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O
d kilkudziesięciu lat ULP 
(ryc. 1) jest wyrzutem su-
mienia kardiologii. Nie ma 
ono wprawdzie przypisanej 

roli w krążeniu, ale dla osób z migota-
niem przedsionków (MP) stanowi pod-
stawowe miejsce powstawania skrze-
plin mogących powodować zatory 
w ośrodkowym układzie nerwowym, 
siatkówce, tętnicach krezkowych i ner-
kach, co nierzadko oznacza trwałe in-
walidztwo. Migotanie przedsionków 
łączy się często z nadciśnieniem tętni-
czym, powiększonym lewym przed-
sionkiem serca, przerośniętą lewą ko-
morą i wadami serca, zwłaszcza 
zastawki mitralnej. 

W wyniku MP zniesiona zostaje 
czynność skurczowa przedsionka. 
Krew nie płynie równomiernie. Za-
trzymuje się głównie w uszku, gdzie 
na podłożu z fibryny może utworzyć 
skrzeplinę, która w 90 proc. odpo-
wiedzialna jest za zatory. Obecnie 
problem dotyczy ok. 4 proc. dorosłej 
populacji, a ryzyko zgonów u chorych 
po 70. r.ż. jest pięć razy wyższe niż 
w populacji ogólnej. 

Do tej pory kardiolodzy próbowali 
na wszelkie sposoby zmniejszyć ry-
zyko zakrzepowo-zatorowe. Najczę-
ściej stosowano tradycyjne leczenie 
przeciwzakrzepowe: acenokumarol, 
warfarynę. Obniżało to co prawda 
ryzyko komplikacji zatorowych, choć 
całkowicie ich nie znosiło, ale jedno-
cześnie obarczone było powikłaniami  

krwotocznymi. Nie sposób też było 
raz na zawsze ustalić dawkę leku. 
Potrzebny jest systematyczny monito-
ring skuteczności terapii, by w razie 
potrzeby móc modyfikować leczenie. 
Jego działanie uzależnione jest bo-
wiem od wielu uwarunkowań wpły-
wających na produkcję czynników 
krzepnięcia – stanu wątroby, infekcji, 
chorób towarzyszących, diety i przyj-
mowanych leków, zwłaszcza NLPZ. 
Specjaliści z Instytutu Kardiologii 
w Aninie przyznają, że w takiej sytu-
acji kontrola chorego jest utrudniona, 
zwłaszcza że nie wszyscy pacjenci 
o niej pamiętają. 

– Nigdy do końca nie mamy 
pewności, czy leczenie będzie 
stabilne i skuteczne – twierdzi  
prof. nadzw. dr hab. med. Tomasz 
Hryniewiecki, kierownik Kliniki Wad 
Nabytych Serca w Instytucie Kardio-
logii w Warszawie. – Gdy terapia jest 

niewystarczająca, istnieje ryzyko wy-
stąpienia zatorowości, gdy jest zbyt 
intensywna, pojawiają się powikła-
nia krwotoczne. 

Do tego wszystkiego brakuje szko-
leń dla chorych i urządzeń do domo-
wej kontroli wskaźnika INR (znor-
malizowany czas protrombinowy) 
– takich, jakie są szeroko dostępne 
w innych krajach Unii Europejskiej, 
np. w Niemczech. Tamtejsi pacjenci, 
zanim otrzymają leki, są szkoleni, jak 
samodzielnie badać INR i jak same-
mu modyfikować dawki leków. 

Jednak gonimy Europę. Dysponu-
jemy nowymi lekami przeciwzakrze-
powymi, takimi jak rywaroksaban 
i dabigatran. – Mają dobre wyniki ba-
dań, są nie mniej skuteczne, a może 
nawet bezpieczniejsze niż starsze 
środki, jednak stosujemy je trochę 
w ciemno – nie ma możliwości mo-
nitorowania na bieżąco ich działania  
– kontynuuje prof. Hryniewiecki. 

Zakłada się więc arbitralnie, że 
leczenie jest efektywne. Ale z drugiej 
strony lekarze dotychczas nie mają 
antidotum, które pozwoliłoby od-
wrócić działanie leków w momencie  
np. pilnej operacji, kiedy istnieje duże 
ryzyko wystąpienia krwawień. 

