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Ocena przedoperacyjna jest optymalną okazją 
do identyfikacji czynników ryzyka wystąpienia 
brady- i tachyarytmii, co pozwala odpowiednio 
przygotować chorego do bezpiecznego przeprowa-
dzenia operacji.

Kwalifikacja do operacji

Bradyarytmia

Zabieg planowy
Przeoperacyjna ocena kardiologiczna chorego 
z bradykardią przebiega w sposób analogiczny 
jak podczas ustalania wskazań do wszczepienia 
stymulatora serca. Należy ocenić występowanie 
u  chorego objawów podmiotowych i  przedmio-
towych bradykardii oraz określić na podstawie 
EKG spoczynkowego lub rejestrowanego metodą 
Holtera, czy przyczyną bradykardii jest zwolnio-
ny automatyzm węzła zatokowo-przedsionkowego, 
czy też zaburzenia przewodzenia AV. Stymulator 
serca należy wszczepić przed operacją, jeśli się 
stwierdzi:
1) całkowity blok AV

Wprowadzenie

Zaburzenia rytmu serca występują często w okresie 
okołooperacyjnym. Tradycyjnie bradykardię defi-
niuje się jako zmniejszenie częstotliwości rytmu 
serca <60/min, a tachykardię jako jej zwiększenie 
do >100/min. Punkty odcięcia zostały ustalone ar-
bitralnie, lecz w praktyce klinicznej pogorszenie pa-
rametrów hemodynamicznych wymagające leczenia 
obserwuje się dopiero przy zwolnieniu rytmu serca 
do <30–40/min lub przyspieszeniu do >150–180/min.

Ogólna zasada postępowania opiera się na usta-
leniu, czy obserwowana bradykardia lub tachy-
kardia to:
1) zjawisko fizjologiczne lub czynnościowe – przej-

ściowe, niewymagające interwencji bądź prze-
dłużające się i wymagające poszukiwania przez 
anestezjologa przyczyny w odniesieniu do prze-
biegu operacji

2) organiczna bradykardia (blok przedsionkowo-
-komorowy [AV]) lub tachykardia (częstoskurcz 
komorowy [VT]/nadkomorowy [SVT]) – sytu-
acje potencjalnie groźne same w sobie, wyma-
gające oceny oraz odpowiedniego leczenia.
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(AVRT), częstoskurcz przedsionkowy, bądź dodat-
kowymi pobudzeniami nadkomorowymi wymagają 
utrzymania ewentualnego leczenia antyarytmicz-
nego w okresie okołooperacyjnym.

Preekscytacja
Stwierdzenie jawnej preekscytacji w EKG spoczyn-
kowym wymaga pogłębionego wywiadu w kierunku 
występowania objawów napadowej arytmii. Chorzy 
z bezobjawową preekscytacją nie mają bezwzględ-
nych przeciwwskazań do operacji. Zgodnie z aktu-
alnymi wytycznymi European Society of Cardiology 
(ESC) na dalszym etapie należy rozważyć inwa-
zyjną ocenę elektrofizjologiczną drogi dodatkowej 
oraz – w razie stwierdzenia cech zwiększonego 
ryzyka nagłego zatrzymania krążenia – ablację. 
U chorych z objawowym zespołem Wolffa, Parkin-
sona i White’a (WPW) zaleca się ablację drogi do-
datkowej przed planową operacją z uwagi na zwięk-
szone okołozabiegowe ryzyko wystąpienia AF, które 
może przejść w migotanie komór (VF), a w kon-
sekwencji doprowadzić do zatrzymania krążenia.

Migotanie i trzepotanie przedsionków
Nowo rozpoznane AF lub trzepotanie przedsion-
ków (AFl) wymaga przeprowadzenia podstawowej 
diagnostyki kardiologicznej, w tym badania echo-
kardiograficznego. Ponieważ nie ma danych świad-
czących o istotnej korzyści wynikającej ze strategii 
kontroli rytmu serca w okresie okołooperacyjnym, 
powinno się preferować kontrolę częstotliwości ryt-
mu komór. Należy podkreślić, że kierowanie cho-
rych na ablację w ramach przygotowania do ope-
racji nie ma uzasadnienia klinicznego.

