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Dlaczego powstała ta pigułka? 

Zaburzenia rytmu serca mogą stanowić manifestację zaostrzenia chorób przewlekłych jak i być ich
przyczyną. Właściwa diagnostyka jest zatem kluczowa dla postępowania i leczenia. Dzięki tej
pigułce poznasz kryteria rozpoznania zaburzeń rytmu zarówno nadkomorowych jak i komorowych,
schematy diagnostyczne oraz postępowanie.

Po przeczytaniu będziesz wiedział:

jakie są kryteria rozpoznania zaburzeń rytmu nadkomorowych?●

jak leczyć ostre stany związane z zaburzeniami rytmu nadkomorowych?●

jakie zastosować leczenie przewlekłe po incydentach sercowych związanych z zaburzeniami rytmu?●

jakie są główne grupy leków antyarytmicznych?●

jak rozpoznać nagłe zatrzymanie krążenia w mechanizmie migotania komór oraz jakie wdrożyć postępowanie?●

jakie są kryteria rozpoznania bloków przedsionkowo – komorowych oraz odnóg pęczka Hisa?●

na czym polega elektroterapia i jakie są wskazania do tego rodzaju leczenia?●



1. PODZIAŁ LEKÓW PRZECIWARYTMICZNYCH

Leki przeciwarytmiczne podzielono na 4 klasy w zależności od ich wpływu na przebieg procesów
elektrofizjologicznych w mięśniu sercowym

 

 

Leki klasy IA

wydłużają potencjał czynnościowy,●

zwalniają przewodzenie i automatyzm●

wydłużają refrakcję i repolaryzację.●

w elektrokardiogramie mogą powodować:●

- zwolnienie czynności serca

- wydłużenie czasu PQ i QT,

- poszerzenie QRS.
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Leki klasy IB

skracają potencjał czynnościowy, repolaryzację i refrakcję●

zwalniają przewodzenie i automatyzm (szczególnie w niedokrwionym mięśniu sercowym).●

 

Leki klasy IC

działają podobnie jak leki klasy IA,●

ich wpływ na przebieg krzywej elektrokardiograficznej jest mniej wyrażony.●

 

Leki klasy II jest

blokada receptorów adrenergicznych β (zwalnianie czynności serca, w dawkach większych wydłużają PQ i●

poszerzają QRS).
leki blokujące receptory β1 i β2 (tzw. nieselektywne) to:●

- propranolol,

- sotalol,

- timolol,

- oksprenolol,

- alprenolol.

kardioselektywne β-adrenolityki blokują tylko receptor β1 (atenolol, metoprolol, betaksolol, bisoprolol,●

esmolol, acebutolol).
niektóre leki β-adrenolityczne mają wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną (propranolol, nadolol,●

sotalol, timolol, acebutolol)
celiprolol, labetalol, karwedilol blokują dodatkowo receptory α.●

sotalol oprócz działania charakterystycznego dla leków klasy II ma również działanie typowe dla leków●

przeciwarytmicznych klasy III.

 

Leki klasy III

wydłużają czasy trwania potencjału czynnościowego i refrakcji.●

powodują zwolnienie akcji serca, wydłużenie PQ i poszerzenie QRS.●

nawet w dawkach terapeutycznych wydłużają QT.●

Leki klasy IV, zwalniając przepływ jonów wapnia, wpływają na wydłużenie przewodzenia i zwalniają czynność
serca.

 



 

Działania niepożądane:

ujemne działanie inotropowe na mięsień sercowy oraz●

efekt proarytmiczny zamiast przeciwarytmicznego.●

- ten  niekorzystny wpływ obserwujemy u 10–30% chorych

- najczęściej nasilenie nawet groźnych arytmii można zaobserwować w przypadku  długotrwałego stosowania
chinidyny, prokainamidu, enkainidu, propafenonu i flekainidu.

- polega on głównie na nasileniu arytmii komorowych o różnym stopniu, aż do częstoskurczu  komorowego i
migotania komór włącznie.

objawy uboczne pozasercowe:●

- występują z częstością 10–30%. 
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2. SKURCZE PRZEDWCZESNE POZAZATOKOWE

Charakterystyka ogólna:

ujawnia się najczęściej w postaci przedwczesnych pobudzeń (ekstrasystole), pojedynczych, mnogich,●

wieloogniskowych lub nawet salwowych.
ognisko ich powstania może być zlokalizowane w przedsionku, węźle przedsionkowo- komorowym lub●

komorze serca.

