
136

prace
poglądowe

Dorota Zielińska
Paweł PoZnański
Oktawia MaZanowska

klinika nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej, 
Uniwersytecki szpital kliniczny 
im. Jana Mikulicza-Radeckiego we wrocławiu
kierownik: 
Prof. dr hab. med. Marian klinger

Słowa kluczowe:
• migotanie przedsionków
• przewlekła choroba nerek
• ryzyko udaru mózgu
• ryzyko zgonu
• antykoagulacja doustna 

Key words:
• atrial fibrillation
• chronic kidney disease
• risk of stroke
• risk of death
• oral anticoagulation

Adres do korespondencji:
Dorota Zielińska
Klinika Nefrologii I Medycyny Transplantacyjnej 
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław 
tel. 71 733 25 00, fax. 71 733 25 09 
e-mail: dorotazielinska@usk.wroc.pl
e-mail: melirus@wp.pl

doustne antykoagulanty w prewencji udaru 
mózgu i zgonu u chorych dializowanych  
z migotaniem przedsionków – czy korzyści 
przewyższają ryzyko?

Migotanie przedsionków występuje u chorych z przewlekłą choroba nerek 
istotnie częściej niż w populacji ogólnej, w tym szczególnie dotyczy pacjen-
tów dializowanych, u których pojawia się nawet w 27% przypadków, z prze-
wagą u chorych hemodializowanych nad poddawanymi dializie otrzewnowej. 
do czynników ryzyka arytmii charakterystycznych dla całej populacji dołączają 
się u osób dializowanych czynniki specyficzne dla zaawansowanej przewlekłej 
choroby nerek a także dla stosowanej w dializoterapii metody. Migotanie przed-
sionków jest przyczyną dodatkowego wzrostu ryzyka udaru mózgu i zgonu 
przy jednoczesnym podwyższonym wyjściowo ryzyku zatorowo- zakrzepowym 
w tych grupach chorych oraz podwyższonym zazwyczaj ryzyku krwawienia. 
Stąd szczególnie trudne jest właściwe prowadzenie leczenia przeciwkrzepliwe-
go w prewencji udaru mózgu i zgonu u pacjentów dializowanych, zwłaszcza, że 
nie dysponujemy jeszcze dużymi prospektywnymi badaniami , oceniającymi 
korzyści i ryzyko przewlekłej antykoagulacji doustnej u chorych z zaawanso-
waną przewlekłą chorobą nerek (st. 3-5), a co za tym idzie, nie są dostępne 
jasne wytyczne postępowania. 

(NeFRol. dIAl. pol. 2017, 21, 136-140)

oral anticoagulants in stroke and death prevention in 
dialysis patients with atrial fibrillation - are benefits 
higher than risk?

Atrial fibrillation is more frequent in patients with chronic kidney disease 
than in the general population, especially in dialysis patients, affecting up to 
27% of  them, predominantly patients on hemodialysis, less often patients 
undergoing peritoneal dialysis. The risk factors specific to advanced chronic 
kidney disease  patients and also to the method of dialysis used, are added to 
risk factors for this arrhythmia characteristic for the whole population. Atrial 
fibrillation causes an additional increase in the risk of stroke and death while 
the risk of thromboembolic events is already rised in these patients, and on 
the other hand the risk of bleeding is usually higher than in general popula-
tion. Considering the above, it is particularly difficult to properly administer 
anticoagulant therapy in stroke and death prevention in dialysis patients, es-
pecially since we do not yet have large prospective studies evaluating the 
benefits and risks of chronic oral anticoagulation in patients with advanced 
chronic renal disease ( stage 3-5). As a consequence, no clear guidelines are 
available.