U  chorych z  rozpoznaniem napadowego AF 
lub AFl zaleca się kontynuowanie stosowanego 
przewlekle leczenia antyarytmicznego. U  tych 
z przetrwałą/utrwaloną arytmią należy ocenić 
kontrolę częstotliwości rytmu komór. Zalecana 
średnia częstotliwość rytmu serca to <100/min. 
W razie wątpliwości co do skuteczności kontroli 
rytmu warto rozważyć wykonanie 24-godzinnego 
monitorowania rytmu serca metodą Holtera, a na-
stępnie modyfikację farmakoterapii.

W  trakcie stosowania leków przeciwkrzepli-
wych konieczne jest ustalenie strategii okołozabie-
gowej związanej z przerwaniem i przywróceniem 
antykoagulacji.

2) blok AV II° (zawsze w przypadku typu Mobitz 
II lub w  przypadku objawowego bloku typu 
Wencke bacha [Mobitz I])

3) objawową bradykardię zatokową lub bradykar-
dię w przebiegu migotania przedsionków [AF].
U  chorych z  bezobjawową bradykardią i  bez 

istotnych zaburzeń przewodzenia nie jest uzasad-
nione prewencyjne wszczepienie kardiostymulatora 
lub szerokie stosowanie czasowej stymulacji serca. 
Czasowa stymulacja endokawitarna jest zabiegiem 
inwazyjnym obciążonym istotnym ryzykiem powi-
kłań, który powinno się wykonywać tylko w uza-
sadnionych przypadkach objawowej bradykardii. 
U chorych bezobjawowych w okresie okołooperacyj-
nym można rozważyć zmniejszenie dawki lub od-
stawienie przyjmowanych leków: β-blokera, blokera 
kanału wapniowego, amiodaronu lub digoksyny.

Zabieg ze wskazań życiowych
Podczas zabiegów wykonywanych w trybie natych-
miastowym lub pilnym u chorych, którzy spełniają 
kryteria kwalifikacji do stałej stymulacji serca, 
wskazane jest zastosowanie czasowej stymulacji 
endokawitarnej – zwłaszcza w przypadku całkowi-
tego bloku AV. Jeśli nie ma możliwości wprowadze-
nia elektrody do stymulacji prawej komory, należy 
wdrożyć stymulację przezskórną lub farmakote-
rapię lekami chrono- i dromotropowododatnimi 
(izoproterenol, dopamina, atropina). Informacje 
na temat czasowej stymulacji podano w dalszej 
części niniejszego opracowania.

Tachyarytmia

Ocena kardiologiczna chorego z arytmią w wy-
wiadzie jest konieczna z uwagi na jej duży wpływ 
na chorobowość i umieralność w okresie okołoope-
racyjnym, a także na związek arytmii z istotny-
mi chorobami strukturalnymi serca. U chorych 
z nowo rozpoznanym AF bądź VT konieczne bę-
dzie poszerzenie oceny przedzabiegowej o badanie 
echokardiograficzne oraz rozważenie diagnostyki 
w kierunku choroby wieńcowej.

Arytmie nadkomorowe
Chorzy z napadowym SVT w wywiadzie, takim 
jak częstoskurcz nawrotny węzłowy (AVNRT), 
częstoskurcz nawrotny przedsionkowo-komorowy 
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U każdego chorego należy koniecznie ocenić od-
stęp QT, w tym skorygowany QT (QTc). Przy QTc 
>470 ms należy sprawdzić stężenia w surowicy 
potasu, magnezu i wapnia, a jeśli są zbyt małe, za-
planować suplementację tych jonów, a także spraw-
dzić, czy chory nie przyjmuje leków wydłużających 
odstęp QT. Powinno się unikać operowania cho-
rych ze stężeniem potasu w surowicy <3,5 mmol/l 
z uwagi częstsze występowanie w tej grupie nie-
pożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Przy 
przewlekłym leczeniu antyarytmicznym należy 
się upewnić, czy dawkowanie leków jest właściwe 
i czy chory przestrzega zaleceń dotyczących ich 
przyjmowania. U chorych, którzy przebyli VT, na-
leży rozważyć inwazyjne monitorowanie ciśnienia 
tętniczego, co umożliwi lepszą ocenę parametrów 
hemodynamicznych podczas operacji oraz ułatwi 
decyzję o kardiowersji elektrycznej bądź farmako-
terapii w razie potrzeby.

