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Migotanie przedsionków – praktyczne aspekty terapii  
przeciwzakrzepowej

Atrial fibrillation – the practical aspects of anticoagulation therapy
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Migotanie przedsionków jest jedną z najczęstszych arytmii nadkomorowych, która stwarza zwiększone ryzyko 
zatorowo-zakrzepowe. Najgroźniejszym z powikłań są udary mózgu. Dzięki swojej powszechności leczenie przeciwzakrze-
powe migotania przedsionków stanowi wyzwanie dla lekarzy rodzinnych w ich codziennej praktyce. Dzięki wypracowaniu 
praktycznych skal cHa2Ds2-Vasc oraz Has-bLED można identyfikować chorych ze zwiększonym ryzykiem zakrzepowo-za-
torowym oraz ryzykiem krwawienia. Klasyczne antykoagulanty, wymagające kontroli swojego działania przez okresowe ozna-
czenia iNr, mają alternatywę w postaci nowych leków: dabigatranu, riwaroksabanu i apiksabanu. Leki powyższe są co naj-
mniej tak skuteczne jak warfaryna oraz mają bezpieczniejszy profil działania i wygodniejsze dawkowanie. 
Słowa kluczowe: migotanie przedsionków, leczenie przeciwzakrzepowe, nowe antykoagulanty.

atrial fibrillation is the most common supraventricular arrhythmia, which creates an increased thromboembolic 
risk. the most dangerous complication is stroke. anticoagulation for atrial fibrillation is a challenge for family physicians in 
their daily practice. cHa2Ds2-Vasc and Has-bLED are practical scales to identify the patient at increased risk of thromboem-
bolic and bleeding risk. classic anticoagulants that require control iNr have an alternative in the form of novel oral antico-
agulants: dabigatran, rivaroxaban and apixaban. these drugs are at least as effective as warfarin and have a safer profile and 
convenient dosing operation.
Key words: atrial fibrillation, anticoagulation, new oral anticoagulants.

Streszczenie

Summary

Wstęp

Migotanie przedsionków (atrial fibrillation, aF) jest naj-
częstszą arytmią nadkomorową, określoną jako szybka ak-
tywność elektryczna przedsionków z ich niewydolno-
ścią skurczową. towarzyszy temu niemiarowa praca ko-
mór, a jednoczesny brak do nich napływu późnorozkur-
czowego powoduje zmniejszenie rzutu serca i nierzadko 
przebiega z niewydolnością serca. Najczęstsze przyczyny 
aF to uszkodzenie serca w przebiegu choroby nadciśnie-
niowej, wad zastawkowych, choroby niedokrwiennej ser-
ca (uwzględniając ostre zespoły wieńcowe). Ponadto aryt-
mię obserwuje się w przebiegu chorób ogólnoustrojowych, 
takich jak: nadczynność tarczycy, obturacyjny bezdech 
śródsenny, choroby płuc, ostre zakażenia, zatrucie alkoho-
lem etylowym oraz stosowanie leków i substancji o dzia-
łaniu beta-adrenomimetycznym (kofeina, beta-2-mimetyki). 
czynnikami sprzyjającymi napadom migotania przedsion-
ków jest m.in. aktywny proces zapalny i stres oksydacyj-
ny. Do czynników wywołujących należy zaliczyć: alko-
hol, kofeinę, stres emocjonalny oraz wysiłek fizyczny. Kar-
pii i wsp. [1] w najnowszym badaniu wskazują, że zmniej-
szone stężenie luteiny i zeaksantyny w krwi zwiększa ryzy-
ko wystąpienia aF w grupie osób starszych. Jednocześnie 
nie potwierdzono tej hipotezy w stosunku do innych karo-
tenoidów.

częstość występowania migotania przedsionków w po-
pulacji ogólnej to 1–2%, jednakże bezobjawowy przebieg, 
a co za tym idzie brak postawionej diagnozy, może ozna-
czać, że odsetek ten jest wyższy [2]. Mężczyźni chorują 
częściej niż kobiety, u osób starszych częstość występowa-
nia arytmii wzrasta [3, 4]. 