(NepRol. dIAl. pol. 2017, 21, 136-140)

wstęp
Migotanie przedsionków (AF), naj-

częstsza z arytmii serca w populacji ogól-
nej, występuje istotnie częściej u pacjen-
tów z przewlekłą chorobą nerek (PChN), 
będąc jednym z czynników ryzyka progre-
sji choroby do stadium 5 i konieczności le-
czenia nerkozastępczego. Jednocześnie 
ryzyko udaru mózgu i procesów zakrzepo-
wych rośnie o 12 % przy każdym spadku 
eGFR o 10 ml/min/1.73 m2. W porówna-
niu do osób w podobnym wieku, tej samej 
płci, AF pojawia się u chorych dializowa-
nych 10-20 razy częściej (nowe migotanie 
przedsionków u 2,7% chorych rocznie), 
sześciokrotnie wzrasta ryzyko udaru mó-
zgu i ryzyko powikłań zakrzepowo-zatoro-
wych [1]. 

W różnych opracowaniach AF wystę-
puje z częstością od 7% u chorych diali-
zowanych otrzewnowo i 13% u chorych 
hemodializowanych w raporcie USRDS 
z 2005 r [2] do 12,5-13,6% [3] a nawet 
27% u pacjentów hemodializowanych [4]. 
Wystąpienie tej arytmii u chorego z PChN 
powoduje wzrost śmiertelności rocznej z 2 
do 5% [5], stanowiąc niezależny czynnik 
ryzyka udaru mózgu i zgonu obok samej 
przewlekłej choroby nerek.

przyczyny migotania przedsionków 
u osób dializowanych

Do przyczyn zwiększenia często-
ści AF u chorych dializowanych należą 
wzmożenie aktywności układu współ-
czulnego, pobudzenie układu renina-
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-angiotensyna-aldosteron, obecność 
przewlekłego stanu zapalnego, przebu-
dowa mięśnia serca w postaci przerostu 
lewej komory z dysfunkcją rozkurczo-
wą i powiększeniem lewego przedsion-
ka, wreszcie włóknienie mięśnia serca, 
usposabiające do powstawania napadów 
AF w mechanizmie reentry w obrębie 
lewego przedsionka. Istotne znaczenie 
ma czas pozostawania w programie he-
modializ oraz stężenie potasu w płynie 
dializacyjnym. Wykazano również zwią-
zek albuminurii z występowaniem migo-
tania przedsionków [6]. Białkomocz sam 
w sobie jest czynnikiem ryzyka powikłań 
zakrzepowych – wzrost ryzyka z nim wią-
zany szacuje się na 54%. 

Obok czynników specyficznych dla 
PChN i leczenia nerkozastępczego AF 
występuje częściej wraz z wiekiem, u rasy 
kaukaskiej, przy nadciśnieniu tętniczym, 
chorobie zastawek serca, przeroście mię-
śnia serca, chorobie naczyń obwodowych 
i/lub mózgu, przewlekłej obturacyjnej cho-
robie płuc (POChP), procesie nowotworo-
wym, zaburzeniach psychiatrycznych [7,8].

Powikłania zakrzepowe u chorych 
z AF poddawanych hemodializie występu-
ją w 24% podczas gdy u chorych bez AF 
pojawiają się w 5% przypadków [9]. Nie 
stwierdzono dotychczas różnic w częstości 
występowania tych powikłań u chorych he-
modializowanych i u dializowanych otrzew-
nowo [2]. 

Związek AF ze strukturalnymi schorze-
niami serca jest udowodniony w chorobie 
niedokrwiennej serca, przy degeneracji 
zastawek, w przeroście mięśnia serca [4]. 
Z kolei związek AF z przewlekłym proce-
sem zapalnym uwidoczniono w badaniach 
REGARDS i PREVEND, gdzie wykazano 
istotny związek podwyższenia stężenia 
CRP z występowaniem AF dla stadiów 3-5 
PChN [6].