Postępowanie okołooperacyjne

Bradykardia

Postępowanie okołooperacyjne z chorym, u którego 
wystąpiła bradykardia ze zwolnieniem rytmu ser-
ca <60/min, zależy zarówno od wystąpienia cech 
niestabilności hemodynamicznej (hipotensji oraz 
spadku perfuzji obwodowej), jak i od charakteru 
zaburzeń układu bodźcotwórczo-przewodzącego. 
W razie problemów z interpretacją EKG z moni-
tora należy wykonać zapis 12-odprowadzeniowy 
i porównać go z poprzednimi.

Bradykardia zatokowa lub w przebiegu 
migotania przedsionków

Bradykardia zatokowa jest najczęstszym zabu-
rzeniem rytmu serca w okresie okołooperacyjnym. 
Podczas znieczulenia ogólnego oraz w trakcie ope-
racji zwolnienie czynności serca do 40–60/min jest 
zjawiskiem częstym i tylko w niewielkim odsetku 
przypadków wymaga leczenia. Należy rozważyć, 
czy obserwowana bradykardia nie wynika z:
1) odruchu wazowagalnego wtórnego do manewrów 

wykonywanych przez operatora (np. rozciągania 
otrzewnej czy pociągania mięśni gałki ocznej)

2) ze  zbyt wysokiego poziomu blokady central-
nej, tj.  stosowania wysokiego znieczulenia 

Dodatkowe pobudzenia komorowe
Dodatkowe pobudzenia komorowe (PVC) występu-
ją powszechnie w populacji ogólnej i w formie izolo-
wanej nie wiążą się, szczególnie u osób zdrowych, 
z gorszym rokowaniem w okresie okołozabiego-
wym. Nie powinny być zatem przyczyną dyskwali-
fikacji od zabiegu. PVC mogą się nasilać w okresie 
wzmożonego napięcia współczulnego towarzyszą-
cego operacji. U chorych z wielokształtnymi i zło-
żonymi pobudzeniami komorowymi arytmia może 
wynikać z niedokrwienia lub zaburzeń elektroli-
towych i wymagać dodatkowej diagnostyki. Osoby 
z kołataniem serca przyjmujące przewlekle leki 
antyarytmiczne powinny kontynuować ich stoso-
wanie w okresie okołooperacyjnym. Zdecydowanie 
nie należy włączać rutynowo leczenia antyaryt-
micznego u chorych bez objawów.

Częstoskurcz komorowy
Chorzy z VT w wywiadzie to w większości osoby 
z licznymi obciążeniami kardiologicznymi, w tym 
po zawale serca lub z przewlekłą niewydolnością 
serca. Dlatego też przedoperacyjna ocena ryzyka, 
a następnie monitorowanie śródoperacyjne wyma-
gają w tej grupie wyjątkowej staranności. Jedno-
kształtne VT powstają często na podłożu blizny 
w mięśniu sercowym, natomiast wielokształtne 
VT są wynikiem ostrego niedokrwienia mięśnia 
sercowego. Chorzy niepoddani dotychczas dia-
gnostyce kardiologicznej wymagają pełnej oceny, 
w tym wykonania nieinwazyjnych badań obrazo-
wych (badanie echokardiograficzne/rezonans ma-
gnetyczny serca), koronarografii z ewentualną re-
waskularyzacją oraz badania elektrofizjologiczne-
go i/lub wszczepienia kardiowertera-defibrylatora.

Szczególną grupą są chorzy z ektopią komoro-
wą z drogi odpływu prawej komory i częstoskur-
czem z tego samego ogniska (tzw. częstoskurcz 
Gallavardina – w przypadku stabilnego i łagod-
nego przebiegu klinicznego tej arytmii nie jest 
konieczne wykonywanie dodatkowych badań przy 
kwalifikacji do operacji.

Przygotowanie do operacji

W dniu zabiegu powinno się zarejestrować 12-od-
prowadzeniowy EKG, który będzie mógł posłużyć 
do porównania w razie pojawienia się arytmii. 
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są izoproterenol, noradrenalina lub adrenalina, 
które podawane we wlewie u większości chorych 
generują wydolny rytm zastępczy i  dają czas 
na wprowadzenie elektrody do stymulacji czasowej.

Stymulacja czasowa
U chorych z bradykardią <40/min (tylko w wy-
jątkowych przypadkach w zakresie 40–60/min), 
u których obserwuje się niestabilność hemodyna-
miczną, możliwe jest wdrożenie czasowej stymu-
lacji serca.