 

Przedwczesne skurcze dodatkowe dzielimy na:

wczesne,●

- powstają tuż po zakończeniu refrakcji poprzedniego pobudzenia,

- często w fazie nadwrażliwości (ramię wstępujące załamka T poprzedzającego pobudzenia),

- mogą być przyczyną niebezpiecznych powikłań (częstoskurcze napadowe, migotanie komór).

późne,●

wtrącone,●

sprzężone.●

 

Większość skurczów dodatkowych wskutek wywołanej przez nie refrakcji komór uniemożliwia
rozprzestrzenianie się najbliższego, następnego pobudzenia zatokowego. Stąd po skurczu dodatkowym
powstaje przerwa wyrównawcza

 



 

Patogeneza

 

skurcze przedwczesne, podobnie jak pobudzenie węzła zatokowo-przedsionkowego, mogą podlegać wpływom●

układu autonomicznego.
przyczyną ich powstawania może być zwiększony potencjał podepolaryzacyjny ogniska ektopowego (after●

potential), który może przekroczyć próg pobudliwości i wywołać pobudzenie.
przy występowaniu miejscowych, częściowych bloków jednokierunkowych istnieje możliwość pobudzenia●

zwrotnego (reentry phenomenon).
przedwczesne skurcze dodatkowe mogą też być spowodowane czynnikami pozasercowymi:●

- nerwicą wegetatywną,

- niektórymi lekami (glikozydy naparstnicy, epinefryna, atropina),

- paleniem tytoniu,

- zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego (np. wzdęcia, przepuklina rozworu  przełykowego),

- używkami (alkohol, kawa, herbata).

 

Skurcze dodatkowe, występujące u osób ze zdrowym układem krążenia, są często bezobjawowe, w sensie
zaburzeń hemodynamiki krążenia. Nie muszą być leczone lekami przeciwarytmicznymi i ustępują samoistnie
po uspokojeniu chorego i zaleceniu odpowiedniego trybu życia (zakaz używek, uprawianie sportu, leczenie
choroby podstawowej, np. choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy itp.)
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Badaniem fizykalnym stwierdza się:

niemiarowość serca z charakterystyczną przerwą wyrównawczą po skurczu występującym przedwcześnie.●

jeżeli skurcz dodatkowy występuje bardzo wcześnie, to z powodu słabego wypełnienia lewej komory wyrzut●

krwi jest tak mały, że tętno obwodowe jest niewyczuwalne (występuje deficyt tętna).

 

Obraz elektrokardiograficzny przedwczesnego skurczu dodatkowego przedsionkowego charakteryzuje się
prawidłowym kształtem zespołu QRS
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3. Częstoskurcz komorowy napadowy monomorficzny

Obraz kliniczny.

Dolegliwości subiektywne chorego oraz wyniki badania fizykalnego są podobne jak w częstoskurczu●

nadkomorowym.
Wyraźniej natomiast zaznaczone są objawy zaburzeń hemodynamiki krążenia:●

- spadek ciśnienia tętniczego,

- bóle wieńcowe,

- duszność,

- oznaki niedokrwienia obwodowego.

Okresowo słyszymy nad sercem głośny I ton, występujący w następstwie jednoczesnego skurczu●

przedsionków i komór.
Stwierdzenie rzadkich fal tętna żyły szyjnej, niezależnych od szybkiej czynności serca, przemawia również za●

częstoskurczem komorowym.
Masaż zatoki tętnicy szyjnej nie zwalnia ani nie przerywa częstoskurczu.●

W obrazie elektrokardiograficznym (ryc. I-25) występujące z dużą częstością 2,5–4,16 Hz (150–250/min)●

zespoły QRS są szerokie (  0,14 s) i zniekształcone.
Częstoskurcz komorowy trwający od 3 salw ekstrasystoli do 30 s nazywamy częstoskurczem nieutrwalonym –●

przemija samoistnie
Częstoskurcz komorowy trwający dłużej niż 30 s nazywamy częstoskurczem utrwalonym – wymaga●

najczęściej odpowiedniej terapii.



Rokowanie

tylko w ok. 20% przypadków ma przebieg łagodny.●

wywołuje najczęściej dość znaczne zaburzenia hemodynamiki krążenia, prowadzące przy dłuższym trwaniu●

do niewydolności lewokomorowej i wstrząsu
zależy to nie tylko od częstości pracy serca, ale i od umiejscowienia ogniska ektopowego.●

większe zaburzenia występują, jeżeli ognisko znajduje się w okolicy podstawy komór, gdyż odwrócona jest●

kolejność ich pobudzenia (od podstawy do koniuszka), co powoduje zmniejszenie wyrzutu serca i zaleganie
krwi w komorach.
częstoskurcz komorowy może przejść w migotanie komór i zatrzymanie krążenia.●

 

Leczenie.

w częstoskurczu długotrwałym, o ciężkim przebiegu klinicznym (hipotonia, niewyczuwalne tętno,●

niewydolność serca, bóle wieńcowe, częstość > 150/min) lub nie reagującym na leczenie farmakologiczne,
kardiowersja elektryczna jest leczeniem z wyboru.
jej prawie zawsze pozytywny wynik może być później utrwalony odpowiednim leczeniem farmakologicznym.●

- lekiem pierwszego rzutu jest najczęściej amid prokainy (prokainamid), który stosujemy  dożylnie w dawce 100
mg/5 min, do dawki maksymalnej około 1000 mg w ciągu 1 godziny.

