cases pharmacologic treatment should be continued for at least 3 months 
after ablation.
Key words: catheter ablation, cardiac arrhythmia treatment.
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Nowe możliwości leczenia zaburzeń rytmu serca

Medical treatment of cardiac arrhythmias – new possibilities
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Wstęp

Skuteczność farmakologicznego leczenia za-
burzeń rytmu jest ograniczona, ponadto leki 
antyarytmiczne mają swoje liczne działania nie-
pożądane, mogą również ujawnić efekt proaryt-
miczny. Konieczność długotrwałego, regularnego 
przyjmowania tabletek skutkuje często niestoso-
waniem się pacjenta do zaleceń. Poszukiwanie 
alternatywnych metod leczenia doprowadziło do 
rozwoju ablacji, czyli celowego, selektywnego 
uszkodzenia fragmentu tkanki serca odpowiada-
jącego za powstanie lub podtrzymywanie arytmii. 
Obecnie ablacja jest metodą z wyboru leczenia 
większości napadowych arytmii nadkomorowych 
[1]. Poniżej przedstawiono skrótowo przebieg 
zabiegu, podstawowe wskazania do ablacji oraz 
możliwe powikłania. 

Opis metody

Ablacja jest zabiegiem inwazyjnym wykony-
wanym w znieczuleniu miejscowym. W praktyce 
klinicznej najczęściej stosuje się ablację prądem 
o częstotliwości radiowej (RF). W trakcie zabiegu 
prąd zmienny przepływa między elektrodą ablu-
jącą a elektrodą rozpraszającą, umieszczoną na 
skórze pacjenta. Elektrodę ablującą wprowadza się 
do jam serca pod kontrolą fluoroskopii, najczęściej 
przez nakłucie żyły udowej. Jej umiejscowienie 
zależy od rodzaju arytmii. Prąd wywołuje w tkance 
efekt termiczny, prowadząc do martwicy skrzepo-
wej [1, 2]. Oprócz prądu o częstotliwości radiowej 
rzadziej stosowane są inne rodzaje energii, takie 
jak światło laserowe czy miejscowe zamrażanie 
tkanek (krioablacja) [1, 2]. Pierwszym etapem za-
biegu jest badanie elektrofizjologiczne przeprowa-
dzane w celu lokalizacji podłoża arytmii, następnie 
wykonuje się aplikacje prądu. Zabieg kończy się 
ponownym, kontrolnym badaniem elektrofizjolo-
gicznym oceniającym efekt ablacji. 

K. Przybylska, Z. Kalarus
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Rodzaje arytmii, w których ablacja 
znalazła zastosowanie

Zespół preekscytacji

Zespół preekscytacji to wrodzona anomalia po-
legająca na istnieniu dodatkowego pęczka mięśnio-
wego omijającego fizjologiczną drogę przewodzenia 
przedsionkowo-komorowego. Droga dodatkowa 
najczęściej łączy przedsionek z komorą, może jed-
nak mieć inny przebieg (np. szlak węzłowo-komoro-
wy). Pobudzenie przez szlak dodatkowy może być 
przewodzone zarówno w kierunku zstępującym, 
z przedsionków do komór, jak i wstecznie, natomiast 
u części chorych jedynie wstecznie, a wyjątkowo 
tylko zstępująco. Cechy preekscytacji w obrazie 
elektrokardiograficznym stwierdza się w przypadku 
występowania drogi dodatkowej zdolnej do prze-
wodzenia zstępującego [3]. Najczęstszą postacią 
zespołu preekscytacji jest zespół Wolfa, Parkinsona 
i White’a (WPW), przy czym do rozpoznania zespo-
łu WPW, oprócz obrazu elektrokardiograficznego, 
konieczne jest współwystępowanie tachyarytmii [3]. 
Główne arytmie stwierdzane u pacjentów z zespo-
łem preeskcytacji to nawrotny częstoskurcz przed-
sionkowo-komorowy (AVRT) oraz migotanie przed-
sionków (AF) [3, 4]. Ablacja w zespole preekscytacji 
ma na celu przerwanie przewodzenia w drodze 
dodatkowej. Skuteczność leczenia jest zależna od 
lokalizacji szlaku dodatkowego, oceniana jest na 
około 90% [3]. Wskazania do ablacji obejmują ze-
spół WPW oraz objawowy AVRT, zwłaszcza prowa-
dzący do niestabilności hemodynamicznej (klasa za-
leceń I, poziom wiarygodności B). Ablacja jest także 
zalecana w przypadku występowania pojedynczych 
epizodów AVRT oraz w bezobjawowej preekscytacji 
z krótkim czasem refrakcji drogi dodatkowej. W po-
staci bezobjawowej ablacja zalecana jest w klasie IIa, 
a więc jest metodą preferowaną, szczególnie u pa-
cjentów wykonujących takie zawody, jak kierowca 
autobusu czy pilot, sportowiec [3, 5, 6].