Stymulacja przezskórna
Stymulacja przezskórna to technika umożliwia-
jąca szybkie przywrócenie prawidłowego rytmu 
serca. Elektrody należy nakleić po prawej stronie 
mostka poniżej obojczyka oraz w okolicy koniuszka 
serca, czyli V lub VI przestrzeni międzyżebrowej 
w linii pachowej środkowej lewej. Po podłączeniu 
elektrod do zewnętrznego defibrylatora i uaktyw-
nieniu trybu stymulacji przezskórnej należy usta-
wić energię stymulacji pozwalającą na uzyskanie 
stabilnego rytmu serca z zachowaniem odpowied-
niego progu bezpieczeństwa. European Resusci-
tation Council (ERC) zaleca zwiększenie energii 
stymulacji o  10% lub o  10  mA powyżej progu 
przechwycenia. Stymulacja przezskórna wysoką 
energią jest bolesna, a więc konieczne jest leczenie 
przeciwbólowe lub pogłębienie sedacji.

Stymulacja endokawitarna z elektrodą 
umieszczoną w prawej komorze

Do wdrożenia czasowej stymulacji endokawitar-
nej (wewnątrzsercowej) konieczne jest uzyskanie 
centralnego dostępu żylnego z wykorzystaniem 
koszulki naczyniowej (6–7 F), przez którą wpro-
wadza się elektrodę do  prawej komory serca. 
Procedurę można wykonać pod kontrolą EKG, 
echokardiografii lub (optymalnie) fluoroskopii. 
Elektrodę należy zaklinować w koniuszku serca 
lub w drodze wypływu prawej komory, tak aby 
nie doszło do jej przypadkowego przemieszczenia. 
Po wprowadzeniu elektrody należy:
1) podłączyć ją do kardiostymulatora zewnętrz-

nego (stymanta) z – co trzeba podkreślić – na-
ładowaną baterią

2) ustawić częstotliwość stymulacji na pożądaną 
wartość (70–80/min)

zewnątrz oponowego (poziom Th1–Th4) lub 
podpajęczynówkowego

3) podania podczas zabiegu leków zwiększających 
ryzyko bradykardii (inhibitory cholinesterazy, 
chlorek suksametonium, sugammadeks, opioidy 
w dużych dawkach)

4) reakcji na leki obkurczające naczynia (np. po po-
daniu noradrenaliny, fenylefryny).
W przypadku stwierdzenia bradykardii zato-

kowej <40/min, okresowej asystolii lub objawów 
niestabilności hemodynamicznej należy wdrożyć 
leczenie dożylne lekami przeciwcholinergicznymi, 
tj. atropiną w dawce 0,2–0,5 mg (maks. 3 mg). 
W  razie współwystępowania hipotensji można 
rozważyć podawanie efedryny w dawce 2,5–10 mg 
w  zależności od  potrzeby. Bradykardia oporna 
na leczenie pierwszego wyboru wymaga rozwa-
żenia:
1) włączenia leków chronotropowododatnich 

we wlewie i.v. – adrenaliny, dopaminy, dobuta-
miny, salbutamolu lub izoproterenolu (dostęp-
nego w ramach importu docelowego)

2) czasowej stymulacji przezskórnej lub endoka-
witarnej.
Patomechanizm oraz leczenie bradykardii 

w przebiegu AF są takie same jak w bradykardii 
zatokowej.

Blok przedsionkowo‑komorowy
Nowy blok AV pojawia się w okresie okołoopera-
cyjnym najczęściej wtórnie do zaburzeń elektro-
litowych, zwiększonego napięcia nerwu błędnego 
lub niedokrwienia mięśnia sercowego. Wystąpienie 
bloku AV I° (zwolnione przewodzenie przez łącze 
AV) nie wymaga leczenia. Blok AV II° może wy-
magać leczenia w razie objawów niestabilności he-
modynamicznej. Blok AV III° może – w zależności 
od wydolności rytmu zastępczego – wymagać wdro-
żenia czasowej stymulacji (zwłaszcza jeśli się obser-
wuje rytm zastępczy z szerokimi zespołami QRS 
sugerującymi dystalne zaburzenia przewodzenia).

