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Czynniki ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych  
u pacjentów z migotaniem przedsionków

The risk factors of thromboembolic complications in patients with atrial fibrillation

Renata ZubilewicZA, B, D–F, Magdalena dZiuRZyńskaE, F, andRZej jaRosZyńskiA, B, D–F

katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej uniwersytetu Medycznego w lublinie

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Migotanie przedsionków (aF) jest jednym z najczęstszych zaburzeń rytmu serca, a jego występowanie wzrasta 
wraz z wiekiem. Migotanie przedsionków nieleczone lub leczone niewłaściwie wiąże się ze zwiększoną zachorowalnością 
oraz umieralnością. Zgony u pacjentów z aF występują dwukrotnie częściej niż u pacjentów z rytmem zatokowym, niezależ-
nie od innych znanych czynników zwiększających śmiertelność. do klinicznych czynników ryzyka migotania przedsionków 
należą m.in.: podeszły wiek, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, zastoinowa niewydolność serca, zapalenie mięśnia sercowego, 
kardiomiopatie, choroba wieńcowa, wada zastawkowa serca, palenie papierosów, obturacyjny bezdech senny oraz nadczyn-
ność tarczycy. udar mózgu jest najpoważniejszym powikłaniem migotania przedsionków. najprostszym i szeroko stosowa-
nym schematem oceny ryzyka udaru mózgu u pacjentów z migotaniem przedsionków jest skala cHads2, w której punkty 
są przyznawane w przypadku przebytego udaru mózgu lub epizodu przemijającego ataku niedokrwiennego, wieku > 75 lat, 
wywiadu nadciśnienia tętniczego, cukrzycy lub niewydolności serca. w celu uzupełnienia skali cHads2, przez włączenie 
dodatkowych czynników ryzyka, zaproponowano skalę cHa2ds2-Vasc. dodatkowe czynniki ryzyka udaru obejmują: wiek 
65–74 lat, płeć żeńską i chorobę naczyniową. te schematy stratyfikacji ryzyka udaru identyfikują pacjentów, którzy skorzysta-
ją najwięcej i najmniej z leczenia przeciwzakrzepowego; są to zatem narzędzia kliniczne, na podstawie których dobierane jest 
odpowiednie postępowanie przeciwzakrzepowe. Profilaktyka choroby zakrzepowo-zatorowej z zastosowaniem antagonistów 
witaminy k pozostaje główną i najważniejszą strategią leczenia pacjentów z migotaniem przedsionków.
Słowa kluczowe: migotanie przedsionków, czynniki ryzyka, powikłania zatorowo-zakrzepowe.

atrial fibrillation (aF) is one of the most frequent heart rhythm disturbances, the incidence of atrial fibrillation 
increases with advancing age. atrial fibrillation untreated or inadequately treated is associated with increased morbidity and 
mortality. death in patients with aF is twice as frequent, regardless of other known factors which increase mortality. the 
clinical risk factors for atrial fibrillation include among others advancing age, diabetes, hypertension, congestive heart fail-
ure, myocarditis, cardiomyopathies, coronary disease, valve disease, smoking, obstructive sleep apnea and hyperthyroidism. 
stroke is the most severe complication in patients with atrial fibrillation. the cHads2 score is simple and widely used clinical 
prediction for estimating the risk of stroke in patients with atrial fibrillation, a point system in which points are assigned for  
a history of stroke or transient ischemic attack, age over 75 years and a history of hypertension, diabetes, or heart failure. to 
complement the cHads2 score, by the inclusion of additional risk factors, the cHa2ds2-Vasc score has been proposed. these 
additional stroke risk factors include age 65–74, female gender and vascular disease. these schemes for stroke risk stratification 
identify patients who benefit most and least from anticoagulation. therefore they pose clinical implement, on the basis of which 
adequate anticoagulant therapy is adjusted. Prevention of thromboembolism with oral anticoagulants is the main therapeutic 
strategy for patients with aF.
Key words: atrial fibrillation, risk factors, thromboembolic complications.

