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Niewydolnoæ serca jest coraz powa¿niejszym problemem opieki zdrowotnej. W okresie ostatnich 20 lat postêpy w leczeniu farmakologicznym i
chirurgicznym spowodowa³y nie tylko
znacz¹ce wyd³u¿enie ¿ycia, ale tak¿e
proporcjonalny wzrost liczby chorych
z niewydolnoci¹ serca. Jednym z czêciej wystêpuj¹cych objawów u osób
z niewydolnoci¹ serca s¹ omdlenia.
Mechanizm ich powstawania jest ró¿norodny i najczêciej powi¹zany z bezporedni¹ przyczyn¹ rozwoju niewydolnoci serca. Jak wykazano w wielu
pracach wystêpowanie omdleñ ma
czêstokrotnie niekorzystne znaczenie
rokownicze i wi¹¿e siê ze znacznym
wzrostem ryzyka nag³ego zgonu sercowego. U pacjentów z omdleniami
oraz podejrzeniem choroby serca, jako
pierwszy krok w diagnostyce s¹ zalecane: echokardiografia, przed³u¿one
monitorowanie elektrokardiograficzne
oraz je¿eli jest ono niediagnostyczne,
badanie elektrofizjologiczne. U pacjentów z bólem w klatce piersiowej sugeruj¹cym niedokrwienie przed lub po
utracie wiadomoci, zaleca siê wykonanie w pierwszej kolejnoci próby wysi³kowej, echokardiografii oraz monitorowania elektrokardiograficznego.
Najbardziej prawdopodobnym mechanizmem omdleñ w przypadku wspó³istnienia organicznej choroby serca
jest wystêpowanie arytmii. Na podstawie wielu badañ udowodniono, ¿e pacjenci z omdleniami sercowo-pochodnymi cechuj¹ siê znacznie wy¿sz¹
miertelnoci¹, ni¿ pacjenci bez choroby serca. Niezwykle istotny jest
wzrost zagro¿enia nag³ym zgonem
sercowym w przypadku wystêpowania
omdleñ w grupie pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ serca, dlatego nale¿y starannie wyjaniæ ich mechanizm, a nastêpnie zastosowaæ odpowiednie leczenie, co umo¿liwi zmniejszenie ryzyka nag³ej mierci sercowej
u tych chorych.

Chronic heart failure (CHF) is a very
serious problem in the health care systems of all developed countries. Immense progress that has been made
in medical sciences for the last twenty
years, has not only caused remarkable
lifespan prolongation, but has also resulted in increasing number of patients
suffering from CHF. One of the most
common chronic heart failure symptoms is syncope. Pathophysiologic
background of this phenomenon is
complicated and frequently connected
with heart failure cause. It has been
proved in a few studies that syncope
in CHF patients is a unfavorable prognostic factor and can be a predictor of
sudden cardiac death. Patients demonstrating syncope and suspected of
organic heart disease should undergo
echocardiographic examination, prolonged electrocardiographic monitoring and if necessary - electro-physiological study. Patients reporting chest
pain suggestive of ischeamia before or
after loss of consciousness should
udergo an electrocardiographic stress
test as a first evaluation step. The most
probable mechanism of syncope in
patients with structural heart disease
is arrhythmia. It has been proven that
patients with heart disease-related
syncope have higher mortality rates
than population without structural
heart abnormalities. Higher incidence
of sudden cardiac death in CHF patients experiencing syncope should
not be forgotten by the physician. All
causes of syncope should be carefully
diagnosed, especially in this population. It may help to administer appropriate treatment and reduce sudden
cardiac death risk.

Wprowadzenie
Niewydolnoæ serca jest coraz powa¿niejszym problemem opieki zdrowotnej. W
okresie ostatnich 20 lat postêpy w leczeniu
farmakologicznym i chirurgicznym spowo-

dowa³y nie tylko znacz¹ce wyd³u¿enie ¿ycia, ale tak¿e proporcjonalny wzrost liczby
chorych z niewydolnoci¹ serca. Szacuje
siê, ¿e zaoadalnoæ na niewydolnoæ serca
wynosi rednio 3-20 przypadków na 1000,
445