wpływ migotania przedsionków na 
rokowanie

Śmiertelność roczna u chorych he-
modializowanych wynosi 19% przy nie-
obecności AF, rośnie natomiast do 39% 
przy pojawieniu się arytmii [10]. Za 39% 
zgonów przy HD odpowiadają choroby 
sercowo-naczyniowe, za12% zakażenia, 
udary mózgu stanowią przyczynę 10,3 % 
śmierci, następnie procesy nowotworowe 
- 10% [11]. Według niektórych źródeł AF 
zwiększa u chorych dializowanych ryzyko 
udaru mózgu o ok. 30% (dane DOPPS) 
i trzykrotnie jednoroczną śmiertelność 
(10,4% vs 31,3%). Według innych badań 
obecność AF zwiększa ryzyko udaru mó-
zgu w porównaniu z rytmem zatokowym od 
17 do 24% rocznie, u chorych dializowa-
nym może to być nawet 35% rocznie. 

Dwuletnia skumulowana śmiertelność 
wynosi 55%, a 4-letnia sięga 81% chorych 
ze schyłkową niewydolnością nerek i AF 
w porównaniu do 29% bez AF [5]. W rapor-
cie USRDS 2006 chorzy ze schyłkową nie-
wydolnością nerek (ESRD) i AF doznawali 
udaru mózgu 1,6 razy częściej w porówna-
niu z osobami bez AF [2]. 

Osoba 40-letnia poddawana hemodia-
lizie (HD), bez towarzyszącego migotania 

przedsionków, obarczona jest 2% ryzy-
kiem udaru mózgu rocznie, >65 roku ży-
cia rośnie ono do >4% rocznie. Dla osoby 
40-letniej z AF wzrasta ono z 2% do 5% 
[1]. 75-80% przypadków to udar niedo-
krwienny, w pozostałych - udar krwotocz-
ny. Okazuje się, że występowanie udarów 
mózgu u pacjentów z AF bez PChN i he-
modializowanych jest podobne- 15 % vs 
17% [2].

Po wystąpieniu udaru mózgu lub 
przemijającego incydentu niedokrwienia 
mózgu (TIA) 2-letnia śmiertelność wzra-
sta znacznie u chorych z PChN w porów-
naniu do pacjentów bez choroby nerek. 
Ryzyko śmierci w AF wiąże się w prze-
wadze z wiekiem i współchorobowością.     
W czasie AF dochodzi do zastoju krwi 
zwłaszcza w uszku lewego przedsion-
ka, gdzie może powstawać materiał za-
krzepowy. U osób hemodializowanych 
zachodzą dodatkowo zmiany objętości 
wewnątrznaczyniowej oraz stężeń elek-
trolitów w czasie i w ciągu kilku godzin 
po zabiegu, co powoduje tendencję do 
występowania arytmii przy towarzyszą-
cych zmianach lepkości krwi, stwarza-
jących ryzyko wykrzepiania. Dodatkowo 
u chorych dializowanych występują zmia-
ny hemostazy, uszkodzenie śródbłonka, 
nasilenie i szybszy postęp miażdży-
cy- wszystkie te nieprawidłowości maja 
wpływ na podwyższone ryzyko zakrzepo-
we w tej grupie pacjentów.

leczenie przeciwzakrzepowe – oce-
na korzyści i ryzyka

Choć leczenie przeciwzakrzepowe 
w prewencji udaru mózgu u chorych z mi-
gotaniem przedsionków poddawanych 
HD wydaje się być uzasadnione, jeśli 
weźmiemy pod uwagę wskazania do an-
tykoagulacji dla populacji ogólnej, to nie 
ma żadnych dużych , prospektywnych, 
randomizowanych badań dedykowanych 
tej grupie chorych.  Ekstrapolowanie dla 
pacjentów hemodializowanych zaleceń 
dla populacji ogólnej (przy wykluczaniu 
chorych z eGRF <30 ml/min/1,73 m2 z do-
tychczasowych badań antykoagulantów 
doustnych w migotaniu przedsionków) 
może być trudne i nieść ze sobą możli-
wość przeszacowania skuteczności i nie-
doszacowania ryzyka działań niepożąda-
nych leków.