Streszczenie

Summary

Wstęp

jednym z najczęstszych powodów stosowania leczenia 
przeciwzakrzepowego w codziennej praktyce lekarskiej jest 
migotanie przedsionków (ang. atrial fibrillation – aF) – bar-
dzo częsta arytmia. szacuje się, że dotyczy ona 1–2% popu-
lacji, a częstość jej występowania wzrasta wraz z wiekiem. 
w populacji osób po 80. roku życia dotyczy 5–15% pacjen-
tów [1]. na podstawie Guidelines for the management of 
Atrial Fibrillation... 2010 [1] wyróżniono 5 typów klinicz-
nych migotania przedsionków: 
1. Rozpoznane po raz pierwszy – niezależnie od czasu 

trwania arytmii oraz obecności i nasilenia związanych 
z nią objawów.

2. napadowe – ma charakter samoograniczający, zazwy-
czaj w ciągu 48 godzin. napad może trwać do 7 dni; 
czas 48 godzin ma istotne znaczenie kliniczne – po 
tym okresie prawdopodobieństwo samoistnego powro-

tu rytmu zatokowego jest niewielkie i należy rozważyć 
leczenie przeciwzakrzepowe.

3. Przetrwałe – można rozpoznać, gdy epizod arytmii trwa 
dłużej niż 7 dni lub wymaga zakończenia za pomocą 
kardiowersji: farmakologicznej czy też elektrycznej. 

4. Przetrwałe długotrwające – trwa ≥ 1 rok do momentu de-
cyzji o strategii kontroli rytmu serca. 

5. utrwalone – można rozpoznać, gdy obecność arytmii 
jest akceptowana przez pacjenta (oraz lekarza). dlate-
go też z definicji u pacjenta z utrwalonym aF nie wy-
konuje się interwencji mających na celu przywrócenie 
rytmu zatokowego. 

niemiarowa i przyspieszona praca przedsionków oraz 
zmiany rytmu serca sprzyjają powstawaniu i odrywaniu się 
skrzeplin, co zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu lub 
przemijającego niedokrwienia mózgu (ang. transient ischemic 
attack – tia). w tej grupie chorych powinno się stosować lecze-
nie przeciwzakrzepowe zgodnie ze standardami dotyczącymi 
powikłań zakrzepowo-zatorowych u chorych z aF.  
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Czynniki ryzyka powikłań zakrzepowo- 
-zatorowych i następstwa migotania  
przedsionków

wyodrębnione czynniki wysokiego i umiarkowanego 
ryzyka wystąpienia powikłań zatorowych w populacji cho-
rych z aF zebrano w tabeli 1.

Tabela 1. Czynniki ryzyka wystąpienia powikłań  
zakrzepowo-zatorowych u chorych z AF

Czynniki wysokiego ryzyka Czynniki umiarkowanego 
ryzyka

Przebyty epizod zatorowy: 
• udar mózgu, 
• tia, 
• zatorowość układowa 
Zwężenie zastawki mitralnej 
Proteza zastawki

wiek 
nadciśnienie tętnicze 
cukrzyca 
cechy niewydolności serca 
• istotnie upośledzona 

frakcja wyrzutowa lewej 
komory (ang. ejection 
fraction – eF) ≤ 35%

obecność jednego z czynników wysokiego ryzyka lub 
więcej niż jednego czynnika umiarkowanego ryzyka obligu-
je do wdrożenia leczenia przeciwzakrzepowego. w przy-
padku wystąpienia tylko jednego z czynników umiarkowa-
nego ryzyka istnieje możliwość wyboru między doustnymi 
antykoagulantami a kwasem acetylosalicylowym (ang. ace-
tylsalicylic acid – asa). należy rozważyć ryzyko wystąpie-
nia powikłań zatorowych i krwotocznych oraz możliwość 
kontrolowania inR (ang. International Normalized Ratio) 
przez chorego. Pacjenci, u których nie stwierdza się czynni-
ków ryzyka powinni otrzymywać wyłącznie asa [1].