za w grupie powy¿ej 65 r.¿. ponad 100 na
1000. Zapadalnoæ waha siê w granicach
1-5 na 1000 na rok wród pacjentów do 45
r.¿. i ulega podwojeniu w ka¿dej nastêpnej
dekadzie ¿ycia [14]. Szacuje siê, ¿e obecnie ¿yje na wiecie ponad 20 milionów pacjentów z niewydolnoci¹ serca, problem ten
dotyczy 1-5% populacji ogólnej, a nawet do
20% wród osób po 70 roku ¿ycia [40]. Szacuje siê, ¿e w Europie jest ponad 10 milionów chorych z niewydolnoci¹ serca i co
najmniej podobna liczba osób z bezobjawowym uszkodzeniem serca [24,19]. Gdyby
odnieæ to do warunków naszego kraju, to
nale¿a³oby szacunkowo przyj¹æ, ¿e w Polsce mamy, ponad pó³ miliona pacjentów z
niewydolnoci¹ serca. W Europie, najczêstsz¹ przyczyn¹ niewydolnoci serca jest dysfunkcja miênia sercowego spowodowana
chorob¹ niedokrwienn¹ serca, zwykle na
skutek przebytego zawa³u serca [3]. U starszych chorych czêst¹ przyczyn¹ niewydolnoci serca jest nadcinienie têtnicze prowadz¹ce do przerostu miênia sercowego
a nastêpnie mierci komórek i w³óknienia,
czego konsekwencj¹ jest rozwój zaburzeñ
funkcji rozkurczowej serca [7]. Powa¿nym
problemem jest jednak nie tylko zwiêkszaj¹ca siê liczba chorych z niewydolnoci¹
serca, ale tak¿e z³e rokowanie [7]. Wed³ug
ostatnich danych z badania Framingham
szacuje siê, ¿e 5-letnia miertelnoæ u chorych z niewydolnoci¹ serca wynosi 59% u
mê¿czyzn oraz 45% u kobiet [16].
Jednym z czêciej wystêpuj¹cych objawów u osób z niewydolnoci¹ serca s¹
omdlenia. Mechanizm ich powstawania jest
ró¿norodny i najczêciej powi¹zany z bezporedni¹ przyczyn¹ rozwoju niewydolnoci
serca. Jak wykazano w wielu pracach wystêpowanie omdleñ ma czêstokrotnie niekorzystne znaczenie rokownicze i wi¹¿e siê
ze znacznym wzrostem ryzyka nag³ego zgonu sercowego [9].
Definicja i mechanizmy powstawania
omdleñ
Omdlenie (syncope - z greckiego synz, koptein- przerwany) jest objawem definiowanym jako przemijaj¹ca, samoistnie
ustêpuj¹ca utrata wiadomoci, zwykle prowadz¹ca do upadku. Czas omdlenia jest
zwykle krótki, a oprzytomnienie spontaniczne, ca³kowite i zwykle natychmiastowe. Podstawowym mechanizmem prowadz¹cym do
omdlenia jest przejciowa ogólna hipoperfuzja mózgu [35]. Nag³e przerwanie mózgowego przep³ywu krwi na 6 do 8 sekund mo¿e
wywo³aæ ca³kowit¹ utratê wiadomoci. Dowiadczenia z testów pionizacyjnych pokazuj¹, ¿e spadek skurczowego cinienia krwi
poni¿ej 60 mmHg, zwykle prowadzi do
omdlenia [29]. Klasyfikacja przemijaj¹cych
utrat wiadomoci zosta³a przedstawiona w
tabeli I, natomiast w tabeli II zawarto podzia³
omdleñ w zale¿noci od ich przyczyny.
Diagnostyka omdleñ
Zgodnie z zaleceniami Task Force Report European Society of Cardiology z 2001
roku (TFR ESC) u pacjentów z omdleniami
oraz podejrzeniem choroby serca, jako
pierwszy krok w diagnostyce s¹ zalecane:
echokardiografia i przed³u¿one monitorowanie elektrokardiograficzne metod¹ Holtera.
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Tabela I
Klasyfikacja przemijaj¹cych utrat wiadomoci wg Task Force Report European Society of Cardiology [35,36].
Classification of transient loss of consciousness Task Force Report European Society of Cardiology [35,36].
P ra w d ziw a lu b p o zo rn a u tra ta  w ia d o m o  c i
O m d le n ie

N ie o m d le n ie

- nerw ow opochodne (odruchow e)

- zaburzenia przy pom inaj¹ce om dlenia
bez jakiegokolw iek os³abienia w iadom oci

- hipotensja ortostaty czna

- zaburzenia z czêciow ¹ lub ca³kow it¹ utrat¹ przy tom noci

- ary tm ogenne
- strukturalne choroby serca
lub sercow o-p³uce
- m ózgow o-naczy niow e

Tabela II
Przyczyny omdleñ wg Task Force Report European Society of Cardiology [35,36].
Causes of syncope Task Force Report European Society of Cardiology [35,36].