Częstoskurcz nawrotny z węzła 
przedsionkowo-komorowego 
(AVNRT)

Nawrotny częstoskurcz przedsionkowo-komo-
rowy węzłowy jest najczęstszą formą częstoskurczu 
nadkomorowego powstającego w mechanizmie 
fali nawrotnego pobudzenia (reentry). Występuje 
przede wszystkim u młodych kobiet bez organicz-
nej choroby serca [3]. Mechanizmem umożliwiają-
cym występowanie AVNRT jest czynnościowe roz-
szczepienie węzła przedsionkowo-komorowego na 
drogę wolną (o krótkim okresie refrakcji) oraz drogę 
szybką (o długim okresie refrakcji). W najczęstszej 
postaci arytmii pobudzenie zstępuje do komór dro-
gą o wolnym przewodzeniu, natomiast droga szyb-

ka przewodzi wstecznie. Leczenie AVNRT opiera 
się na ablacji drogi o wolnym przewodzeniu. 
Skuteczność ablacji oceniana jest na ponad 90%, 
podczas gdy skuteczność farmakoterapii wynosi za-
ledwie 30−50%. Stąd też ablacja jest preferowaną 
metodą leczenia AVNRT znajdującą się w I klasie 
zaleceń (także w przypadku sporadycznie występu-
jącego, dobrze tolerowanego AVNRT) [3].

Trzepotanie przedsionków (AFL)

Istotą trzepotania przedsionków jest istnienie 
pętli makro reentry. W zależności od jej lokalizacji 
wyróżnia się typowe trzepotanie przedsionków 
(pętla zlokalizowana między ujściem żyły głównej 
dolnej i zastawką trójdzielną) oraz atypowe AFL 
(pętla reentry tworzy się w innych obszarach, np. 
wokół blizny po zabiegach kardiochirurgicznych) 
[3]. Celem ablacji jest przerwanie pętli reentry. 
Miejsce aplikacji zależy od rodzaju AFL. W postaci 
typowej arytmii jest to cieśń między ujściem żyły 
głównej dolnej i pierścieniem zastawki trójdzielnej. 
Wskazaniem do ablacji trzepotania przedsionków 
jest źle tolerowane nawracające trzepotanie przed-
sionków oraz AFL po leczeniu farmakologicznym 
migotania przedsionków (klasa zaleceń I, poziom 
wiarygodności B). Ablację można także rozważyć 
w przypadku pierwszego epizodu AFL, dobrze 
tolerowanego lub atypowego AFL. Skuteczność 
leczenia inwazyjnego typowego trzepotania przed-
sionków oceniana jest na około 90% [3]. 