Leczenie przeciwkrzepliwe

Migotanie przedsionków wiąże się z bardzo dużym ry-
zykiem incydentów zakrzepowo-zatorowych. udary mózgu 
występują 5-krotnie częściej u chorych z arytmią, rejestro-
wany jest przy tym 2-krotnie wyższy odsetek zgonów, czę-
sta niepełnosprawność oraz możliwość wystąpienia kolej-
nego incydentu mózgowo-naczyniowego [5]. w celu iden-
tyfikacji chorych wymagających leczenia przeciwzakrzepo-
wego Europejskie towarzystwo Kardiologiczne (Esc) zaleca 
wykorzystanie skali cHa2Ds2-Vasc, która klasyfikuje naj-
częstsze przyczyny udaru u chorych z migotaniem przed-
sionków (tab. 1) [6]. 

Tabela 1. Najczęstsze przyczyny udaru u chorych z migota-
niem przedsionków

Czynnik ryzyka Punktacja

c – zastoinowa niewydolność serca/dysfunkcja 
lewej komory

1

H – nadciśnienie tętnicze 1

a – wiek ≥ 75 lat 2

D – cukrzyca 1

s – udar mózgu/tia/incydent zakrzepowo-za-
torowy

2

V – choroba naczyniowa 1

a – wiek 65–74 lata 1

sc – płeć (żeńska) 1

Maksymalna punktacja 9
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Maksymalny wynik, jaki można uzyskać w wymienionej 
punktacji, to 9, jednakże u chorych, którzy uzyskali co naj-
mniej 1 punkt, zaleca się stosowanie terapii przeciwkrzepli-
wej opartej o doustny antykoagulant. wyjątkiem są kobiety 
poniżej 65. roku życia z „izolowanym” migotaniem przed-
sionków i 1 punktem w skali cHa2Ds2-Vasc, w tym przy-
padku należy odstąpić od stosowania doustnego antykoagu-
lantu [7, 8].

uaktualnienie wytycznych Europejskiego towarzystwa 
Kardiologicznego w 2012 r. w zakresie stosowania nowych 
antykoagulantów w profilaktyce incydentów zatorowo-za-
krzepowych stało się możliwe dzięki zakończeniu badań 
dotyczących apiksabanu (aVVErroEs [9] i aristotLE 
[10]) oraz riwaroksabanu (rocKEt-aF [11]). Dodatkowo 
w grupie nowych doustnych antykoagulantów (novel oral 
anticoagulant) znajduje się obecnie dabigatran (badanie 
rE-LY) [12]. 

wprowadzenie nowych leków, które z uwagi na swój 
mechanizm działania nie wymagają systematycznej kontro-
li iNr w celu ustalenia właściwej dla pacjenta dawki, stwa-
rza nadzieję na skuteczną profilaktykę udarów w większej 
grupie chorych. Pacjenci leczeni wymienionymi lekami byli 
porównywani z grupą chorych leczonych warfaryną lub 
kwasem acetylosalicylowym, których stosowanie obarczo-
ne jest dużo większym odsetkiem działań niepożądanych. 
Krwawienia oraz krwawienia śródczaszkowe stanowią naj-
większą i potencjalnie najniebezpieczniejszą grupę powi-
kłań związanych ze stosowaniem zarówno doustnych anty-
koagulantów, jak i kwasu acetylosalicylowego. ocena ryzy-
ka krwawienia dokonywana jest za pomocą skali Has-bLED 
(tab. 2) [5].