Migotanie przedsionków wiąże się ze zwiększonym od-
setkiem zgonów, udarów mózgu oraz innych incydentów 
zakrzepowo-zatorowych, niewydolności serca i hospitaliza-
cji, obniżeniem jakości życia, zmniejszeniem sprawności fi-
zycznej oraz zaburzeniami funkcji lewej komory serca (ang. 
left ventricle – lV) (tab. 2).

Tabela 2. Incydenty kliniczne (następstwa) związane z AF

Następstwa AF Różnica względna spowodo-
wana AF

Zgon

udar mózgu (w tym udar 
krwotoczny oraz krwawienie 
do ośrodkowego układu 
nerwowego)
Hospitalizacje

jakość życia i wydolność 
wysiłkowa

czynność lewej komory 
serca

2-krotnie zwiększona śmier-
telność
Zwiększone ryzyko udaru 
mózgu; aF wiąże się z 
udarem mózgu o cięższym 
przebiegu
u pacjentów z aF częściej za-
chodzi potrzeba hospitaliza-
cji, co może się przyczyniać 
do obniżenia jakości życia
duża zmienność: od braku 
wpływu do istotnego obniże-
nia. Migotanie przedsionków 
może powodować istotny 
dyskomfort wskutek kołatania 
serca i innych objawów kli-
nicznych związanych z aF
duża zmienność: od braku 
wpływu do tachykardiomiopa-
tii i ostrej niewydolności serca

następstwa aF uszeregowano według ciężkości, mo-
dyfikując tabelę zgodnie z ostatnimi sugestiami zawartymi 
w german atrial Fibrillation competence network (aFnet) 
and the european Heart Rhythm association (eHRa) [2]. Za-
pobieganie powyższym incydentom stanowi główny cel te-
rapeutyczny w leczeniu pacjentów z aF.

Zgony u pacjentów z migotaniem przedsionków wystę-
pują dwukrotnie częściej, niezależnie od innych znanych 
czynników zwiększających śmiertelność [2, 3]. jedynym 
czynnikiem obniżającym częstość zgonów związanych 
z aF jest leczenie przeciwzakrzepowe [4].

Ocena ryzyka udaru mózgu u chorego 
z AF

w ocenie ryzyka wystąpienia groźnego powikłania, jakim 
jest udar mózgu lub tia, pomocna jest skala cHads2. jest to 
skala, w której odpowiednio punktowana jest obecność na-
stępujących schorzeń i danych z wywiadu pacjenta [5, 6]: 

c (Congestive heart failure – niewydolność serca) 
= 1 punkt, 

H (Hypertension – nadciśnienie tętnicze: skurczowe 
> 160 mm Hg) = 1 punkt,

a (Age – wiek: > 75 lat) = 1 punkt, 
d (Diabetes – cukrzyca) = 1 punkt, 
s (Stroke – przebyty udar mózgu lub tia) = 2 punkty.
w zależności od liczby uzyskanych punktów obliczono 

ryzyko wystąpienia udaru mózgu lub tia w ciągu roku wy-
rażone w procentach, stopień ryzyka oraz ustalono wskaza-
nia do stosowania terapii przeciwzakrzepowej (tab. 3).