A już za najgorszą sytuację uzna-
je się przypadki stosowania przez 
lekarzy rodzinnych nowych leków 
przeciwzakrzepowych u pacjentów 
mających wszczepione sztuczne, me-
chaniczne zastawki serca. – To jest 
absolutny błąd. Nie wolno tak robić. 
Tłumaczę to często na kongresach 
– mówi prof. Hryniewiecki. – Ciało 
obce, jakim jest proteza zastawko-
wa, zawsze prowokuje wykrzepia-
nie. A nowe leki nie działają w tym 
przypadku wystarczająco silnie, co 

Nadzieja dociera przezskórnie 
do uszka lewego przedsionka

Ryc. 1. Uszko lewego przedsionka.

Każde uszko lewego przedsionka (ULP) jest inne, tak jak linie papilarne. U jed-
nego może to być mały wyrostek o rozwidlonym kształcie, u innego przypomi-
na kalafior. Nawet w angielskiej literaturze medycznej można spotkać określe-
nia: chicken wing, cauliflower, cactus. W środku pokryte jest przypominającymi 
labirynt mięśniami grzebieniastymi, w których gromadzi się krew.
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w efekcie może doprowadzić do za-
krzepicy. I wtedy będzie dramat.

Dwa systemy, jeden efekt

Od wielu lat szukano nowych roz-
wiązań dla tej grupy chorych. Jednym 
z najbardziej skutecznych okazało się 
zamykanie ULP metodą chirurgicz-
ną. Od zewnątrz zaciskano na uszku 
szew lub zaszywano uszko od środka. 
Te metody nie były jednak przezna-
czone dla wszystkich chorych. 

W 2004 roku prof. dr hab. med. 
Witold Rużyłło z prof. dr. hab. med. 
Adamem Witkowskim przeprowadzi-
li pierwszy w Polsce zabieg przez- 
skórnego zamknięcia uszka lewego 
przedsionka. Wykonali to w ramach 
badania klinicznego PLAATO. Obec-
nie mamy do dyspozycji dwa nowo-
czesne systemy do nieoperacyjnego 
zamykania uszka. 

– To, co zostało pokazane na świecie 
w zakresie zamykania przezskórnego 
uszka lewego przedsionka z urzą-
dzeniem WATCHMAN w badaniach 

PROTECT AF i PREVAIL, może zmie-
nić obraz kliniczny choroby – mówi  
prof. Rużyłło, dyrektor Instytutu Kar-
diologii. – Jeśli do tego dołączymy 
trwające jeszcze badanie z systemem 
AMPLATZER Cardiac Plug i nasze 
pięcioletnie obserwacje chorych 
w Aninie, widzimy, że metoda zamy-
kania przezskórnego ULP pozwala 
pewnej grupie pacjentów zrezygno-
wać z leków przeciwzakrzepowych. 
Dotyczy to przede wszystkim chorych 
z wysokim ryzykiem powikłań krwo-
tocznych. 

Słuszność takiego rozwiązania po-
twierdziły najnowsze wytyczne Euro-
pean Society of Cardiology, które mó-
wią o zamykaniu przezcewnikowym 
uszka w przypadku niezastawkowego 
migotania przedsionków. 

Kwalifikację do takiej procedury po-
winien prowadzić zespół specjalistów, 
a zabieg należy wykonać w jednostkach 
z zapleczem kardiochirurgicznym.

Na co ma zwrócić uwagę lekarz, 
gdy chcemy skierować chorego na za-
bieg zamknięcia ULP?

U każdego chorego, który ma 
stwierdzone migotanie przed-
sionków napadowe lub utrwalone 
i podwyższone ryzyko zakrzepowo-
-zatorowe (według skali CHA2DS2-
-VASc), należy rozpocząć leczenie 
doustnymi lekami przeciwzakrze-
powymi. U chorych stosujących już 
to leczenie należy rozważyć wspo-
mniany zabieg. Lekarz powinien 
odpowiedzieć sobie na pytanie, czy 
chory ma powikłania zakrzepowo-
-zatorowe pomimo stosowania lecze-
nia przeciwzakrzepowego albo czy 
ma przeciwwskazania do stosowania 
takiego leczenia.  