Tabela 2. Ocena ryzyka krwawienia dokonywana za pomo-
cą skali HAS-BLED

Cechy kliniczne określające ryzyko krwa-
wienia w skali HAS-BLED

Punktacja

H – nadciśnienie tętnicze 1

a – nieprawidłowa funkcja wątroby i nerek 1 lub 2

s – udar mózgu 1

b – krwawienie 1

L – zmienne wartości iNr 1

E – podeszły wiek (np. > 65 lat) 1

D – leki lub alkohol (1 punkt każde) 1 lub 2

Maksymalnie 9 punktów

w prewencji udarów mózgu u chorych z aF nie powin-
ny być stosowane leki przeciwpłytkowe (kwas acetylosali-
cylowy i klopidogrel), ponieważ ryzyko powikłań związa-
nych z ich stosowaniem jest porównywalne z doustnymi an-
tykoagulantami, a ten rodzaj terapii nie wpływa na zmniej-
szenie śmiertelności ogólnej u chorych bez rozpoznanej 
choroby sercowo-naczyniowej [13].

Postępowanie w praktyce lekarza  
rodzinnego

z punktu widzenia praktyki lekarza rodzinnego istot-
na jest stała opieka nad pacjentem z migotaniem przed-
sionków. analiza turakhia i wsp. [14] dotycząca prewen-
cji udarów niedokrwiennych mózgu u pacjentów z rozpo-
znanym migotaniem przedsionków wskazywała na różną 
częstość przepisywania chorym warfaryny przez lekarzy po-
szczególnych specjalności. Pacjenci pozostający pod opie-
ką lekarza rodzinnego cechowali się istotnie mniejszym ry-
zykiem incydentów zakrzepowo-zatorowych ocenianym za 
pomocą skali cHa2Ds2-Vasc niż kardiolodzy (1,6 vs. 1,8; 
p < 0,0001) oraz zdecydowanie rzadziej stosowali doustną 

antykoagulację warfaryną (48,9% vs. 68,6%; p < 0,0001). 
w analizowanym okresie 2004–2008 trend przepisywa-
nia antagonisty witaminy K w grupie pacjentów leczonych 
przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej był spadko-
wy (51,6% – 44,0%; p < 0,0001).

Lekarz po rozpoznaniu migotania przedsionków powi-
nien ustalić czas trwania arytmii, co będzie decydowało 
o dalszym postępowaniu z chorym. Przydatna w wyborze 
terapii jest też klasyfikacja zaawansowania objawów zwią-
zanych z aF (tab. 3) [15–16].

Tabela 3. Klasyfikacja objawów (skala EHRA – European 
Heart Rhytm Association)

EHra i – bez objawów

EHra ii – objawy łagodne – codzienna aktywność niezabu-
rzona

EHra iii – objawy ciężkie – codzienna aktywność zaburzo-
na

EHra iV – objawy uniemożliwiające funkcjonowanie – co-
dzienna aktywność niemożliwa

w przypadku przetrwałego migotania przedsionków 
(trwającego powyżej 48 godzin lub o nieznanym cza-
sie trwania) i stabilności hemodynamicznej wskazane jest 
wdrożenie leczenia przeciwkrzepliwego, a następnie skie-
rowanie chorego do oddziału kardiologicznego. Natomiast 
chorych z napadem migotania przedsionków bądź niesta-
bilnych hemodynamicznie należy kierować w trybie na-
tychmiastowym do szpitalnych oddziałów ratunkowych lub 
ośrodków kardiologicznych.