Tabela 3. Ryzyko wystąpienia udaru lub TIA oraz propono-
wane leczenie

Suma 
punk-
tów

Ryzyko 
TIA lub 
udaru 
w ciągu 
roku

Stopień 
ryzyka

Leczenie 
ASA/VKA 
(vitamin K 
antagonists)

Uwagi

0 1,9% niski asa 325 mg/24 h 
lub mniejsza 
dawka

1 2,8% średni asa lub Vka zakres inR 
2,0–3,0

2 4,0% średni asa lub Vka zakres inR 
2,0–3,0

3 5,9% wysoki Vka zakres inR 
2,0–3,0, jeśli 
nie ma prze-
ciwwskazań

4 8,5% wysoki Vka zakres inR 
2,0–3,0, jeśli 
nie ma prze-
ciwwskazań

5 12,5% wysoki Vka zakres inR 
2,0–3,0, jeśli 
nie ma prze-
ciwwskazań

6 18,2% wysoki Vka zakres inR 
2,0–3,0, jeśli 
nie ma prze-
ciwwskazań

skala cHads2 wydaje się być łatwą, szybką i praktycz-
ną metodą oceny ryzyka udaru mózgu stosowaną w co-
dziennej praktyce lekarskiej, mającą znaczenie dla lepszego 
rokowania pacjentów z aF.

członkowie grupy Roboczej „the stroke in aF” doko-
nali porównania kilkunastu opublikowanych schematów 
stratyfikacji ryzyka udaru mózgu u pacjentów z aF (bez za-
stawkowej wady serca) i stwierdzili klinicznie istotne różni-
ce między publikowanymi skalami dotyczącymi stratyfika-
cji ryzyka udaru mózgu u pacjentów z aF. większość skal 
cechowała niewielka wartość predykcyjna oceny ryzyka 
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wystąpienia udaru – cHa2ds2-Vasc = 0, którzy nie wyma-
gają leczenia przeciwkrzepliwego w profilaktyce powikłań 
zatorowych migotania przedsionków oraz małym ryzykiem 
udaru mózgu – cHa2ds2-Vasc = 1, u których preferuje się 
doustne antykoagulanty, a nie asa [8].

Tabela 5. Strategia postępowania na podstawie czynników 
ryzyka wyrażonych jako skala punktowa określana akroni-
mem CHA2DS2-VASc (uwaga: maksymalna liczba punktów 
wynosi 9, ponieważ za wiek można przyznać 0, 1 lub 2 
punkty)

Czynnik ryzyka Wynik

Zastoinowa niewydolność serca/dysfunkcja lV 0–1

nadciśnienie tętnicze 0–1

wiek ≥ 75 lat 0–2

cukrzyca 0–1

udar mózgu/tia/incydent zakrzepowo-zatorowy 0–2

choroba naczyniowa 0–1

wiek 65–74 lata 0–1

Płeć (żeńska) 0–1

Maksymalny wynik 0–9 

Ocena ryzyka krwawienia

ocena ryzyka krwawienia powinna stanowić część kom-
pleksowej oceny stanu pacjenta przed włączeniem leczenia 
przeciwzakrzepowego. opracowano prostą skalę oceny ry-
zyka krwawienia – Has-bled (Hypertension, Abnormal re-
nal/liver function, Stroke, Bleeding history or predisposition, 
Labile INR, Elderly > 65. r.ż., Drugs/alcohol concomitantly) 
[10]. ocena ryzyka krwawienia u pacjentów z migotaniem 
przedsionków za pomocą skali Has-bled wydaje się roz-
sądna, wynik ≥ 3 punktów wskazuje na „zwiększone ryzy-
ko” i taki pacjent wymaga większej uwagi oraz regularnej 
kontroli po włączeniu leczenia przeciwzakrzepowego.

Podsumowanie 
umieralność wśród osób z migotaniem przedsionków jest 

dwa razy większa niż u osób z prawidłowym, zatokowym ryt-
mem serca. częstość występowania powikłań zakrzepowo- 
-zatorowych pod postacią udarów niedokrwiennych mózgu 
czy napadów przemijającego niedokrwienia mózgu u cho-
rych z aF jest około pięć razy większa niż u osób bez aF. Ma-
jąc do dyspozycji skalę oceny ryzyka wystąpienia incydentu 
zakrzepowo-zatorowego, każdy pacjent z aF powinien mieć 
wyliczone ryzyko pojawienia się zatoru mózgowego zgodnie 
z klasyfikacją cHads2 oraz określone postępowanie antyko-
agulacyjne. należy pamiętać, że jedynym czynnikiem obni-
żającym częstość zgonów związanych z migotaniem przed-
sionków jest leczenie przeciwzakrzepowe.