- następnie w celu podtrzymania efektu stosujemy prokainamid w dawce 500 mg co 4 h,  doustnie lub
domięśniowo.
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- obecnie nieco rzadziej stosujemy lidokainę dożylnie w dawce 1–2 mg/kg mc., kontynuując  następnie wlew
kroplowy dożylny z szybkością 2,0–3,0 mg/min.

- coraz częściej jako leki z wyboru lub przy nieskuteczności prokainamidu lub lidokainy  stosujemy amiodaron
(dożylnie w dawce wstępnej 150–200 mg/15–30 min, a następnie w  postaci infuzji ciągłej, przez automatyczną
pompę strzykawkową, 5 mg/kg mc./6 h – patrz tab. I- 11) lub sotalol (dożylnie 40–60 mg/3 min, ewentualnie
dawkę można powtórzyć po 10 min).

monitorujemy elektrokardiogram, ciśnienie tętnicze, tętno, a czasem również ośrodkowe ciśnienie żylne i●

oddech.
Czasem istnieje potrzeba wszczepienia na stałe specjalnie programowanego sztucznego rozrusznika serca●

(przeciwarytmicznego) lub kardiowertera-defibrylatora.
wyjątkowo oporne nawrotowe częstoskurcze, których przyczyną jest organiczne uszkodzenie mięśnia●

sercowego, np. tętniak lub blizna pozawałowa, lub dodatkowe drogi przewodzenia (zespół
Wolffa-Parkinsona-White’a) można leczyć chirurgicznie.
coraz częściej stosuje się ablację mięśnia sercowego, która niszczy ognisko arytmogenne w komorze●

(cewnikoterapia).
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4. Częstoskurcz komorowy polimorficzny

Torsade de pointes

 

Polimorficzny częstoskurcz komorowy (wielokształtne zespoły QRS i znaczna częstotliwość – często powyżej
200/min) jest szczególnie niebezpieczny, gdyż szybko przechodzi w migotanie komór i dlatego wymaga
szybkiej interwencji leczniczej.

 

Przyczyny:

1) wrodzone wydłużenie QT (QTc),

2) polekowe wydłużenie QT (głównie leki grupy IA, IC, III),

3) hipokaliemia i hipomagnezemia,

4) różne choroby mięśnia sercowego (np. choroba wieńcowa, kardiomiopatie).

 

Leczenie:

podany dożylnie siarczan magnezu (1–2 g w ciągu 10–15 min) oraz wyrównanie ewentualnego niedoboru●

potasu.
prewencyjnie zakładamy elektrodę endokawitarną w celu stymulacji serca w razie wystąpienia bradykardii●

lub asystolii po umiarowieniu.
u chorych z prawidłowym QT, obok wyrównania ewentualnych zaburzeń elektrolitowych (Mg, K), skuteczne●

mogą być, zastosowane dożylnie, leki beta-adrenolityczne lub lidokaina.
w przerwaniu napadu może być skuteczna także szybka stymulacja przedsionków lub kardiowersja●

elektryczna serca (mniej skuteczna niż w częstoskurczu monomorficznym).
leczenie w okresie poza napadem●

- leki blokujące receptory adrenergiczne beta,

- odstawienie leku prowokującego arytmię,

- wyrównanie niedoborów potasu i magnezu,

- leczenie choroby podstawowej.
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5. TRZEPOTANIE PRZEDSIONKÓW

Definicja:

Trzepotanie przedsionków polega na szybkiej (4,3–5,7 Hz = 260–340/min), ale skoordynowanej i pełnej,
czynności przedsionków z wtórnym blokiem przedsionkowo-komorowym II°.

Klinicznie może mieć charakter napadowy lub przewlekły.

 

Patogeneza. Eksperymentalnie wykazano, że przyczyną tej niemiarowości może być pozazatokowe ognisko w
jednym z przedsionków, wyzwalające pobudzenia z szybkością 4,3–5,7 Hz (260–340/min), które szerzą się
jednocześnie w wielu kierunkach.

 

Obraz kliniczny.

uczucie kołatania serca,●

duszność,●

zawroty głowy,●

niepokój,●

ból wieńcowy.●

Przedłużające się lub przewlekłe trzepotanie, z dużą częstością pobudzeń komorowych, może powodować
objawy niewydolności serca.

 

W obrazie elektrokardiograficznym pojawiają się zamiast załamków P załamki F
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Mogą one przybierać w odprowadzeniu II i III kształt zębów piły.