Leczeniem z  wyboru jest stymulacja przez-
skórna lub endokawitarna. W przypadku dystal-
nych zaburzeń przewodzenia leki przeciwcholi-
nergiczne są nieskuteczne, a w niektórych przy-
padkach mogą wręcz nasilić bradykardię. Lekami 
z wyboru w razie wystąpienia asystolii lub ciężkiej 
bradykardii wtórnej do zaburzeń przewodzenia 
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z przewlekłym zespołem wieńcowym, stenozą aor-
talną/mitralną) można rozważyć ostrożne stoso-
wanie β-blokera (np. 1–5 mg metoprololu i.v.).

Miarowy częstoskurcz z wąskimi 
zespołami QRS (<120 ms)

Postępowanie po wykluczeniu tachykardii zato-
kowej jako przyczyny przyspieszenia rytmu serca 
zależy od stwierdzenia cech niestabilności hemo-
dynamicznej. W przypadku dobrej tolerancji aryt-
mii o umiarkowanej częstotliwości (120–160/min) 
w pierwszej kolejności można spróbować przerwać 
arytmię za  pomocą manewrów pobudzających 
nerw błędny (masaż zatoki tętnicy szyjnej, pró-
ba Valsalvy) lub poprzez dożylne podanie leków 
(w pierwszej kolejności 6–18 mg adenozyny w bo-
lusie; werapamil, diltiazem i metoprolol stosuje 
się wyłącznie w razie nieskuteczności adenozyny). 
U chorych niestabilnych hemodynamicznie zaleca 
się w pierwszej kolejności kardiowersję elektryczną.

Niemiarowy częstoskurcz z wąskimi 
zespołami QRS (<120 ms)

Przyczyną niemiarowego rytmu komór jest naj-
częściej AF lub częstoskurcz przedsionkowy bądź 
AFl ze zmiennym przewodzeniem przez węzeł AV. 
Arytmie o częstotliwości do 120/min są z reguły 
dobrze tolerowane, a  leczenie farmakologiczne 
wdraża się tylko u chorych obciążonych zwiększo-
nym ryzykiem rozwoju niedokrwienia mięśnia ser-
cowego lub niestabilności hemodynamicznej. Cho-
rych z szybkim rytmem komór (>120/min), ale do-
brą tolerancją hemodynamiczną można najpierw 
leczyć farmakologicznie – preferuje się strategię 
kontroli częstotliwości rytmu komór za pomocą 
β-blokera lub blokera kanału wapniowego. W razie 
pojawienia się cech niestabilności hemodynamicz-
nej terapią z wyboru jest kardiowersja elektryczna.

Miarowy częstoskurcz z szerokimi 
zespołami QRS (>120 ms)

Diagnostyka różnicowa częstoskurczu z szeroki-
mi zespołami QRS obejmuje VT, SVT z aberracją 
przewodzenia oraz SVT z preekscytacją.

U chorych stabilnych z blokiem przewodzenia 
w wyjściowym EKG lub rozpoznaną wcześniej 
arytmią nadkomorową z  szerokimi zespołami 
QRS należy postępować jak w  częstoskurczu 

3) sprawdzić próg stymulacji poprzez redukcję 
energii stymulacji aż do  stwierdzenia utraty 
stymulacji w EKG; wyjściowo wysoki próg sty-
mulacji (>5 V lub 7 mA może świadczyć o złym 
kontakcie elektrody z wsierdziem i zwiększonym 
ryzyku przemieszczenia; należy wówczas rozwa-
żyć zmianę położenia pod kontrolą fluoroskopii)

4) ustawić energię stymulacji z odpowiednim mar-
ginesem bezpieczeństwa (najczęściej 2–3-krot-
ność energii progowej).
Z uwagi na stosunkowo częste powikłania przy 

stosowaniu stymulacji endokawitarnej (perforacja 
serca z tamponadą, zatorowość płucna, indukcja 
VT/VF poprzez podrażnienie śródsierdzia czy za-
każenia) konieczne jest dokładne monitorowanie 
chorego oraz możliwie najszybsze usunięcie elek-
trody.

W wyjątkowych sytuacjach można wprowadzić 
typową elektrodę do stałej stymulacji („wkrętka”) 
i podłączyć ją do stymulatora serca umieszczanego 
w opatrunku na skórze. Zaletą tej techniki jest 
możliwość długotrwałej stymulacji czasowej bez 
ryzyka dyslokacji lub perforacji prawej komory 
oraz bez konieczności unieruchomienia chorego 
w łóżku.