Na całe życie

W tym roku w Aninie przeprowa-
dzono już 24 zabiegi zamknięcia uszka 
(ryc. 2). Przy większości zabiegów 
uczestniczył prof. dr hab. med. Mar-
cin Demkow, kardiolog interwencyjny:  
– Zamykamy miejsce, gdzie najczęściej, 
bo w około 95 proc., tworzą się skrze-
pliny w przypadku chorych z migota-
niem przedsionków. Ten zabieg jest dla 
takiej grupy chorych wybawieniem. 
Stanowi unikatową metodę znacznego 
zmniejszenia ryzyka zatorowego bez 
konieczności stałego stosowania le-
ków. Najpierw nakłuwa się żyłę udową 
i wkłada cewnik, po czym wprowadza-
my specjalną koszulkę z okluderem do 
lewego przedsionka. Następnie oklu-
der wychodzi na zewnątrz, rozwija się 
i blokuje ujście uszka do lewego przed-
sionka. Echokardiografia przezprze-
łykowa pozwala ocenić stan ULP pod 
kątem skrzeplin oraz wymiaru i kształ-
tu, przed dobraniem odpowiedniego 
implantu. Ograniczeni jesteśmy jedy-
nie jego wymiarem. Bywa, że pacjent 
musi poczekać na większe urządzenie 
z powodu niestandardowej wielkości 
uszka.  

Po kilku miesiącach urządzenie 
w postaci implantu („korka”) pokry-
wa się naturalnym śródbłonkiem, na-
stępuje epitelializacja. W taki sposób Ryc. 2. Zabieg zamknięcia uszka.
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sztuczne ciało odizolowane jest od 
krążenia, a uszko od przedsionka – 
opisuje prof. Demkow. – Pacjent zapo-
mina absolutnie o wszystkich lekach 
zmniejszających krzepliwość.

W okresie przejściowym podawa-
ne są jedynie leki przeciwpłytkowe 
(kwas acetylosalicylowy, klopidogrel). 
Jednak ostatecznie potwierdzona 
szczelność systemu oznacza dla cho-
rego jedno: koniec zażywania leków 
przeciwkrzepliwych – potwierdzają 
kardiolodzy. 

Po wielu latach starań zabieg 
przezskórnego zamykania ULP od 
listopada 2013 roku jest w wykazie 
świadczeń gwarantowanych resor-
tu zdrowia, po pozytywnej ocenie 
AOTM. W uzasadnieniu czytamy, że 
jest on przeznaczony dla grupy cho-
rych z migotaniem przedsionków 
i dużym ryzykiem udaru mózgowe-
go, mających przeciwwskazania do 
leczenia antagonistami witaminy K, 

czyli starymi lekami przeciwzakrze-
powymi, lub z poważnym krwawie-
niem w czasie tego leczenia. 

Migoczą coraz bardziej

Ta metoda jest właśnie dla chorych 
z MP, napadowym lub utrwalonym, 
którzy mają wskazania do leczenia 
przeciwkrzepliwego, ale nie mogą 
z niego korzystać, bo mają skłonność 
do krwawień z różnych układów, lub 
u których to leczenie jest nieskutecz-
ne, niewystarczające. 

Migotanie przedsionków staje się 
coraz powszechniejszą chorobą (po-
nad 5 proc. ludzi powyżej 70. r.ż.), 
bo społeczeństwo się starzeje. – Dla-
tego to, co robimy, ma przyszłość 
– twierdzi prof. Demkow. – Teraz 
zamykanie przeznaczyniowe ULP 
nie jest jeszcze alternatywą dla le-
czenia przeciwzakrzepowego. Może 
być zastosowane jedynie wtedy, gdy 

to leczenie zawiedzie lub nie może 
być stosowane. Mam jednak prze-
konanie, że przyszłość dla tego typu 
zabiegów jest bardzo obiecująca. 
Może już niebawem zastąpi całko-
wicie leczenie przeciwkrzepliwe. 

Do tego potrzebne są jednak dłuższe 
obserwacje kliniczne i kolejne badania.

– Instytut Kardiologii w Aninie 
świetnie się do tego nadaje. Mamy  
odpowiednie warunki: doświadczenie, 
sale hemodynamiczne, dobrych kar-
diologów interwencyjnych, żeby takie 
zabiegi przeprowadzać. Warto upo-
wszechnić tę wiedzę również wśród 
lekarzy POZ – kończy prof. Rużyłło. ■
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