Migotanie przedsionków (AF)

Migotanie przedsionków jest najczęściej wystę-
pującą tachyarytmią dotykającą nawet 1% popu-
lacji. Mechanizmem prowadzącym do powstania 
AF są pobudzenia ogniskowe pochodzące głównie 
z żył płucnych lub liczne fale mikro reentry [7, 8]. 
Istotą ablacji AF jest uzyskanie elektrycznej izolacji 
żył płucnych. Stosowanych jest kilka technik za-
biegowych, takich jak: ablacja segmentalna, linijna 
izolacja czy okrężna ablacja żył płucnych [9]. Jedną 
z nowszych metod zabiegowych jest krioablacja 
balonowa. U pacjentów z przetrwałym AF duże 
znaczenie w mechanizmie podtrzymywania arytmii 
odgrywają pętle mikro reentry. Stąd w tej grupie, 
niezależnie od zastosowanej techniki izolacji żył 
płucnych, celowe wydaje się wykonanie dodat-
kowych linii aplikacyjnych, których zadaniem jest 
podział przedsionka zapobiegający krążeniu fal 
[8]. Wskazaniem do leczenia za pomocą ablacji 
jest napadowe, a także objawowe przetrwałe AF 
niepoddające się farmakoterapii. Ablacja może być 
zastosowana u chorych z AF i niewydolnością serca 
w przypadku nieskuteczności leków antyarytmicz-
nych w zakresie kontroli objawów. Aktualne zale-
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cenia dotyczące leczenia AF dopuszczają możli-
wość ablacji jako leczenia pierwszego rzutu (przed 
włączeniem leków antyarytmicznych) napadowego 
migotania przedsionków (klasa zaleceń IIb, poziom 
wiarygodności B). W przypadku objawowego dłu-
gotrwającego przetrwałego AF opornego na farma-
koterapię ablacja znajduje się w klasie zaleceń IIb, 
poziom wiarygodności C [7]. Warto wspomnieć 
również o ablacji chirurgicznej. Obecnie metoda 
ta nie jest zalecana w izolowanym AF, głównie 
z powodu inwazyjnego charakteru. Powinna być 
natomiast wykonana u objawowych pacjentów 
poddawanych leczeniu kardiochirurgicznemu wad 
zastawkowych czy choroby wieńcowej. W przy-
padku pacjentów bezobjawowych leczonych kar-
diochirurgicznie ablację chirurgiczną można roz-
ważyć, lecz to postępowanie ma już niższą klasę 
zaleceń (IIb, poziom wiarygodności C). Jeśli zabieg 
przezskórnej ablacji u chorego z objawowym AF 
okazał się nieskuteczny, można rozważyć metody 
kardiochirurgiczne [7]. Nowym kierunkiem rozwo-
ju chirurgicznego leczenia migotania przedsionków 
są zabiegi hybrydowe, stosowane u chorych z po-
stacią przetrwałą AF. Są to procedury dwuetapowe: 
w pierwszym wykonuje się małoinwazyjną ablację 
chirurgiczną, którą uzupełnia się w drugim etapie 
przezskórną ablacją endokardialną. Pierwsze do-
niesienia dotyczące skuteczności takiego postępo-
wania są obiecujące [10].

Komorowe zaburzenia rytmu

Ablacja jest skuteczną metodą leczenia arytmii 
komorowych w zdrowym sercu. Wskazana jest 
w przypadku utrwalonego, głównie jednokształtne-
go częstoskurczu komorowego (VT) opornego na 
farmakoterapię. Leczenie inwazyjne można rozwa-
żyć w nieutrwalonym, ale objawowym VT. Arytmie 
komorowe częściej jednak występują w sercu 
uszkodzonym, zwiększając ryzyko nagłego zgonu 
sercowego. W takim przypadku ablacja jest metodą 
uzupełniającą, której celem jest zmniejszenie licz-
by wyładowań kardiowertera-defibrylatora [11].

Powikłania ablacji 

Ablacja, jak każda metoda inwazyjna, nie jest 
pozbawiona ryzyka powikłań. Częstość ich wy-
stępowania oraz rodzaj zależą od doświadczenia 
operatora, ale również od rodzaju leczonej arytmii 
i, co za tym idzie, miejsca wykonywania aplikacji. 
Przykładowo częstość powikłań ablacji migotania 
przedsionków oceniana jest nawet do około 4% [7]. 
Możliwe komplikacje izolacji żył płucnych to: tam-
ponada serca, odma opłucnowa, udar mózgu lub 
przemijające niedokrwienie ośrodkowego układu 
nerwowego (powikłania mogące być następstwem 
samego AF), porażenie przepony [7]. Innym powi-