Chorzy hemodializowani prezentu-
ją zaburzenia krzepnięcia i fibrynolizy, 
zazwyczaj ze wzrostem tendencji do 
krwawienia, będącej niezależnym czyn-
nikiem ryzyka działań niepożądanych 
antykoagulantów. Do zaburzeń proko-
agulacyjnych, które przeważnie dominują 
klinicznie, należą : podwyższenie stężeń 
czynnika von Wilebranda, czynnika VIII, 
inhibitora aktywacji plazminogenu 1 (PAI-
1), obniżenie stężenia białka C, anty-
trombiny III, tkankowego aktywatora pla-
zminogenu (t-PA). Dodatkowo tendencję 
do wykrzepiania wzmaga uszkodzenie 
śródbłonka przez toksyny mocznicowe 
oraz czynniki zapalne, lipidy i wahania 
ciśnienia tętniczego a także przyspieszo-
ny i nasilony proces aterosklerozy [12]. 
Z kolei tendencja do krwawienia wynika 

głównie z zaburzeń funkcji płytek krwi. 
W mocznicy u chorych w 5 stadium PChN 
w fazie predializacyjnej i dializowanych 
małe i średnie toksyny hamują agregację 
płytek i ich adhezję a także uwalnianie 
m.in. serotoniny i tromboksanu A2. Do-
datkowo agregacja i adhezja płytek krwi 
upośledzane są na skutek pobudzenia 
śródbłonka i wzrostu wytwarzania pro-
stacykliny (PGI2) oraz tlenku azotu [12]. 
Na ryzyko krwawienia u chorych dializo-
wanych ma wpływ metoda dializoterapii, 
czas pozostawania pacjenta w programie 
dializ oraz rodzaj błon dializacyjnych , 
używanych do HD.

Jak zaznaczono wyżej u pacjentów 
poddawanych HD istnieje wiele czynni-
ków ryzyka wystąpienia działań niepożą-
danych antagonistów witaminy K  (VKA), 
część z nich znajduje się na liście prze-
ciwwskazań do stosowania tych leków, 
np. zwiększone ryzyko krwawienia- za-
burzenia funkcji płytek krwi, trombocyto-
penia, choroba von Willebranda, stany 
predysponujące do krwawień z przewodu 
pokarmowego, układu moczowego i od-
dechowego; zwiększone ryzyko częstych 
upadków lub nie leczone i źle kontrolowa-
ne nadciśnienie tętnicze, otępienie, psy-
chozy, alkoholizm i inne sytuacje, w któ-
rych współpraca z chorym może nie być 
wystarczająca wobec konieczności regu-
larnego monitorowania laboratoryjnego 
skuteczności leczenia, ograniczeń diete-
tycznych i zaleceń unikania leków interfe-
rujących z antykoagulantem.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważa-
nia stratyfikacja ryzyka przy wprowadzaniu 
antykoagulacji przewlekłej w prewencji 
udaru mózgu w migotaniu przedsionków 
u chorych dializowanych musi być bardzo 
uważna i ostrożna.

Szacowaniu ryzyka udaru mózgu 
u chorych z PChN z AF i ustalaniu wska-
zań do leczenia antykoagulacyjnego 
może służyć opracowana dla populacji 
ogólnej, ale zwalidowana już w badaniach 
dla chorych dializowanych, skala CHADS2 
, z rocznym ryzykiem wystąpienia uda-
ru mózgu od 1,2-3% przy 0 punktów do 
10,5-27,4% przy 6 punktach lub bardziej 
rozbudowana skala CHA2DS2-VASc . Le-
czenie antykoagulantem wskazane jest 
u chorych, którzy otrzymali 2 lub więcej 
punktów, natomiast u tych, którzy otrzy-
mali 1 punkt jest alternatywą dla kwasu 
acetolosalicylowego (ASA) , jednak ze 
wskazaniem na antykoagulant.