Przyczyny omdleñ:
1.

2.

3.

4.

5.

Odruchowe
a/ Zespó³ wazowagalny
- klasyczny
- nieklasyczny
b/ Omdlenia zatoki szyjnej
c/ Omdlenia sytuacyjne
- ostre krwawienie
- kaszel, kichanie
- stymulacja ¿o³¹dkowo-jelitowa (prze³ykanie, defekacja, ból trzewny)
- mikcja
- powysi³kowe
- poposi³kowe
- neuralgia jêzykowo-gard³owa
Hipotensja ortostatyczna
a/ Niewydolnoæ autonomiczna
- zespo³y pierwotnej niewydolnoci autonomicznej
- zespo³y wtórnej niewydolnoci autonomicznej
- powysi³kowa
- poposi³kowa
b/ Omdlenia ortostatyczne wywo³ane lekami (i alkoholem)
c/ Spadki objêtoci ródnaczyniowej
- krwotok, biegunka, choroba Addisona
Zaburzenia rytmu serca jako pierwotna przyczyna
a/ Dysfunkcja wêz³a zatokowego
b/ Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego
c/ Napadowe tachyarytmie nadkomorowe i komorowe
d/ Zespo³y dziedziczne (LQT, zespó³ Brugadów)
e/ Awarie urz¹dzeñ wszczepialnych (stymulatora, implantowanego kardiowertera-defibrylatora)
f/ Wywo³ywane przez leki proarytmiczne
Choroby strukturalne serca lub serca i p³uc
a/ Zwê¿aj¹ce wady zastawek serca
b/ Ostry zawa³ miênia sercowego/niedokrwienie
c/ Kardiomiopatia restrykcyjna
d/ luzak przedsionka
e/ Ostre rozwarstwienie aorty
f/ Choroby osierdzia/tamponada
g/ Zator p³ucny/nadcinienie p³ucne
Mózgowo-naczyniowe
a/ Naczyniowy zespó³ podkradania

Je¿eli wynik badania metod¹ Holtera jest
niediagnostyczny, zaleca siê wykonanie
badania elektrofizjologicznego (wskazanie
klasy I). U pacjentów z ko³ataniami serca
po³¹czonymi z omdleniami zaleca siê tak¿e
wykonanie w pierwszym rzêdzie monitorowania elektrokardiograficznego oraz badania echokardiograficznego (wskazanie klasy I). U pacjentów z bólem w klatce piersiowej sugeruj¹cym niedokrwienie przed lub po
utracie wiadomoci, zaleca siê wykonanie
w pierwszej kolejnoci próby wysi³kowej,
echokardiografii oraz monitorowania elektrokardiograficznego (wskazanie klasy I) [35].
Na podstawie ostatnich obserwacji do
Przegl¹d Lekarski 2007 / 64 / 7-8

badañ wykonywanych w diagnostyce
omdleñ na tle kardiogennym do³¹czono
oznaczanie BNP. Tanimoto i wsp. poddali
retrospektywnej analizie przypadki 148 pacjentów z omdleniami. Przypadki stenozy
aortalnej, kardiomiopatii przerostowej, zatorowoci p³ucnej, tamponady serca, tachykardii (nadkomorowej lub komorowej z czêstoci¹ powy¿ej 220/min), bradykardii (pauzy powy¿ej 3 sekund lub blok przedsionkowo-komorowy z czêstoci¹ serca poni¿ej 40/
min) by³y kwalifikowane do grupy omdleñ
kardiogennych. Podwy¿szone wartoci BNP
umo¿liwia³y identyfikacjê omdleñ na tle kardiogennym z czu³oci¹ 82% oraz specyficzW. Sinkiewicz i wsp.

Tabela III
Zmiany w spoczynkowym EKG sugeruj¹ce omdlenia arytmogenne [36].
Resting ECG abnormalities suggesting arrhytmic syncope [36].

