
STRESZCZENIE 

 

Wprowadzenie. Migotanie przedsionków (AF) jest najczęstszą postacią tachyarytmii 

nadkomorowej, którą charakteryzuje szybka (350–700/min.), nieskoordynowana i 

nieefektywna hemodynamicznie czynność przedsionków. AF jest arytmią 5-krotnie 

zwiększającą ryzyko udaru mózgu, ponadto AF przebiegające z przyspieszeniem 

częstotliwości rytmu komór może prowadzić do rozwoju tachykardiomiopatii. AF jest 

najistotniejszą arytmią wpływającą na strukturę i funkcję mięśnia sercowego, co określane 

jest mianem remodelingu. W ujęciu patofizjologicznym remodeling jest zjawiskiem 

niezwykle złożonym i może przebiegać na poziomie elektrofizjologicznym, biochemicznym, 

czynnościowym i strukturalnym.  

Utrata funkcji skurczowej przedsionków w trakcie AF i często towarzyszące 

patologiczne ich poszerzenie to czynniki, które sprzyjają zaburzeniom przepływu krwi w 

przedsionkach  

i ułatwiają powstawanie skrzeplin, szczególnie w LAA, co można uwidocznić  

w przezprzełykowym badaniu echokardiograficznym (TEE). Sugeruje się znaczenie procesu 

zapalnego w rozwoju AF, na co wskazują markery stanu zapalnego np. białko C-reaktywne 

(CRP), którego zwiększony poziom wyróżnia chorych z AF, również bez współistnienia 

choroby strukturalnej serca. Podwyższony poziom CRP może mieć także znaczenie w 

tworzeniu trombogennego środowiska sprzyjającego formowaniu się skrzepliny. Kolejnym 

istotnym parametrem biochemicznym jest mózgowy peptyd natriuretyczny (BNP), 

powszechnie stosowany marker niewydolności serca, chociaż jest on również znamienny dla 

chorych z AF bez cech niewydolności serca, ulegający normalizacji po przywróceniu rytmu 

zatokowego (SR). Pacjentów z AF charakteryzuje także zwiększony poziom fibrynogenu, co 

predysponuje do nadkrzepliwości i związanych z nią powikłań.  

Jedną z metod prowadzącą do przywrócenia SR jest kardiowersja elektryczna (DCC), 

wykorzystywana w przypadku AF, jak też w terapii trzepotania przedsionków, 

częstoskurczów nadkomorowych i komorowych. Często przeprowadzana jest planowo, ale 

zabieg ten może zostać wykonany również w trybie nagłym, gdy arytmia skutkuje 

niestabilnością hemodynamiczną. Po przywróceniu SR, na drodze DCC, kardiowersji 

farmakologicznej lub też w przypadku spontanicznej rewersji, u 38-80% pacjentów dochodzi 

do stanu ogłuszenia przedsionków. Jest to stan przejściowej dysfunkcji mechanicznej 

przedsionka, przy zachowanej czynności elektrycznej. Ogłuszenie może utrzymywać się od 

kilku minut do nawet 4 tygodni, będąc czynnikiem sprzyjającym tworzeniu się skrzeplin, z 



uwagi na redukcję prędkości przepływu krwi. Fenomenowi temu często towarzyszy tzw. 

spontaniczne echokardiograficzne kontrastowanie (SEC), będące wyrazem spowolnienia 

przepływu krwi. Dotyczy ono nawet 67% chorych, a u ok. 20-30% pacjentów z SEC dochodzi 

do wytworzenia skrzepliny, tak więc SEC jest stanem wzmożonego ryzyka zakrzepowo-

zatorowego. Ok. 90% skrzeplin diagnozowanych  

w niezastawkowym AF lokalizuje się w uszku lewego przedsionka (LAA). 

Miażdżyca tętnic to przewlekły proces na podłożu zapalno-immunologicznym, będący 

reakcją na uszkodzenie ściany tętnicy. Miażdżyca tętnic jest obecnie uważana za kombinację 

dwóch zjawisk, niejako dwóch oddzielnych chorób, a mianowicie procesów ateromatycznych 

oraz stwardnienia. Ateromatogeneza czyli tworzenie blaszek miażdżycowych jest 

skomplikowanym procesem, w którym ważnym elementem jest zapalenie, a jednym  

z podstawowych i najczęstszych następstw wapnienie blaszki miażdżycowej. Blaszki 

miażdżycowe ≥ 4 mm w aorcie wstępującej i proksymalnym odcinku łuku aorty stanowią 

czynnik wysokiego ryzyka zdarzeń naczyniowych, w tym udaru niedokrwiennego mózgu, 

szczególnie jeśli blaszka pozbawiona jest ognisk wapnienia. Drugim elementem wchodzącym  

w skład patogenezy miażdżycy jest pogorszenie właściwości elastycznych dużych tętnic, co 

określane jest mianem sztywności. Sztywność aorty jest czynnikiem predykcyjnym 

śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych u chorych z nadciśnieniem tętniczym, 

niewydolnością nerek czy cukrzycą typu 2. Ponadto jest niezależnym czynnikiem 

rokowniczym choroby niedokrwiennej serca i udaru mózgu u osób zdrowych. Większość 

badań naukowych potwierdza również założenie, iż występujące w aorcie blaszki 

miażdżycowe przyczyniają się do zwiększenia jej sztywności, co podkreśla znaczenie obydwu 

komponent tego schorzenia.  