 

Różnicowanie z innymi postaciami częstoskurczu napadowego opieramy na obrazie elektrokardiograficznym.
W przeciwieństwie do migotania przedsionków praca serca jest na ogół miarowa.

 

Leczenie

kardiowersja elektryczna●

podanie werapamilu (Isoptin) dożylnie,●

podanie propranololu 3 × 20–40 mg,●

w opornych przypadkach stosujemy dożylnie amiodaron.●

 

Przewlekłe trzepotanie przedsionków możemy również starać się umiarowić za pomocą kardiowersji
elektrycznej, a uzyskany rytm zatokowy utrzymać, stosując podtrzymujące dawki leków przeciwarytmicznych z
klasy IA, IC lub III. 
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6. MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW

Definicja:

Migotaniem przedsionków nazywamy szybką (5,7–10 Hz = 340–600/min), nieskoordynowaną i nieefektywną
hemodynamicznie czynność przedsionków z wtórnym blokiem przedsionkowo-komorowym II°.

Klinicznie może ona mieć charakter napadowy lub przewlekły.

 

Patogeneza

liczne nawroty fali pobudzenia, spowodowane niejednakowym czasem trwania refrakcji w różnych włóknach●

mięśnia przedsionków. Wskutek tego pobudzenie krąży po przedsionku i obejmuje włókna z krótszym
okresem refrakcji. Powoduje to przedwczesną depolaryzację tych włókien.
szerzące się z szybkością 340–600/min pobudzenia powodują jedynie częściowe i nierównomierne skurcze●

poszczególnych włókien mięśnia przedsionków.
przedsionek jako całość drży, a nie kurczy się.●

brak skurczu przedsionków powoduje gorsze napełnienie komór i zmniejszenie ich objętości wyrzutowej o●

20–30%.
węzeł przedsionkowo-komorowy blokuje szybkie pobudzenia przedsionków w sposób nierównomierny.●

czynność komór wykazuje niemiarowość zupełną (arrhythmia completa).●

w zależności od stopnia blokowania praca komór może być wolna (bradyarrhythmia) lub szybka, do ok. 3 Hz●

= 180/min (tachyarrhythmia).
zaburzony przepływ krwi w obrębie przedsionków usposabia do tworzenia się przyściennych zakrzepów.●

 

 

Przyczyny:

zwężenie lewego ujścia żylnego●

nadczynność tarczycy●

zwyrodnienie miażdżycowe●

wady serca,●

nadciśnienie tętnicze,●

choroba wieńcowa●

w zespole sercowo-płucnym●

 

Obraz kliniczny.



Przebieg może być bezobjawowy●

kołatanie serca (niemiarowość całkowita)●

W elektrokardiogramie brak jest załamków P. Widoczne są w nierównych odstępach i nierównej wielkości
załamki f, z częstością 340–600/min (ryc. I-27). Zespoły QRS mają kształt pobudzeń nadkomorowych,
występują nieregularnie; przy dużej ich częstości może wystąpić naprzemienność elektryczna (co drugi zespół
QRS o mniejszym napięciu).

 

Powikłania:

http://www.medistudent.pl/img/medipigulki/pigulki_interna/_big/ryc._i-27.jpg


niewydolność serca●

tworzenie się w przedsionkach zakrzepów, z wtórnymi zatorami w płucach, mózgu, naczyniach krezkowych,●

nerkach, śledzionie lub kończynach.

 

 

Leczenie

napadowe migotanie przedsionków

jest zależne od klinicznego przebiegu arytmii i może polegać na przywróceniu rytmu zatokowego lub tylko na●

zwolnieniu przyspieszonej czynności komór.
jeżeli napad migotania przedsionków trwa nie dłużej niż 48 h, lewy przedsionek nie jest zbytnio powiększony i●

bez skrzepliny, a w wywiadzie chorego brak zatorowości, to możemy przywrócić rytm zatokowy kardiowersją
elektryczną lub stosując dożylnie leki przeciwarytmiczne klasy IA (np. prokainamid, ajmalina), IC (np.
propafenon) lub III (np. sotalol,amiodaron)
digoksynę można zastosować (0,5 mg dożylnie) u chorych ze znaczną tachyarytmią i niewydolnością●

lewokomorową w celu zwolnienia akcji serca, jeśli nie udało się przywrócić rytmu zatokowego kardiowersją
elektryczną.
włączamy leczenie przeciwzakrzepowe (np. dikumarol) przez 3–4 tygodnie, dążąc do utrzymania wskaźnika●

INR (international normalized ratio) między 2,0 a 3,0.
równocześnie stosujemy leki zwalniające rytm komór (np. beta-adrenolityki lub werapamil) do około●

70–80/min. Po tym okresie podejmujemy próbę umiarowienia farmakologicznego lub częściej kardiowersją
elektryczną. Po uzyskaniu rytmu zatokowego leczenie przeciwzakrzepowe kontynuujemy jeszcze przez około
3 tygodnie. 
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7. MIGOTANIE I TRZEPOTANIE KOMÓR

Definicja:

Szybkie (6,7–10 Hz = 400–600/min), niemiarowe i nieskoordynowane skurcze mięśnia komór nazywamy
migotaniem.