Tachykardia

Zasady postępowania u chorych z tachyarytmią 
przedstawiono w tabeli.

Tachykardia zatokowa
Tachykardia zatokowa jest najczęstszą tachyaryt-
mią występującą w  okresie okołooperacyjnym. 
W pierwszej kolejności wymaga ona szybkiej dia-
gnostyki i  skorygowania przyczyn tachykardii 
zatokowej, takich jak:
1) zwiększona  stymulacja  współczulna wtórna 

do reakcji bólowej
2) hipowolemia związana z śródoperacyjną utratą 

płynów i krwi
3) rzadko hipoksemia, hiperkapnia, gorączka lub 

hipertermia złośliwa.
W większości przypadków tachykardia do 120/

min jest dobrze tolerowana i wymaga jedynie opty-
malizacji leczenia przeciwbólowego lub pogłębie-
nia sedacji, lub właściwej płynoterapii. U chorych 
źle znoszących przyspieszony rytm serca (chorzy 
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Tabela. Ocena i leczenie tachyarytmii w okresie okołooperacyjnym

EKG Arytmia Cechy przemawiające za rozpoznaniem Postępowaniea

miarowy częstoskurcz 
z wąskimi zespołami 
QRS (<120 ms)

tachykardia zatokowa  – obecne zatokowe załamki P
  – stopniowe przyspieszenie rytmu serca
  – identyfikowalna przyczyna objawów (utrata krwi, 

bodźce bólowe, gorączka)

1) leczenie przyczynowe:
  – pogłębienie analgosedacji
  – płynoterapia/przetoczenie preparatów 

krwiopochodnych
 2) farmakoterapia: krótko działający β‑bloker 

(np. 1–5 mg metoprololu i.v.)

SVT (AVNRT/AVRT/AT)  – nagłe pojawienie się arytmii
  – arytmia w wywiadzie

1) manewry pobudzające nerw błędny:
  – masaż zatoki tętnicy szyjnej
  – próba Valsalvy

 2) farmakoterapia:
  – adenozyna (schemat 6–12–18 mg i.v. w bolusie)
  – werapamil 5–10 mg i.v., diltiazem 20 mg i.v., 

metoprolol 2,5 mg i.v.

AFl  – fala trzepotania w EKG (wyraźnie widoczna 
po podaniu adenozyny)

kontrola częstotliwości rytmu komór: werapamil 
5–10 mg i.v., diltiazem 20 mg i.v., metoprolol  
2,5 mg i.v.

niemiarowy 
częstoskurcz z wąskimi 
zespołami QRS 
(<120 ms)

AF  – niemiarowy rytm komór
  – brak załamków P

AFl ze zmiennym 
przewodzeniem AV

 – fala trzepotania w EKG
  – zespoły QRS występują w zmiennym stosunku do fal 

trzepotania (przewodzenie 2:1, 3:1 lub 4:1)

miarowy częstoskurcz 
z szerokimi zespołami 
QRS (>120 ms)

VT  – niestabilność hemodynamiczna
  – choroby wieńcowej w wywiadzie
  – ≥2 pkt w skali VT scoreb

  – rozkojarzenie AV

 – kardiowersja elektryczna
  – farmakoterapia: amiodaron 150 mg i.v., lidokaina 

1–1,5 mg/kg i.v., a następnie wlew 1–4 mg/min

tachykardia zatokowa 
z blokiem odnogi pęczka 
Hisa

 – jak w tachykardii zatokowej z wąskimi QRS
  – morfologia zespołów QRS zgodna z EKG wyjściowym

jak w tachykardii zatokowej

SVT/AFl z blokiem odnogi 
pęczka Hisa

 – brak zatokowych załamków P lub widoczna fala 
trzepotania

  – nagłe pojawienie się arytmii
  – morfologia zespołów QRS zgodna z EKG wyjściowym

jak w SVT z wąskim zespołami QRS lub AFl

częstoskurcz 
antydromowy 
w przebiegu zespołu 
WPW

 – preekscytacja w spoczynkowym EKG
  – WPW w wywiadzie

1) manewry pobudzające nerw błędny:
  – masaż zatoki tętnicy szyjnej
  – próba Valsalvy
 2) farmakoterapia: adenozyna (schemat 6–12–18 mg 

i.v. w bolusie)
 3) kardiowersja elektryczna

niemiarowy 
częstoskurcz 
z szerokimi zespołami 
QRS (>120 ms)