udaru, np. na podstawie wyniku w skali cHads2 większość 
pacjentów należała do grupy „umiarkowanego ryzyka”, 
a wartość predykcyjna wystąpienia udaru mózgu wynosiła 
0,58. w aktualnych wytycznych autorzy starali się zmniej-
szyć znaczenie podziału ryzyka na „wysokie”, „umiarkowa-
ne” i „niskie”, biorąc pod uwagę relatywnie niewielką war-
tość predykcyjną sztucznie stworzonych kategorii i uznając, 
że ryzyko rośnie w sposób ciągły, a nie skokowy. dlatego 
też zaleca się bardziej wnikliwą ocenę ryzyka na podstawie 
występujących czynników zagrożenia udarem mózgu oraz 
stosowania leczenia przeciwzakrzepowego w zależności 
od obecności (lub braku) czynników ryzyka udaru. Z wie-
lu opublikowanych analiz wynika, że nawet pacjenci ob-
ciążeni „umiarkowanym ryzykiem” (określanym jako wy-
nik w skali cHads2 = 1, tzn. z jednym czynnikiem ryzyka) 
odniosą istotną korzyść z leczenia doustnym koagulantem 
w porównaniu z kwasem acetylosalicylowym. Poza tym ska-
la cHads2 pomija wiele czynników ryzyka oraz „czynni-
ków modyfikujących ryzyko udaru”, które należy wziąć pod 
uwagę, oceniając całościowo ryzyko udaru mózgu (tab. 4).

Tabela 4. Czynniki ryzyka udaru mózgu i incydentów  
zakrzepowo-zatorowych w przebiegu AF o podłożu  
niezastawkowym

Duże czynniki ryzyka Klinicznie istotne małe 
czynniki ryzyka

Przebyty udar mózgu
tia
incydent zakrzepowo-zato-
rowy 
wiek ≥ 75 lat

niewydolność serca lub 
umiarkowane do ciężkiego 
upośledzenie funkcji skur-
czowej lV (np. lVeF ≤ 40%)
nadciśnienie tętnicze
cukrzyca
Płeć żeńska
wiek 65–74 lata
choroba naczyniowaa

a Przebyty zawał serca, miażdżyca naczyń obwodowych, blaszka 
miażdżycowa w aorcie. 

Zgodnie z zaleceniami european society of cardiology, 
każdy pacjent z migotaniem przedsionków powinien mieć 
wyliczone ryzyko wystąpienia incydentu zakrzepowo-zato-
rowego przynajmniej na podstawie skali cHads2 [7]. wy-
brani pacjenci, obciążeni większym ryzykiem wystąpienia 
udaru, wymagają bardziej wnikliwej oceny. Zaleca się, aby 
u tych osób ryzyko rozwoju powikłań zakrzepowo-zatoro-
wych ocenić, wykorzystując skalę cHa2ds2-Vasc. w nowej 
skali litery V, a, sc oznaczają odpowiednio: chorobę układu 
sercowo-naczyniowego w postaci przebytego zawału serca, 
miażdżycy tętnic obwodowych lub blaszek miażdżycowych 
w aorcie uwidocznionych na zdjęciu radiologicznym klatki 
piersiowej, wiek pomiędzy 65 a 74 lata oraz płeć żeńską. 
dodatkowo podkreślono wpływ wieku na zwiększenie ryzy-
ka wystąpienia udaru, przyznając osobom powyżej 74. roku 
życia 2 punkty (tab. 5). uważa się, że za pomocą nowej skali 
można wychwycić chorych z prawdziwie małym ryzykiem 
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