W tym stanie mięsień komór praktycznie zupełnie nie przepompowuje krwi, co prowadzi do zatrzymania
krążenia.

W trzepotaniu skurcze mięśnia komór są wolniejsze, ponieważ wynoszą 5–6,7 Hz (300–400/min), i bardziej
miarowe.

 

Patogeneza.

zawał serca,●

zwężenie lewego ujścia tętniczego,●

niewydolność serca●

toksyczne działanie leków (glikozydy naparstnicy, niektóre środki znieczulające, chinidyna i in.)●

zabiegi na sercu (cewnikowanie serca, operacje na zastawkach i tętnicach wieńcowych)●

w następstwie innych zaburzeń rytmu serca,●

 

Obraz kliniczny.

po około 10 s występuje utrata przytomności, a●

po 30 s – pełne objawy śmierci klinicznej●

w migotaniu komór w elektrokardiogramie stwierdza się●

- typowy obraz nierównomiernego falowania linii izoelektrycznej z częstością ponad 6,7 Hz=  400/min



 

Leczenie:

defibrylacja elektryczna serca  amiodaron 150–300 mg/kg mc., lub prokainamidu w dawce 250 mg.●

Amiodaron 5 mg/kg mc./6 h – profilaktyka nawrotu●

w przewlekłych arytmiach komorowych złożonych, zagrażających migotaniem komór, dobieramy●

indywidualnie lek przeciwarytmiczny (np. amiodaron, sotalol, meksyletynę) lub najczęściej wszczepiamy na
stałe automatyczny kardiowerter- defibrylator.
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8. BLOK PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY

Definicja:

Blokiem przedsionkowo-komorowym nazywamy zaburzenia przewodzenia pobudzenia

przez węzeł przedsionkowo-komorowy, pęczek Hisa lub obie jego odnogi jednocześnie.

Całkowite zablokowanie przewodzenia przedsionkowo-komorowego przy braku podjęcia samoistnego rytmu
przez komory może spowodować ich asystolię i zatrzymanie krążenia (napad Morgagniego-Adamsa-Stokesa).

Rozróżniamy trzy stopnie bloku przedsionkowo- komorowego:

I° Blok utajony.●

II° Blok częściowy●

III° Blok całkowity.●

 

  Blok przedsionkowo-komorowy utajony

polega on na wydłużeniu się czasu przewodzenia przedsionkowo-komorowego powyżej 0,21 s. ●

praktycznie może być wykryty tylko badaniem elektrokardiograficznym●

Najczęstszą jego przyczyną jest:
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reumatyczne zapalenie mięśnia sercowego●

zatrucie glikozydami naparstnicy.●

 

Blok przedsionkowo-komorowy częściowy

Blok II° typu Wenckebacha (Mobitz I) polega na stopniowym wydłużeniu się czasu PQ, aż do wypadnięcia
jednego z kolejnych pobudzeń komorowych

Blok II° typu Mobitza (Mobitz II) polega na stałym wypadaniu któregoś z kolejnych pobudzeń komorowych

Stosunek kolejnych pobudzeń przedsionków do komór określamy liczbowo, np. 4:3, 3:2 lub 2:1.

 

  Blok przedsionkowo-komorowy całkowity

zupełne zahamowanie przewodzenia przedsionkowo-komorowego i komory wyzwalają swój własny rytm,●

wolniejszy od rytmu przedsionków, o częstotliwości 0,33–0,81 Hz (20–50/min).
zwraca uwagę znaczna bradykardia.●

W elektrokardiogramie (ryc. I-32) obserwujemy zupełne rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe. Występuje
wolny, zastępczy rytm komorowy oraz szybszy, niezależny rytm przedsionków. Załamki P zbliżają się i oddalają
od zespołów komorowych oraz mogą się na nie nakładać (objaw „przepełzania” załamka P przez zespół QRS).

 

Rokowanie. W bloku I° – zarówno ostrym, jak i przewlekłym – jest dobre.

W bloku II° i III°, jakkolwiek są one wyrazem ciężkiego uszkodzenia mięśnia sercowego,

poprawiło się znacznie dzięki wprowadzeniu elektrostymulacji serca, która chroni chorych przed napadami
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MAS i pozwala na stosowanie glikozydów naparstnicy w razie wystąpienia niewydolności krążenia.

Leczenie.