Cel badania. Celem pracy w grupie pacjentów z przetrwałym AF była ocena wpływu DCC 

na wybrane parametry biochemiczne, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników 

wydolności układu krążenia (BNP), markerów uszkodzenia mięśnia sercowego (troponina, 

mioglobina, CK-MB), markerów stanu zapalnego (CRP, fibrynogen) oraz parametrów układu 

kynureninowego (KYNA, 3-HKYN) oraz analiza wpływu DCC na echokardiograficzne 

wskaźniki budowy  

i czynności LA, LAA i aorty. Ponadto analizowano wzajemne zależności pomiędzy 

wybranymi markerami biochemicznymi a parametrami echokardiograficznymi.  

Materiał i metodyka. Badana populacja obejmowała 90 osób, 32 kobiety i 58 mężczyzn, co 

stanowiło odpowiednio 35,5% i 64,5% ogółu badanych. Wiek osób w grupie badanej wahał 

się od 40 do 86 r.ż. (średni wiek - 65 lat), średnia wieku dla grupy kobiet to 72,5 (przedział 



wiekowy kobiet: 55 – 86 r.ż.), a dla grupy mężczyzn 53,5 (przedział wiekowy mężczyzn 40 – 

85 r.ż.). Do badania kwalifikowano pacjentów z przewlekłym AF trwającym powyżej 48 

godzin, hospitalizowanych w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w 

latach 2012-2014. Wykonywano następujące oznaczenia laboratoryjne: TC, LDL, HDL, TG, 

glukoza, HbA1C, TSH, FT3, FT4, HGB, RBC, WBC, PLT, HCT, troponina I, mioglobina, CK, 

CK-MB, bilirubina, AST, ALT, białko całkowite, CRP, fibrynogen, INR, APPT, kwas 

moczowy, Hcy, kreatynina, eGFR, mocznik, Na, K, BNP, KYNA, 3-HKYN. U wszystkich 

chorych wykonywano także badanie echokardiograficzne przed DCC i po przywróceniu SR w 

celu oceny wybranych parametrów echokardiograficznych. W czasie TTE oceniano: LVEDd, 

LVESd, IVSDd, IVSSd, PWDd, PWSd, Aomax, Aomin, AoIMT, LAmax, LAmin, LAwale P, LAshort, 

LAlong, LAcirc, LAarea, E, Eintg, Etime, Edcct, A, Aintg, Atime, SECLA. Na podstawie w/w pomiarów 

w oparciu o odpowiednie wzory obliczano następujące parametry: EDV, ESV, SV, CO, 

LVEF, LVFS, ASI, AD, AS, LAVmax, LAVI, LAEF, LAAE, LAPE, LAIE, LAFS, E/A, Eintg/Aintg. 

Kolejno podczas TEE mierzono: LAAshort, LAAlong, LAAcirc, LAAarea, LAAF, LAAFINTG, 

LAAB, LAABintg, SECLAA, PVS, PVSintg, PVD, PVDintg, PVDdcct, PVA, PVAintg, PVAtime.  

Wyniki. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na istotny statystycznie wpływ DCC na 

poziom mioglobiny, którego pomiaru dokonano w trakcie arytmii i bezpośrednio po 

przywróceniu SR metodą rewersji elektrycznej (63,8±34,8 vs 66,8±34,1). Analiza 

statystyczna ujawniła, iż DCC nie ma statystycznie istotnego wpływu na wartość troponiny I 

(0,019±0,037 vs 0,018±0,037). Wykazano natomiast redukcję średniej wartości BNP 

bezpośrednio po DCC (295,4±257,5 vs 226,5±206,6), jak też dalszy istotny statystycznie jej 

spadek w porównaniu  

z wartością uzyskaną podczas arytmii (295,4±257,5 vs 186,5±275,0). Na podstawie 

uzyskanych wyników zauważono istotny statystycznie spadek wartości CRP bezpośrednio po 

DCC  

w porównaniu z poziomem wyjściowym tego parametru laboratoryjnego (7,615±17,630 vs 

7,128±16,680). Dokonując oceny poziomu fibrynogenu wykazano, że jego wartość jest 

istotnie statystycznie niższa bezpośrednio po DCC (3,653±0,853 vs 3,480±0,813) jak i 6-12 

godzin po tym zabiegu w porównaniu z wartością wyjściową (3,653±0,853 vs 3,450±0,789). 