u większości pacjentów z aF o podłożu innym niż wada 
zastawkowa, u których zalecana jest terapia przeciwza-
krzepowa, zamiast antagonisty witaminy K z utrzymaniem 
wskaźnika iNr 2,0–3,0 należy (po uwzględnieniu względ-
nego stosunku korzyści do ryzyka) rozważyć zastosowa-
nie jednego z nowych antykoagulantów: bezpośredniego 
inhibitora trombiny (dabigatranu) lub doustnego inhibito-
ra czynnika Xa (np. riwaroksabanu, apiksabanu). w przy-
padku wysokiego ryzyka powikłań krwotocznych (punkta-
cji w skali Has-bLED ≥ 3) i niewydolności nerek umiarko-
wanego stopnia (klirens kreatyniny 30–49 ml/min) należy 
zastosować odpowiednio mniejsze dawki (dabigatran z 2 
x 150 mg do 2 x 110 mg oraz riwaroksaban z 1 x 20 mg 
do 1 x 15 mg). Dodatkowo redukcję dawki przeprowadza 
się u chorych leczonych dabigatranem w starszym wieku  
(≥ 80. roku życia) oraz przy jednoczesnym stosowaniu le-
ków wchodzących w interakcję z dabigatranem (np. wera-
pamilu). ocenę funkcji nerek należy przeprowadzić przed 
rozpoczęciem leczenia, następnie po roku u osób z wyj-
ściowo dobrym klirensem kreatyniny oraz 2–3 razy w roku 
u osób z umiarkowaną niewydolnością nerek. Nowych do-
ustnych antykoagulantów nie należy wdrażać u osób z istot-
nie obniżonym klirensem kreatyniny (< 30 ml/min) [17–19].

Przywrócenie rytmu zatokowego, zarówno kardiower-
sją elektryczną, jak i farmakologiczną, należy wykonać tyl-
ko w przypadku napadu migotania przedsionków trwające-
go do 48 godzin. Jeżeli czas trwania aF jest dłuższy niż 48 
godzin lub nie jesteśmy w stanie go określić, zalecane jest 
leczenie doustnym antykoagulantem (zakres terapeutycz-
ny iNr 2,0–3,0) lub dabigatranem przez co najmniej 3 ty-
godnie przed kardiowersją oraz przez co najmniej 4 tygo-
dnie po kardiowersji, niezależnie od metody. w przypad-
ku chorych z czynnikami ryzyka udaru mózgu bądź nawro-
tu migotania przedsionków leczenie przeciwkrzepliwe na-
leży kontynuować do końca życia, niezależnie od trwałego 
przywrócenia prawidłowego rytmu [20–21].

ablację przezskórną zaleca się jako alternatywę do an-
tyarytmicznej terapii lekowej u chorych z objawowym na-
wracającym napadowym aF podczas antyarytmicznej tera-
pii lekowej, z zastrzeżeniem, że powinien ją wykonywać 
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doświadczony operator. u wybranych chorych z napado-
wym aF bez strukturalnej choroby serca ablacja lewego 
przedsionka jest uzasadnioną terapią pierwszego rzutu [22]. 
w okresie okołozabiegowym wymagane jest prowadzenie 
leczenia przeciwkrzepliwego. według Kim i wsp. [23] za-
stosowanie 24-godzinnej przerwy przed i 4 godziny po za-
biegu w trakcie leczenia dabigatranem daje analogiczną 
skuteczność jak ciągła terapia warfaryną. 

Podsumowanie
Migotanie przedsionków jest jedną z najczęstszych aryt-

mii nadkomorowych stwarzającą liczne implikacje klinicz-

ne. w praktyce lekarza rodzinnego pacjenci z migotaniem 
przedsionków są zagrożeni powikłaniami zatorowo-zakrze-
powymi, w tym szczególnie udarami mózgu. Dzięki ska-
li cHa2Ds2-Vasc możliwe jest identyfikowanie chorych 
z grup wysokiego ryzyka, którzy posiadają wskazania do 
leczenia doustnym antykoagulantem. Klasyczne leki z tej 
grupy (acenokumarol i warfaryna) wymagają kontroli iNr 
i częstej modyfikacji dawki leku, co jest powodem częste-
go przerywania leczenia przez pacjentów. obecnie zareje-
strowano nowe antykoagulanty (dabigatran, riwaroksaban, 
apiksaban) o udowodnionym działaniu przeciwzakrzepo-
wym, nie wymagające kontroli laboratoryjnej, o bezpiecz-
niejszym profilu działania. 
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