Najlepszą ochroną przed napadami jest elektrostymulacja czasowa w bloku ostrym lub wszczepienie
sztucznego rozrusznika na stałe w bloku przewlekłym.
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9. BLOK ODNOGI PĘCZKA PRZEDSIONKOWO-KOMOROWEGO (HISA)

Blok lewej odnogi pęczka Hisa

 elektrokardiograficznie daje następujący obraz

Zespół QRS jest poszerzony powyżej 0,12 s. W odprowadzeniach I, V5–6 występują szerokie, zazębione i
rozszczepione załamki R. Zwrot ujemny nad lewą komorą jest opóźniony (ponad 0,06 s). Zespół ST–T jest
przeciwstawny do przeważającego wychylenia zespołu QRS.

 

Blok prawej odnogi pęczka Hisa

elektrokardiograficznie daje następujący obraz

Zespół QRS jest poszerzony powyżej 0,12 s. Zespół QRS w V1, 2 i V3 jest zniekształcony (często w kształcie
litery M). W odprowadzeniach I, V6 występują szerokie załamki S. Zwrot ujemny nad prawą komorą jest
opóźniony (ponad 0,045 s). Zespół ST–T jest przeciwstawny do przeważającego wychylenia zespołuQRS w
odprowadzeniach znad prawej komory.

http://www.medistudent.pl/img/medipigulki/pigulki_interna/_big/ryc._i-33.jpg
http://www.medistudent.pl/img/medipigulki/pigulki_interna/_big/ryc._i-34.jpg


 

BLOKI GAŁĘZI ODNÓG PĘCZKA PRZEDSIONKOWO-KOMOROWEGO (HISA)

Blok lewej górnej (przedniej) gałęzi elektrokardiograficznie cechuje się przede wszystkim patologicznym
lewogramem (oś elektryczna serca –45° do –60°), przy prawidłowym lub tylko nieznacznie poszerzonym
zespole QRS.

Blok lewej dolnej (tylnej) gałęzi elektrokardiograficznie cechuje się załamkiem Q w odprowadzeniach II, III,
aVF oraz dekstrogramem (oś elektryczna serca +100° do 120°).

Czasami blokom dwuwiązkowym towarzyszy blok przedsionkowo-komorowy I°.

Chorzy z blokami wielowiązkowymi mogą podawać w wywiadzie napady utraty przytomności w następstwie
zespołu Morgagniego-Adamsa-Stokesa. Wymagają wówczas wszczepienia na stałe sztucznego rozrusznika
serca.



mediPIGUŁKI

Zaburzenia rytmu serca

10. ZESPÓŁ PREEKSCYTACJI

Definicja:

Zespół ten charakteryzuje się występowaniem dodatkowych dróg przewodzenia między przedsionkami a
komorami. Drogi te mogą przewodzić pobudzenie elektryczne serca szybciej, niż ma to miejsce w obrębie
węzła przedsionkowo-komorowego, i to zarówno z przedsionków do komór (preekscytacja komór), jak i z komór
do przedsionka (preekscytacja przedsionka).

 

Anatomicznie występują 3 rodzaje dróg dodatkowych:

Pęczek Kenta (klinicznie: zespół Wolffa- Parkinsona-White’a), który przebiega równolegle do węzła●

przedsionkowo- komorowego (dolna ściana lewej lub prawej komory, przednia lub tylna część przegrody).
Może ujawnić się w elektrokardiogramie skrócenie odstępu PQ < 0,12 s i poszerzenie zespołu QRS.
Pęczek Jamesa przebiega od przedsionków do dystalnej części węzła przedsionkowo-komorowego (klinicznie:●

zespół Lowna-Ganonga-Levine’a). W elektrokardiogramie występuje tylko skrócenie odstępu PQ.
Pęczek Mahaima przebiega od dystalnej części węzła przedsionkowo-komorowego do komór. W●

elektrokardiogramie przy prawidłowym odstępie PQ może wystąpić nieco poszerzony i zazębiony na ramieniu
wstępującym zespół QRS.W praktyce klinicznej spotykamy najczęściej zespół Wolffa-Parkinsona-White’a.

 

ZESPÓŁ WOLFFA-PARKINSONA-WHITE’A (ZESPÓŁ WPW)

 

Pęczek Kenta może przewodzić pobudzenie w obu kierunkach, tzn. z przedsionków do komór i z komór do
przedsionków. Przewodzenie pobudzenia szybką drogą dodatkową z przedsionków do komór daje w obrazie
elektrokardiograficznym typowy obraz zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a



 

 

Do ujawnienia utajonego zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a jako przyczyny częstoskurczu napadowego,
dokładnej lokalizacji dróg dodatkowych oraz oceny refrakcji konieczne jest inwazyjne badanie
elektrofizjologiczne.