Jednak zestawienie pomiaru po przywróceniu SR z pomiarem odległym nie przyniosło 

istotnej statystycznie różnicy (3,480±0,813 vs 3,450±0,789). W bieżącej pracy analizując 

wartość kwasu moczowego wykazano, że istotna statystycznie różnica dotyczy tylko 

pomiarów: bezpośrednio po DCC i 6-12 godzinach po skutecznej DCC (6,287±1,663 vs 

6,208±1,594). Natomiast samo przywrócenie SR nie wpływa istotnie na wartość kwasu 



moczowego bezpośrednio po DCC  

w porównaniu z poziomem tego biomarkera w trakcie arytmii (6,287±1,663 vs 6,304±1,743). 

Uzyskane wyniki pokazują, że DCC nie wpływa na wartość KYNA (1,859±1,990 vs 1,790 ± 

1,840) i 3-HKYN (27,096±29,919 vs 28,911 ± 43,336), podobnie też ich poziomy 

bezpośrednio po skutecznej DCC oraz w odległym pomiarze po tym zabiegu pozostają na 

zbliżonym poziomie (KYNA: 1,790 ± 1,840 vs 2,056± 2,891; 3-HKYN: 28,911 ± 43,336 vs 

23,408±30,197). 

Uzyskane wyniki pokazują, że DCC ma istotny statystycznie wpływ na średnie wartości 

LAmax (4,782 ± 0,551 vs 4,875 ± 0,549) wpływa też na objętość LA i LAVI (LAV: 93,124 ± 

25,8145 vs 85,743 ± 35,843; LAVI: 47,282 ± 12,285 vs 43,698 ± 18,05303). Przeprowadzone 

badania potwierdziły, że średnia wartość LAAF i LAAB wraz ze średnimi wartościami ich 

całek: LAAFintg, LAABintg mierzone przed DCC różnią się istotnie statystycznie od wartości 

ocenianych po zabiegu DCC (LAAF: 39,263 ± 18,303 vs 21,881 ± 11,576; LAAB: 49,715 ± 

22,068 vs 25,336 ± 12,313; LAAFintg: 2,996 ± 1,768 vs 1,789 ± 1,0512; LAABintg: 3,576 ± 

2,483 vs 1,917 ± 1,038). Natomiast nie odnotowano wpływu DCC na wartości parametrów 

planimetrycznych LAA. Wyniki pracy pokazują, że przerwanie arytmii i powrót SR wiążą się 

ze wzrostem intensywności SEC wizualizowanego zarówno w LA jak i w LAA w trakcie 

badania TEE.  

Jednym z parametrów biochemicznych, dla którego wykazano dodatnią korelację  

z troponiną I przed DCC jest kwas moczowy (R=0,399; p<0,0001) – uznany czynnik ryzyka 

chorób układu krążenia i udaru mózgu. W bieżącej pracy jedynym parametrem 

biochemicznym niezależnie korelującym z BNP u pacjentów przed DCC jest mioglobina 

(R=0,913; p=0,042). Analizując wartość CRP dla całej grupy badanej ujawniono, że jego 

poziom ulega redukcji po zabiegu DCC i powrocie SR. Poza tym w badaniu 

udokumentowano dodatnią zależność między: CRP a LAcirc (R=0,211; p=0,046) przed DCC, 

CRP a LAlong (R=0,238; p=0,031) bezpośrednio po DCC. CRP silnie dodatnio koreluje z 

fibrynogenem u pacjentów przed DCC (R=0,511; p=<0,001), zaistniała też dodatnia korelacja 

między CRP i PLT przed DCC (R=0,260; p=0,013). Ponadto wykazana w badaniu silna 

dodatnia współzależność między CRP i WBC przed DCC (R=0,297; p=0,004) może 

potwierdzać sugestię, iż wzrost poziomu WBC łączy się wyższym ryzykiem arytmii. Ponadto 

w oznaczeniu podczas arytmii niezależnym markerem biochemicznym związanym z KYNA 

jest poziom WBC (R= 0,968;p=0,025). Przeprowadzona analiza regresji wielokrotnej 

wykazała, że jednym z niezależnych parametrów biochemicznych, który związany jest z 

KYNA u chorych bezpośrednio przed DCC jest Hcy (R=0,968; p=0,048). LAVI jest 



markerem echokardiograficznym niezależnie związanym z fibrynogenem (R=0,975; p=0,016) 

oraz 3-HKYN (R=0,975; p=0,001) u chorych przed DCC. Fibrynogen natomiast wykazuje 

dodatnią korelację z SECLA przed DCC (R=0,243; p=0,026). Niezależnymi parametrami 

echokardiograficznymi związanymi z KYNA przed DCC są: AD (R=0,852; p=0,033) i AS 

(R=0,852; p=0,011).  

W przypadku zależności pomiędzy wybranymi zmiennymi echokardiograficznymi 

analiza regresji wielokrotnej ukazała LAVI jako niezależny czynnik związany z ASI u 

pacjentów przed DCC (R= 0,969; p=0,006). Ponadto pomiędzy SECLA i LAAF u pacjentów w 

trakcie AF wystąpiła istotna statystycznie ujemna korelacja (R=-0,454; p=<0,001). 

 