-

Zmiany w zapisie EKG:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Blok dwuwi¹zkowy (definiowany jako LBBB lub RBBB po³¹czony z LAH lub LPH)
Inne ródkomorowe zaburzenia przewodzenia (czas trwania QRS >= 120 ms)
Blok P-K II stopnia Mobitz I
Bezobjawowa bradykardia zatokowa (<50/min), blok zatokowo-przedsionkowy b¹d zahamowanie
zatokowe trwaj¹ce, co najmniej 3 sekundy, je¿eli pacjent nie przyjmowa³ leków dzia³aj¹cych ujemnie
chronotropowo
Zespo³y preekscytacji
Wyd³u¿ony odstêp QT
RBBB z charakterystycznym uniesieniem ST w odprowadzeniach V1-V3 (zespó³ Brugadów)
Ujemne za³amki T w prawokomorowych odprowadzeniach przedsercowych, za³amki epsilon, oraz
póne potencja³y komorowe sugeruj¹ce arytmogenn¹ dysplazjê prawej komory
Za³amki Q sugeruj¹ce zawa³ miênia sercowego

Tabela IV
Zalecane protoko³y testów pochyleniowych [35].
Recommended tilt test protocols [35].
Zasady wykonywania testów pochyleniowych:
1. Faza przedpionizacyjna powinna trwaæ co najmniej 5 minut o ile nie wykonuje siê w tym czasie kaniulacji ¿y³
(je¿eli wykonuje siê kaniulacjê ponad 20 minut).
2. K¹t pionizacji wynosi 60 do 70 stopni.
3. Faza bierna trwa minimum 20, maksimum 45 minut.
4. Je¿eli faza bierna daje wynik negatywny, mo¿na wykonaæ prowokacjê farmakologiczn¹ podaj¹c do¿ylnie
isoproterenol/isoprenalinê lub podjêzykowo nitroglicerynê. Faza ta powinna trwaæ 15-20 minut.
5. Punktem koñcowym testu jest wywo³anie omdlenia lub wykonanie ca³ego zaplanowanego protoko³u (³¹cznie z
prowokacj¹ farmakologiczn¹). Test jest uwa¿any za dodatni, je¿eli wyst¹pi omdlenie (zalecenia klasy I). Je¿eli
wyst¹pi jedynie faza przedomdleniowa, to interpretacja takiego testu nie jest jednoznaczna (zalecenia klasy II).

Tabela V
Klasyfikacja dodatnich odpowiedzi w trakcie testów pochyleniowych.
Classification of positive responses to tilt testing.
Podzia³ dodatnich testów pochyleniowych:
Typ I mieszany. Czêstoæ serca obni¿a siê w trakcie omdlenia, lecz nie poni¿ej 40/min lub poni¿ej 40/min i
utrzymuje siê krócej ni¿ 10 sekund, z lub bez asystolii krótszej ni¿ 3 sekundy. Cinienie têtnicze krwi obni¿a siê
przed zwolnieniem czêstoci serca.
Typ II A Kardiodepresyjny bez asystolii. Czêstoæ serca zwalnia poni¿ej 40/min na czas d³u¿szy ni¿ 10 sekund
lecz nie mo¿e wystêpowaæ asystolia trwaj¹ca d³u¿ej ni¿ 3 sekundy. Cinienie têtnicze obni¿a siê przed
zwolnieniem czêstoci serca.
Typ II B Kardiodepresyjny z asystoli¹. Asystolia trwa d³u¿ej ni¿ 3 sekundy. Cinienie têtnicze obni¿a siê
jednoczenie ze zwolnieniem czêstoci serca lub go poprzedza.
Typ III Wazodepresyjny. Czêstoæ serca w trakcie omdlenia nie obni¿a siê wiêcej, ni¿ 10% w stosunku do
wartoci maksymalnej.
Wyj¹tek I. Niewydolnoæ chronotropowa. Brak przyrostu czêstoci serca w trakcie pionizacji (przyrost jest
mniejszy ni¿ 10% w stosunku do czêstoci z fazy przedpionizacyjnej).
Wyj¹tek II. Nadmierny przyrost czêstoci serca. Nadmierny przyrost czêstoci serca, zarówno w okresie
pocz¹tkowym pionizacji jak i w trakcie jej trwania, przed wyst¹pieniem omdlenia (wiêkszy ni¿ 130/min).