 

Leczenie.

napad częstoskurczu w przebiegu zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a opanowujemy kardiowersją elektryczną●

serca lub dożylnym podaniem leku przeciwarytmicznego klasy III – amiodaron lub sotalol, klasy IC (np.
propafenon) lub klasy IA (np. ajmalina).
leczenie zapobiegające częstoskurczom:●
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- przy rzadkich, krótkotrwałych i wolnych częstoskurczach ortodromowych, a także u chorych bez  migotania
przedsionków można w ogóle zaniechać terapii przeciwarytmicznej.

- Jeżeli częstoskurcze są dokuczliwe dla chorego, możemy im zapobiegać, stosując przewlekle  leki
przeciwarytmiczne, takie jak: propafenon, sotalol, amiodaron, dofetylid lub dizopiramid, lub  zastosować
ablację drogi dodatkowej.

leczenie zabiegowe (ablacja drogi dodatkowej) pozwala na zaniechanie długotrwałej i niepozbawionej●

objawów ubocznych farmakoterapii
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11. ELEKTROTERAPIA SERCA

Defibrylacja elektryczna serca

Polega ona na krótkotrwałym (0,002–0,003 s) zadziałaniu na serce prądu o stosunkowo wysokim napięciu (przy
prądzie stałym do 7000 V). Defibrylację elektryczną stosujemy w trzepotaniu i migotaniu komór.

Defibrylacja elektryczna wewnętrzna polega na przyłożeniu elektrod łyżkowych bezpośrednio na serce
przy otwartej klatce piersiowej, a stosowana energia elektryczna nie może przekraczać 50 J.

Defibrylacja elektryczna zewnętrzna wykonywana jest przez przyłożenie elektrod na klatkę piersiową, a
energia bodźca wynosi 50–400 J.

 

Kardiowersja elektryczna jest odmianą defibrylacji, której bodziec jest automatycznie synchronizowany
przez szczyt załamka R elektrokardiogramu. Dzięki temu wypada on w okresie refrakcji mięśnia komór (ramię
zstępujące załamka R).

Pozwala to na uniknięcie możliwości działania przyłożonego prądu w fazie nadpobudliwej, co mogłoby wywołać
migotanie komór. Kardiowersję elektryczną stosujemy do leczenia migotania przedsionków i częstoskurczów
napadowych.

Ponieważ chory w tych stanach chorobowych jest przytomny, kardiowersję wykonujemy w krótkotrwałym
znieczuleniu ogólnym.

U chorych dużego ryzyka (tzw. arytmie złośliwe) z napadowymi częstoskurczami komorowymi lub
migotaniami komór wszczepiamy na stałe automatyczne kardiowertery-defibrylatory (ang. – automatic
implantable cardioverter-defibrillator – AICD).

Elektrody defibrylujące są wprowadzane drogą „przezżylną” do jam serca prawego, a AICD (urządzenie
zasilane bateriami znajdującymi się w jego obudowie) jest wszczepiany pod mięsień piersiowy. Urządzenie jest
tak zaprogramowane, że rejestruje częstoskurcz komorowy lub migotanie komór i wówczas wysyła impuls
kardiowertujący lub defibrylujący.

 

Wskazania do wszczepienia AICD, według zaleceń Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2001 r., są
następujące:

A. Wskazania bezwzględne:

1) incydenty zatrzymania krążenia w mechanizmie migotania komór lub częstoskurczu komorowego, gdy
przyczyna nie była przemijająca lub odwracalna,

2) nietolerowany hemodynamicznie napadowy częstoskurcz komorowy (utraty przytomności, niewydolność
serca, wstrząs), szczególnie u chorych z frakcją wyrzutową lewej komory < 35%,

3) napady utrwalonego częstoskurczu komorowego opornego na dotychczasowe leczenie,



4) utraty przytomności o niewyjaśnionej przyczynie u osób, u których w badaniu elektrofizjologicznym
sprowokowano napad częstoskurczu komorowego lub migotanie komór,

5) nieutrwalony częstoskurcz komorowy u chorych po zawale serca z istotną dysfunkcją lewej komory i
wynikiem badania elektrofizjologicznego takim jak w punkcie 4.

B. Wskazania względne – chorzy z kardiomiopatią przerostową, rozstrzeniową lub zespołem wydłużonego QT,
z grupy wysokiego ryzyka nagłego zgonu (prewencyjnie).

 

Elektrostymulacja serca - Metoda ta polega na rytmicznym drażnieniu serca bodźcem elektrycznym
przekraczającym próg pobudliwości mięśnia sercowego, który wyznaczany jest czasem trwania impulsu
stymulującego (ms) i jego amplitudą (V). 

Elektrostymulacja może być czasowa lub stała.

