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Następstwa migotania przedsionków

• Podmiotowe 
- uczucie kołatania serca 
- upośledzenie tolerancji wysiłku 
- upośledzenie jakości życia

• Powikłania zatorowe, udar mózgu

• Działanie proarytmiczne

• Indukcja i/lub nasilenie NS



Migotanie przedsionków a udar mózgu

• Udar mózgu jest najpoważniejszym 
następstwem AF1

• U pacjentów z AF zwiększa się 
tendencja do tworzenia zakrzepów w 
przedsionku serca, zwłaszcza w uszku 
lewego przedsionka 2,3

• Zakrzepy te mogą się przemieścić do 
mózgu, prowadząc do udaru 
niedokrwiennego mózgu2

• Około 20% niedokrwiennych udarów 
mózgu spowodowanych jest 
zakrzepami krwi o pochodzeniu 
kardiogennym (etiologia sercowo-
zakrzepowa). Spośród nich 
najczęstszą przyczyną jest AF4

1. Wolf PA et al. Stroke 1991;22:983–988. 2. National Heart Lung and Blood Institute.  http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/af/af_signs.html. 3.
Fuster V et al. Circulation 2006;114:700–752.4. Paciaroni M et al. Stroke 2007;38:423–430.



Częstość występowania udaru mózgu związanego z 
migotaniem przedsionków w zależności od wieku



(a) Czynniki ryzyka udaru mózgu i incydentów zakrzepowo-zatorowych w 
niezastawkowym AF

‘Duże' czynniki ryzyka ‘Mniejsze, istotne klinicznie’ czynniki ryzyka

Przebyty udar mózgu, TIA
lub zator w krążeniu ogólnym

Wiek ≥ 75 lat

Niewydolność serca lub umiarkowana do ciężkiej dysfunkcja 
skurczowa lewej komory (np. LV EF ≤ 40%),

nadciśnienie tętnicze , cukrzyca,
płeć żeńska, wiek 65-74 lat, choroba naczyniowa*

(b) System punktowy oceny czynników ryzyka 
Skala CHA2DS2-VASc

(Uwaga: makszmalny wynik skali to 9 ponieważ za wiek można przyznać 0, 1 lub 2 punkty)
Czynnik ryzyka Punkty

Niewydolność serca/dysfunkcja lewej komory 1

Nadciśnienie tętnicze 1

Wiek ≥ 75 2

Cukrzyca 1

Udar mózgu/TIA/incydent zakrzepowo-zatorowy 2

Choroba naczyniowa* 1

Wiek 65-74 1

Płeć (tzn. płeć żeńska) 1

Wynik maksymalny 9

Skala CHA2DS2VASc

Guidelines for the management of atrial fibrillation, Eur Heart J 2010 
*przebyty zawał serca, choroba tętnic obwodowych, 
blaszka miażdżycowa w aorcie







Porównanie OAC

Antykoagulant Versus
Redukcja 
dużych 

krwawień 

Redukcja 
krwotoków 
wewnątrz-

czaszkowych 

≥Równe
Działanie 

p/krzepliwe

Lepsze 
działanie 

p/krzepliwe

Dabigatran 110 Warfaryn
a √ √ √ -

Dabigatran 150 Warfaryn
a - √ √ √

Rivaroxaban Warfaryn
a - √ √ -

Apixaban Warfaryn
a √ √ √ √



Skala oceny ryzyka krwawienia HAS-BLED

Guidelines for the management of atrial fibrillation, Eur Heart J 2010 

Punktacja

H Hypertension Nadciśnienie tętnicze 1

A Abnormal renal and 
liver function (1 point 
each)

Zaburzenia czynności nerek i 
wątroby (po 1 punkcie)

1-2

S Stroke Udar mózgu 1

B Bleeding Krwawienie 1

L Labile INR Labilne wartości INR 1

E Elderly (e.g. >65 years) Starszy wiek (np. >65 lat) 1

D Drugs or alcohol (1 
point each)

Leki lub alkohol (po 1 punkcie) 1-2

Max: 9 pkt.



Podsumowanie

1. Migotanie przedsionków to najczęściej występująca arytmia serca, 
wpływa negatywnie zarówno na jakość życia chorych i czas jego 
trwania 

2. Najgroźniejszym powikłaniem tej arytmii jest niedokrwienny udar 
mózgu

3. U części chorych przebiega bezobjawowo, a pierwszym objawem 
może być udar mózgu  

4. W szczególności u osób w podeszłym wieku zalecane jest 
‘’poszukiwanie ‘’ migotanie przedsionków, co umożliwia wxrożenie
profilaktyki p/zakrzepowej 
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