noci¹ 92% [333].
I. Elektrokardiogram
12-odprowadzeniowe EKG jest jednym
z badañ rutynowo wykonywanych u wszystkich pacjentów zarówno z niewydolnoci¹
serca, jak i z niewyjanionymi omdleniami
w wywiadzie [30]. Wed³ug zaleceñ Task Force of Syncope ESC z 2004 roku mo¿na
wyró¿niæ w nim pewne zmiany, przedstawione w tabeli III, które mog¹ wskazywaæ na
zaburzenia rytmu jako potencjaln¹ przyczynê omdleñ [36].
24-godzinny zapis EKG metod¹ Holtera nale¿y przeprowadziæ u pacjentów, którzy maj¹ objawy kliniczne lub zmiany w spoczynkowym EKG, sugeruj¹ce arytmogenne
t³o omdleñ. Monitorowanie EKG w warunkach szpitalnych powinno byæ prowadzone
u wszystkich pacjentów, u których stwierPrzegl¹d Lekarski 2007 / 64 / 7-8

dza siê powa¿ne choroby strukturalne serca oraz du¿e ryzyko wyst¹pienia gronych
dla ¿ycia arytmii. Alternatyw¹ dla badania
metoda Holtera, zw³aszcza w przypadkach
sporadycznie wystêpuj¹cych omdleñ, jest
zastosowanie zewnêtrznych lub wszczepialnych rejestratorów pêtlowych [12,20].
Omdlenia zwi¹zane z zaburzeniami rytmu mo¿na rozpoznaæ w nastêpuj¹cych przypadkach (zalecenia klasy I):
a) monitorowanie EKG jest diagnostyczne wówczas, gdy mo¿na stwierdziæ korelacje pomiêdzy omdleniem ze zmianami w
zapisie EKG (brady- lub tachyarytmie),
b) monitorowanie EKG wyklucza arytmogenne przyczyny omdleñ, je¿eli w trakcie
omdleñ nie stwierdza siê zaburzeñ rytmu,
c) przy braku takiej korelacji zaleca siê
wykonanie dodatkowych badañ, je¿eli wykluczono:

-

pauzy komorowe d³u¿sze
ni¿ 3 sekundy;
okresy bloku II stopnia Mobitz II
lub III stopnia podczas godzin
czuwania;
napadowe czêstoskurcze
komorowe.