Ze względu na przyłożenie elektrody stymulującej rozróżniamy

elektrostymulację zewnętrzną (elektrody na klatce piersiowej), stosujemy w zabiegach resuscytacyjnych●

przełykową,  ma zastosowanie lecznicze i diagnostyczne●

transtorakalną (elektroda stymulująca wkłuta do serca przez klatkę piersiową), stosujemy w zabiegach●

resuscytacyjnych
endokawitarną (wewnątrzsercową, śródsercową) (elektroda stymulująca znajduje się w prawym przedsionku●

lub prawej komorze) może być stosowana czasowo lub trwale
nasierdziową (elektrody naszyte na mięsień sercowy podnasierdziowo) używamy tylko do stymulacji trwałej●

 

Wskazania klasyczne:

pełne lub poronne napady MAS spowodowane dysfunkcją węzła zatokowego,●

stałe względnie przejściowe, ale z nawracającym blokiem przedsionkowo-komorowym II/III°, utratą●

przytomności
zespół nadwrażliwej zatoki szyjnej●

 

Stymulacja elektryczna serca ze wskazań hemodynamicznych może poprawić upośledzoną czynność lewej
komory serca i jest stosowana w:

a) bradykardii prowadzącej do niewydolności serca,

b) ciężkiej niewydolności serca u chorych z obniżoną frakcją wyrzutową serca i asynchronią skurczu komór

wskutek istotnego bloku śródkomorowego (QRS > 150 ms) – jest to tzw. stymulacja resynchronizująca
dwukomorowa (elektrody są zlokalizowane w przedsionku oraz prawej i lewej komorze serca).
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12. Pytanie

Który z niżej wymienionych beta-blokerów posiada wewnętrzną aktywność sympatykomimetyczną?

 metoprolol
 bisoprolol
 propranolol
 atenolol
 betaksolol
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13. Pytanie

Który z niżej wymienionych należy do grupy IV leków antyarytmicznych? 

 amiodaron
 prokainamid
 labetalol
 propafonon
 werapamil
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14. Pytanie

Przedwczesne skurcze dodatkowe mogą być spowodowane:

1. piciem kawy, 

2. nerwicą wegetatywną, 

3. leczeniem glikozydami, 

4. przepukliną rozworu przełukowego

 1,2,3,4
 2,3,4
 2,3
 3,4
 2,4
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15. Pytanie

Siarczan magnezu jest lekiem z wyboru w leczeniu następującej arytmii :

 trzepotanie komór
 częstoskurcz komorowy polimorficzny
 trzepotanie przedsionków
 migotanie przedsionków
 zespół WPW
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16. Pytanie

W przypadku chorych z prawidłowym QT, u których wystąpił wcześniej rytm torsade de pointes prewencyjnie
stosujemy następujące leki: 

 potas
 beta-adrenolityki
 adenozyna
 prawidłowe a i b
 wszystkie odpowiedzi prawidłowe
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17. Pytanie

Która z poniższych informacji dotyczących trzepotania przedsionków jest prawdziwa? 

 polega na szybkiej, miarowej czynności przedsionków o częstości 260-340/min
 polega na szybkiej, miarowej czynności przedsionków o częstości 190-260/min
 polega na szybkiej, niemiarowej czynności przedsionków i miarowej komór o częstości 120-150/ min
 polega na szybkiej, niemiarowej czynności przedsionków i komór o częstości 150 – 200/min
 w elektrokardiograficznym zapisie prezentuje tzw. obraz „zębów piły” o czynności przedsionków niemiarowej

o częstości 260-300/min
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18. Pytanie

Która z poniższych informacji w prawidłowy sposób opisuje migotanie przedsionków? 

 czynność przedsionków wynosi 340 – 600 /min
 czynność przedsionków jest niemiarowa i nieefektywna hemodynamicznie
 czynność przedsionków może przebiegać z blokiem AV II stopnia
 żadna z powyższych nie odnosi się w sposób prawidłowy do migotania przedsionków
 wszystkie informacje prawidłowo opisują migotanie przedsionków
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19. Pytanie

Stopniowe wydłużenie się czasu PQ, aż do wypadnięcia jednego z kolejnych pobudzeń komorowych to: 

 Blok przedsionkowo-komorowy utajony
 Blok lewej odnogi pęczka Hisa
 Blok typu Mobitz I
 Blok typu Mobitz II
 Blok całkowity przedsionkowo-komorowy
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20. Pytanie

Wybierz prawidłowe informacje dotyczące zespołu Lowna-Ganonga-Levine’a:

1. zespół preekscytacji, 

2. polega na wydłużeniu czasu PQ, 

3. obecność pęczka Kenta, 

4. dodatkowa droga przewodzenia w przegrodzie międzykomorowej

 tylko 1
 1,2
 1,2,3
 1,2,3,4
 1,4
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21. Pytanie

Napad częstoskurczu w przebiegu zespołu WPW opanowujemy:

 dożylnym podaniem amiodaronu
 dożylnym podaniem propafenonu
 kardiowersją elektryczną
 prawidłowe a i c
 wszystkie odpowiedzi prawidłowe