kłaniem, mogącym ujawnić się dopiero w kilka dni 
lub nawet tygodni po zabiegu, jest powstanie prze-
toki przedsionkowo-przełykowej. Na jakie objawy 
należy wtedy zwrócić uwagę? Są to ból podczas 
połykania i problemy z połykaniem, w kolejnym 
okresie objawy przypominają neuroinfekcję. Więk-
szość dostępnych w literaturze opisów przypadków 
z tym powikłaniem po izolacji żył płucnych kończy-
ła się zgonem chorych. Kolejnym istotnym powikła-
niem charakterystycznym dla tych zabiegów mogą 
być zwężenia żył płucnych. Objawiają się zwykle 
kaszlem, skróceniem wydechu czy krwiopluciem. 
W przypadku wystąpienia tych powikłań należy 
rozważyć pilną hospitalizację pacjenta. Oprócz po-
wikłań przedstawionych powyżej, powikłań ogól-
nych, mogą także wystąpić powikłania miejscowe, 
związane z nakłuciem naczynia, takie jak: np. 
krwiak, przetoka tętniczo-żylna, tętniak. [7].

Postępowanie z pacjentem po ablacji

Pacjent poddany ablacji powinien pozostawać 
pod kontrolą kardiologiczną celem m.in. monito-
rowania nawrotu arytmii. W okresie pierwszych 3 
miesięcy po ablacji (okres wygaszania) w miejscu 
wykonywanych aplikacji zachodzą procesy związa-
ne prawdopodobnie z przejściowym stanem zapal-
nym czy przemijającym zaburzeniem autonomicz-
nego układu nerwowego. U części pacjentów (do 
45%) nawroty arytmii występują wyłącznie w tym 
okresie [12]. Skuteczność ablacji oraz ewentualne 
wskazania do ponownego zabiegu należy oceniać 
dopiero po upływie wspomnianych 3 miesięcy. Czy 
kontynuować stosowanie leków antyarytmicznych 
po ablacji? Problem ten dotyczy głównie chorych 
leczonych z powodu AF. Brak jest ujednoliconego 
schematu postępowania. U części chorych, u któ-
rych ablacja jest częściowo skuteczna, udaje się 
utrzymać rytm zatokowy za pomocą leków niesku-
tecznych przed ablacją. W większości ośrodków 
utrzymuje się farmakoterapię arytmii przez co naj-
mniej 3 miesiące po zabiegu. Przez 2−3 miesiące 
po ablacji AF kontynuuje się doustną antykoagula-
cję. Po tym okresie należy ocenić skuteczność abla-
cji oraz utrzymywanie się wskazań do przyjmowa-
nia antagonisty witaminy K (skala CHA2DS2-VASc) 
i na tej podstawie podjąć decyzję co do dalszej 
profilaktyki przeciwzakrzepowej [12].

Podsumowanie

Ablacja jest stosunkowo nową formą leczenia 
zaburzeń rytmu. Wraz z doskonaleniem metody 
stosuje się ją w leczeniu chorych z coraz bardziej 
złożonymi arytmiami. Na przestrzeni ostatnich lat 
obserwujemy wzrost skuteczności ablacji, zmniej-
szenie ryzyka wystąpienia powikłań zabiegowych. 
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Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami kardio-
logicznych towarzystw naukowych, ablacja jest 
i powinna być podstawową formą leczenia cho-
rych z większością postaci arytmii, w tym między 
innymi zależnych od obecności dodatkowej drogi 
przewodzenia, AVNRT, trzepotania przedsionków 
czy ektopowego częstoskurczu przedsionkowego. 

Dla chorych z ich objawowymi postaciami zale-
cenia są w klasie I. Dla pacjentów objawowych 
z migotaniem przedsionków izolacja żył płucnych 
jest metodą oferującą realne szanse na uwolnienie 
chorych od arytmii, zalecenia w tej grupie chorych 
są w klasie II. 
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