II. Echokardiografia
Echokardiografia jest czêsto u¿ywana
jako badanie przesiewowe w celu wykrywania chorób serca u pacjentów z omdleniami. Liczne raporty opublikowane na podstawie analizy niewielkiej liczby przypadków
sugerowa³y wa¿n¹ rolê echokardiografii w
wyjanianiu przyczyn oraz mechanizmu
omdlenia. Jednak¿e wiêksze badania udowodni³y, ¿e jest ona nieprzydatna w przypadku braku danych z wywiadu, zmian w
badaniu przedmiotowym oraz nieprawid³owoci stwierdzanych w elektrokardiografii,
sugeruj¹cych nieprawid³owoci w obrêbie
serca [25,26].
Zgodnie z zaleceniami TFR ESC z 2001
roku echokardiografia jest zalecana u pacjentów z omdleniami, je¿eli istnieje podejrzenie choroby serca (zalecenie klasy I).
Echokardiografia pozwala jednoznacznie wyjaniæ przyczynê omdleñ jedynie w
ciê¿kim zwê¿eniu zastawki aortalnej oraz
luzaku przedsionka (zalecenie klasy I).
III. Badanie elektrofizjologiczne
Badanie elektrofizjologiczne jest wa¿nym elementem diagnostyki omdleñ u pacjentów z organicznym uszkodzeniem serca oraz nieprawid³owociami stwierdzanymi w rutynowym zapisie EKG. Linzer i wsp.
przeprowadzili analizê 8 badañ, w których
wziê³o udzia³ 625 pacjentów. Na ich podstawie stwierdzili, ¿e czêstoskurcze komorowe wyzwolono u 21%, natomiast istotne wyk³adniki bradykardii u 34% pacjentów z chorob¹ serca lub nieprawid³owociami w EKG
i, odpowiednio, jedynie u 1 i 10% pacjentów, u których nie stwierdzano organicznego uszkodzenia serca [17]. Badanie elektrofizjologiczne z programowan¹ stymulacj¹
komór niew¹tpliwie odgrywa wa¿n¹ rolê diagnostyczn¹ u pacjentów z chorob¹ niedokrwienn¹ serca i niewyjanionymi omdleniami, zw³aszcza je¿eli towarzyszy jej znacznego stopnia upoledzenie funkcji skurczowej lewej komory [2,23]. W przypadku kardiomiopatii rozstrzeniowej rozwijaj¹cej siê
na innym tle ni¿ niedokrwienie miênia sercowego, znaczenie badania elektrofizjologicznego, w ocenie zagro¿enia nag³ym zgonem oraz wskazañ do wszczepienia implantowanego kardiowertera-defibrylatora (ICD),
nie zosta³o potwierdzone w badaniach klinicznych. Oparcie siê na objawach klinicznych, w przypadku nie niedokrwiennego t³a
kardiomiopatii, odgrywa wiêksz¹ rolê w ocenie zagro¿enia nag³¹ mierci¹ sercow¹, ni¿
wynik badania elektrofizjologicznego [8,15].
IV. Test pochyleniowy
Test pochyleniowy nie jest rutynowo stosowany do diagnostyki omdleñ u pacjentów
z organiczn¹ chorob¹ serca. Mo¿na rozwa¿yæ jego wykonanie jedynie w przypadkach,
gdy u pacjenta wystêpuj¹ omdlenia, a inne
wykonywane w takich przypadkach badania nie wyjaniaj¹ ich przyczyny w sposób
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jednoznaczny. Sposób przeprowadzenia
testu powinien byæ zgodny z zaleceniami
TFR ESC przedstawionymi w tabeli IV [10].
Mechanizm omdleñ
Najbardziej prawdopodobnym mechanizmem omdleñ w przypadku wspó³istnienia
organicznej choroby serca jest wystêpowanie arytmii. Czêsto jednak w badaniu elektrofizjologicznym nie stwierdza siê istotnych
zaburzeñ. Coraz wiêksz¹ rolê w wyjanianiu mechanizmów omdleñ w takich przypadkach zaczynaj¹ odgrywaæ wszczepialne rejestratory pêtlowe. Menozzi i Brignole przeprowadzili badanie w grupie 35 pacjentów z
chorob¹ niedokrwienn¹ serca, kardiomiopati¹ przerostow¹ lub kardiomiopati¹ rozstrzeniow¹, u których stwierdzano obni¿enie frakcji wyrzutowej lewej komory (LVEF) lub epizody nieutrwalonych czêstoskurczów komorowych (nsVT) w badaniu Holtera. W czasie obserwacji trwaj¹cej od 3 do 15 miesiêcy u 17% pacjentów wyst¹pi³y omdlenia, u
23% osób epizody przedomdleniowe. Z
omdleniami zwi¹zane by³y bardzo ró¿norodne zaburzenia rytmu (napadowy blok AV w
2 przypadkach, zahamowanie zatokowe w
1 przypadku, przyspieszenie czêstoci rytmu komór w przypadku utrwalonego migotania przedsionków u 2 pacjentów, napadowe migotanie przedsionków lub czêstoskurcz przedsionkowy w 8 przypadkach,
utrwalony czêstoskurcz komorowy w 1 przypadku). ¯aden pacjent nie zmar³ w trakcie
okresu obserwacji [20].
W badaniu przeprowadzonym przez
Brembilla-Perrota i wsp. w grupie pacjentów z niewydolnoci¹ serca (119 pacjentów
z kardiomiopati¹ niedokrwienn¹ oraz 61 pacjentów z idiopatyczn¹ kardiomiopati¹ rozstrzeniow¹) stwierdzono, ¿e mog¹ byæ ró¿ne bezporednie przyczyny omdleñ w obu
tych grupach. U pacjentów z chorob¹ niedokrwienn¹ serca czêsto wystêpuj¹ czêstoskurcze komorowe i wi¹¿e siê to ze z³ym
rokowaniem. Tak¿e niedokrwienie mo¿e
bezporednio wywo³ywaæ omdlenie. W przypadku kardiomiopatii idiopatycznej przyczyna omdleñ mo¿e byæ bardzo ró¿norodna,
lecz uwa¿a siê, ¿e bezporednie znaczenie
prognostyczne mo¿na wi¹zaæ jedynie z wartoci¹ frakcji wyrzutowej lewej komory [3,4].
U pacjentów z organicznym uszkodzeniem serca najwa¿niejszym mechanizmem
powoduj¹cym wyst¹pienie omdlenia jest
spadek rzutu serca wywo³any zaburzeniami kurczliwoci w nastêpstwie zawa³u miênia sercowego, tamponady, kardiomiopatii, czy wady zastawkowej. Spadek rzutu
serca mo¿e byæ tak¿e wywo³any zaburzeniami rytmu serca, zarówno tachy- jak i bradyarytmiami. W ostatnim okresie pojawia siê
coraz wiêcej doniesieñ podkrelaj¹cych znaczenie mechanizmów odruchowych w patogenezie omdleñ, tak¿e u pacjentów z organicznym uszkodzeniem serca [11].
Omdlenia neurokardiogenne
u pacjentów z chorob¹ organiczn¹
serca
Pobudzenie mechanoreceptorów zlokalizowanych w obrêbie lewej komory (g³ównie ciany dolnej i tylnej), wywo³ane w ostrej
fazie zawa³u serca ciany dolnej oraz przy
kurczu lub arteriografii prawej têtnicy wieñ448