AF z aberracją 
przewodzenia/blokiem 
odnogi pęczka Hisa

 – niemiarowość zupełna rytmu komór
  – brak załamków P
  – morfologia zespołów QRS zgodna z EKG wyjściowym

jak w AF

AF z preekscytacją  – zmienna morfologia zespołów QRS
  – bardzo szybki rytm serca (nawet do 300/min)
  – niestabilność hemodynamiczna

kardiowersja elektryczna

polimorficzny VT typu 
torsade de pointes

 – samoograniczający się lub przechodzący w VF
  – przed arytmią obserwowano bradykardię u chorego

 – 2 g siarczanu magnezu i.v.

  – leki chrono‑ i dromotropowododatnie  
we wlewie i.v.

  – czasowa stymulacja komorowa (100/min) 
i poszukiwanie pierwotnej przyczyny arytmii
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mii, w szczególności wykluczenia wydłużonego od-
stępu QT (np. z powodu zaburzeń elektrolitowych, 
bradykardii, niewydolności nerek lub wskutek 
stosowania kilku leków wydłużających odstęp QT).

Częstoskurcz u chorych z wszczepionym 
stymulatorem serca

Pojawienie się nagłego szybkiego rytmu serca 
z wystymulowanymi zespołami QRS może wyni-
kać z wystąpienia tzw. częstoskurczu niekończącej 
się pętli, który powstaje wskutek nieprawidłowego 
sterowania urządzenia wstecznymi pobudzeniami 
przedsionkowymi przewiedzionymi po stymulacji 
komorowej. Większość stymulatorów z wbudowany-
mi algorytmami rozpoznającymi arytmię powinno 
spontanicznie ją przerwać w krótkim czasie. W ce-
lach diagnostycznych można również przyłożyć ma-
gnes na rozrusznik, aby uaktywnić tryb asynchro-
niczny i natychmiast przerwać taki częstoskurcz. 
W  przypadku stopniowo nasilającej się arytmii 
u chorych z zachowanym rytmem zatokowym na-
leży postępować jak w tachykardii zatokowej.

Migotanie komór/częstoskurcz 
komorowy bez tętna

Należy postępować według algorytmów zaawan-
sowanych zabiegów resuscytacyjnych ALS/ACLS.

Postępowanie pozabiegowe

U chorego, u którego podczas operacji wystąpi-
ła arytmia, należy kontynuować monitorowanie 
EKG w ramach postępowania na sali wybudze-
niowej, a następnie na oddziale pozabiegowym, 
z uwagi na zwiększone ryzyko wystąpienia AF.

nadkomorowym. W  pozostałych przypadkach, 
z uwagi na ograniczoną możliwość diagnostycz-
ną w okresie okołooperacyjnym, należy przyjąć, 
że każdy częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS 
(w szczególności z towarzyszącą niestabilnością 
hemodynamiczną) to VT. Niezwłoczne wykona-
nie zsynchronizowanej kardiowersji elektrycznej 
może pozwolić uniknąć pogorszenia stanu klinicz-
nego z progresją do zatrzymania krążenia włącz-
nie. W razie nawracającej arytmii należy poszu-
kiwać jej odwracalnych przyczyn (reguła 4H i 4T, 
tj. hipoksji, hipowolemii, hipo/hiperkaliemii i hi-
potermii oraz zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, 
tamponady osierdzia, zatruć (toksyn) i odmy pręż-
nej). W każdym przypadku wskazane jest w miarę 
możliwości wykonanie rejestracji 12-odprowadze-
niowego EKG do późniejszej analizy.