Tabela VI
Znaczenie rokownicze wystêpowania omdleñ w ocenie ryzyka nag³ego zgonu sercowego w ró¿nych jednostkach chorobowych [35].
Prognostic significance of syncope as a risk factor of sudden cardiac death in various diseases [35].
J e d n o s tk a c h o ro b o w a

K la s a za le c e ñ

Stenoza aortalna

I

Zespó³ d³ugiego QT

I

Kardiom iopatia rozstrzeniow a

IIa

Kardiom iopatia przerostow a

IIa

Zespó³ Brugadów

IIa

Zaburzenia przew odzenia:
- naby ty blok p-k
- w rodzony blok p-k III stopnia
- prew encja w tórna

IIa
I
IIa

Wielokszta³tny czêstoskurcz kom orow y zale¿ny od katecholam in

IIb

Przeby ty zaw a³ serca

III

Ary tm ogenna kardiom iopatia praw ej kom ory

III

Wy padanie p³atka zastaw ki m itralnej

III

M ostki m iêniow e

III

Zespó³ Wolffa-Parkinsona-White'a

III

cowej, odpowiada za wyst¹pienie odruchu
Bezolda-Jarischa [27,37]. Istniej¹ dane, ¿e
podobny mechanizm aktywacji mechanoreceptorów mo¿e byæ przyczyn¹ wstêpowania bradykardii u pacjentów ze zmian¹ morfologii lewej komory we wczesnej fazie rozwoju niewydolnoci serca po przebytym zawale [1]. W badaniu, które przeprowadzili
W¹sek i wsp., porównano czêstoæ wystêpowania omdleñ odruchowych podczas testu pochyleniowego u pacjentów po przebytym zawale serca z grup¹ zdrowych
ochotników bez omdleñ w wywiadzie. W
trakcie testu przeprowadzono jednoczasow¹ analizê HRV w celu oceny wyk³adników
pobudzenia uk³adu autonomicznego. Dodatni wynik testu wyst¹pi³ szeciokrotnie czêciej w grupie pacjentów po przebytym zawale. Analiza czêstotliwociowa HRV wykaza³a natomiast w tej grupie czêstsze wystêpowanie cech paradoksalnej przewagi
pobudzenia uk³adu przywspó³czulnego w
ci¹gu pierwszych piêciu minut testu. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e statystycznie znamienny przyrost jednostek widma w pamie
wysokich czêstotliwoci (efekt przewagi
uk³adu przywspó³czulnego) obserwowano
jedynie u pacjentów, u których test zakoñczy³ siê wynikiem dodatnim [38,39].
Przyczyn¹ omdleñ w przypadku innych
organicznych schorzeñ serca mog¹ byæ tak¿e reakcje neurokardiogenne. Mark i wsp.
udowodnili, ¿e odruchowa reakcja naczyniorozkurczowa spowodowana pobudzeniem
mechanoreceptorów jest przyczyn¹ omdleñ
u chorych ze stenoz¹ aortaln¹ [18]. W przypadku zwê¿enia lewego ujcia têtniczego
du¿e znaczenie w patomechanizmie omdleñ
odgrywa tak¿e wspó³istnienie dysfunkcji
uk³adu autonomicznego [32]. Inne badania
przeprowadzone przez Brignole i wsp. udowodni³y, ¿e nieprawid³owy odruch z baroreceptorów têtniczych i mechanoreceptorów
miênia sercowego jest przyczyn¹ zas³abniêæ pacjentów z chorob¹ wêz³a zatokowego i napadowym migotaniem przedsionków
[34,35]. Prace Huikuri i wsp. wykaza³y naPrzegl¹d Lekarski 2007 / 64 / 7-8

tomiast zale¿noæ pomiêdzy patologicznym
odruchem wazowagalnym i powik³aniami
hemodynamicznymi w trakcie epizodów
czêstoskurczu komorowego [13].
Nale¿y podkreliæ, ¿e rozpoznanie
omdleñ odruchowych u pacjentów z organiczn¹ chorob¹ serca mo¿na postawiæ na
podstawie dodatniego wyniku testu pochyleniowego jedynie w przypadku wczeniejszego wykluczenia arytmii oraz innych przyczyn kardiogennych (zalecenie klasy I) [36].
Znaczenie rokownicze
Badania przeprowadzone w latach
osiemdziesi¹tych wykaza³y, ¿e pacjenci z
omdleniami sercowo-pochodnymi cechuj¹
siê wy¿sz¹ miertelnoci¹ (rzêdu 18-33%),
ni¿ pacjenci bez choroby serca (0-12%) oraz
z omdleniami niewyjanionymi. Middlekauff
wykaza³, ¿e pacjenci z omdleniami i zaawansowan¹ niewydolnoci¹ serca s¹ w grupie
wysokiego ryzyka nag³ego zgonu sercowego (SCD), niezale¿nie od przyczyny omdleñ
[22]. W innym badaniu przeprowadzi³ retrospektywn¹ analizê zale¿noci pomiêdzy
frakcj¹ wyrzutow¹ lewej komory, a czêstoci¹ wystêpowania nag³ej mierci sercowej
u 88 pacjentów z omdleniami w wywiadzie
poddanych badaniu elektrofizjologicznemu.
Wród badanych 75% pacjentów mia³o
stwierdzane organiczne uszkodzenie serca.
Po okresie obserwacji trwaj¹cym rednio
790 ± 688 dni, stwierdzono 9 przypadków
nag³ej mierci sercowej, z czego 8 pacjentów (89%) mia³o znacznie obni¿on¹ frakcjê
wyrzutow¹ lewej komory (<30%) [21]. W wyselekcjonowanej populacji pacjentów z zaawansowan¹ niewydolnoci¹ serca i redni¹ frakcj¹ wyrzutow¹ lewej komory 20%,
pacjenci z omdleniami cechuj¹ siê znacznie wy¿szym ryzykiem nag³ego zgonu (45%
w ci¹gu 1 roku), ni¿ pacjenci, u których
omdlenia nie wystêpuj¹ (12% w ci¹gu 1
roku). Ryzyko nag³ego zgonu jest jednakowo wysokie u pacjentów z przypuszczalnie
sercow¹ przyczyn¹ omdleñ, jak i w przypadku omdleñ z innych przyczyn. Tak¿e Fruh-

W. Sinkiewicz i wsp.

wald i wsp wykazali, ¿e pacjenci z kardiomiopati¹ rozstrzeniowa oraz omdleniami w
wywiadzie s¹ w grupie wysokiego ryzyka
SCD [39].
Wg zaleceñ Europejskiego Towarzystwa
Kardiologicznego (ESC) zawartych w standardach zapobiegania nag³ej mierci sercowej z 2001 roku, wystêpowanie omdleñ jest
istotnym wskanikiem nara¿enia na SCD w
przypadku pacjentów z kardiomiopati¹ rozstrzeniow¹  klasa zaleceñ IIa. Inn¹ jednostk¹ chorobow¹, w której podkrela siê znaczenie rokownicze wystêpowania omdleñ do
oceny ryzyka nag³ego zgonu sercowego jest
zwê¿enie lewego ujcia têtniczego (I klasa
zaleceñ). SCD stanowi oko³o 20% wszystkich zgonów w tej jednostce chorobowej. W
przypadkach bezobjawowych prze¿ycie jest
bardzo dobre bez koniecznoci wymiany
zastawki [34].
Jak wynika z wy¿ej przedstawionych
danych omdlenia wród pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ serca s¹ doæ czêstym objawem, a ich przyczyny mog¹ byæ
ró¿norodne. Niezwykle istotny jest wzrost
zagro¿enia nag³ym zgonem sercowym w
przypadku wystêpowania omdleñ w grupie
pacjentów z przewlek³¹ niewydolnoci¹ serca, dlatego nale¿y starannie wyjaniæ ich
mechanizm, a nastêpnie zastosowaæ odpowiednie leczenie, co umo¿liwi zmniejszenie
ryzyka nag³ej mierci sercowej.
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