Niemiarowy częstoskurcz z szerokimi 
zespołami QRS (>120 ms)

Arytmią powodującą niemiarowy częstoskurcz 
z szerokimi zespołami QRS jest w większości przy-
padków AF z aberracją przewodzenia. Można wów-
czas przyjąć strategię kontroli częstotliwości ryt-
mu komór. Stwierdzenie szybkiej (nawet do 300/
min) arytmii o zmiennej szerokości zespołów QRS 
może świadczyć o AF z preekscytacją, które z uwa-
gi na zwiększone ryzyko niestabilności hemodyna-
micznej i ryzyko degeneracji rytmu do VF należy 
opanować pilną kardiowersją elektryczną. W razie 
wystąpienia polimorficznego VT typu torsade de 
pointes należy podać w pierwszej kolejności 2 g 
siarczanu magnezu i.v. Przy nawracającej arytmii 
trzeba rozważyć czasową stymulację komorową 
przy jednoczasowym poszukiwaniu przyczyn aryt-

częstoskurcz u chorego 
z wszczepionym 
stymulatorem serca

tachykardia zatokowa  – obecne zatokowe załamki P
  – stopniowe przyspieszenie rytmu serca
  – identyfikowalna przyczyna objawów (utrata krwi, 

bodźce bólowe, gorączka)

jak w tachykardii zatokowej

częstoskurcz 
niekończącej się pętli

 – nagłe pojawienie się szybkiego wystymulowanego 
rytmu serca

 – przyłożenie magnesu do urządzenia
  – aktywacja w stymulatorze serca funkcji leczenia 

arytmii powodowanych przez stymulator
a w przypadku niestabilności hemodynamicznej zawsze w pierwszej kolejności kardiowersja elektryczna
 b Ventricular Tachycardia (VT) score umożliwia szybką ocenę EKG w celu w potwierdzenia rozpoznania częstoskurczu komorowego4

 AF – migotanie przedsionków, AFl – trzepotanie przedsionków, AV – przedsionkowo‑komorowy, AVNRT – częstoskurcz nawrotny w węźle przedsionkowo‑komorowym, 
AVRT – częstoskurcz nawrotny przedsionkowo‑komorowy, AT – częstoskurcz przedsionkowy, SVT – częstoskurcz nadkomorowy, VF – migotanie komór, VT – częstoskurcz 
komorowy, WPW – (zespół) Wolffa, Parkinsona i White’a
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tolerowaną bigeminię komorową z pobudzeniami 
o morfologii jak w 12-odprowadzeniowym EKG. 
Przebieg pooperacyjny był niepowikłany.

Ryc. Częstoskurcz komorowy o morfologii ze-
społów QRS jak z drogi odpływu prawej komory 
o częstotliwości ok. 190/min

Przypadek 2

78-letni mężczyzna z dobrze kontrolowanym nad-
ciśnieniem tętniczym został zakwalifikowany 
do planowej cholecystektomii. Z uwagi na obserwo-
waną w EKG bradykardię zatokową 50/min skon-
sultował go przed zabiegiem kardiolog. W pogłębio-
nym wywiadzie lekarskim nie stwierdzono wystę-
powania objawów wtórnych do arytmii. W ramach 
leczenia nadciśnienia tętniczego chory przyjmował 
bisoprolol w dawce 5 mg/d, którą w okresie zabie-
gowym zmniejszono do 2,5 mg/d. Podczas indukcji 
znieczulenia ogólnego obserwowano zwolnienie 
rytmu serca do 35/min w mechanizmie bradykardii 
zatokowej, ale bez istotnej hipotensji. Po podaniu 
0,5 mg atropiny rytm serca przyspieszył do 65/min. 
Operacje kontynuowano bez powikłań.

W razie wystąpienia podczas zabiegu niedo-
krwienia mięśnia sercowego, nowego AF, bloku 
AV lub VT należy chorego skonsultować kardio-
logicznie w celu ustalenia dalszego postępowania.

Opisy przypadków

Przypadek 1

24-letnia kobieta została przyjęta na  oddział 
ortopedii z powodu złożonego złamania prawej 
kości udowej wskutek wypadku samochodowego. 
W badaniu podmiotowym okresowo odczuwany 
niemiarowy rytm serca oraz pojawiające się kilka 
razy w roku kilkugodzinne napady szybkiego bicia 
serca, dość dobrze tolerowane (ryc.). Podczas dia-
gnostyki kardiologicznej rozpoznano częstoskurcz 
komorowy typu Gallavardina. Chora przyjmowała 
przewlekle werapamil w postaci o przedłużonym 
uwalnianiu w dawce 160 mg/d. Z uwagi na arytmię 
komorową o znanym przebiegu klinicznym została 
zakwalifikowana do operacji nastawienia złama-
nia, z utrzymanym leczeniem antyarytmicznym. 
Podczas zabiegu obserwowano okresowo dobrze 

Ryc. 
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