Z drugiej strony należy oszacować ry-
zyko krwawienia przed wprowadzeniem 
antykoagulacji, do czego można użyć 
jednej z kilku dostępnych skali, żadna 
z nich nie była jednak walidowana dla 
chorych dializowanych. Najstarszą skalą 
jest Outpatient Bleeding Risk Index for 
Warfin Therapy [13], następnie opracowa-
no skalę HEMORR2HAGES, a w 2003r 
HAS-BLED, która jest obecnie najczęściej 
wykorzystywana do oceny ryzyka krwa-
wienia przy rozważaniu antykoagulacji 
przewlekłej w terapii. 

Uwagę zwraca fakt, że zarówno 
w skali CHAD2S, jak i w skalach oceny 
krwawienia, pojawiają się takie kryteria 



138

jak wiek, nadciśnienie tętnicze, wcze-
śniejszy udar mózgu. Jednocześnie 
w skali CHAD2S brakuje ujęcia PChN 
jako kryterium ryzyka powikłań zakrze-
powych migotania przedsionków, co 
stanowi ograniczenie w stratyfikacji ry-
zyka i przyczynę niedoszacowania ryzy-
ka udaru u pacjentów z chorobą nerek. 
Z drugiej strony skale oceny ryzyka krwa-
wienia zawierają przewlekłą chorobę 
nerek (kreatynina >1,5 mg/dl) jako kry-
terium zwiększające ryzyko tego powi-
kłania. U pacjentów w stadium 5 PChN 
, w tym poddawanych HD, współistnieje 
zwykle niedokrwistość, co daje wyjścio-
wo 2 punkty w ocenie ryzyka krwawienia, 
przy ryzyku wysokim dla chorych otrzy-
mujących w skali 3 lub więcej punktów.

Terapia antagonistami witaminy K
W doustnej antykoagulacji przewle-

kłej u chorych dializowanych można 
stosować warfarynę lub acenokumarol, 
należące do VKA. Powodują one inhibi-
cję reduktazy witaminy K, co prowadzi do 
obniżenia stężeń czynników krzepnięcia 
II, VII, IX, X.

VKA wiążą się silnie z albuminą, 
frakcja wolna waha się w zakresie 0,5-
3% [12]. Leki te są eliminowane głównie 
drogą wątrobową, przy usuwaniu nieak-
tywnych metabolitów w ok. 20% przez 
nerki.

U chorych dializowanych okno tera-
peutyczne dla warfaryny i acenokumaro-
lu (i tak wyjściowo dość wąskie -INR 2-3), 
jest węższe niż w populacji ogólnej, frak-
cja wolna waha się bardziej w związku 
ze zmianami wolemii w okresie okołodia-
lizacyjnym oraz obniżonym zazwyczaj 
stężeniem albumin i jego wzrastaniem 
po zabiegu hemodializy. Stwierdzono 
znaczne wzrosty stężeń warfaryny po 
zabiegu HD [12]. W badaniu retrospek-
tywnym dotyczącym chorych hemodiali-
zowanych , w którym dawkowano ace-
nokumarol 1mg/dobę, 30% oznaczeń 
INR w ciągu roku pozostawało poniżej 
zakresu terapeutycznego, 37% w tym 
zakresie a 33% przekraczało wartości 
terapeutyczne [13]. U chorych w 5 sta-
dium PChN szczególnie zmieniona jest 
farmakokinetyka leków, w tym leków 
przeciwkrzepliwych, często zmienia się 
także odpowiedź farmakodynamiczna. 
Dodatkowo utrzymanie INR w zakresie 
terapeutycznym utrudnia wolniejszy me-
tabolizm wątrobowy u osób starszych, 
interakcje z pokarmami, lekami. W gru-
pie pacjentów z PChN, zwłaszcza w sta-
diach 4 i 5 przyczyną około 1/3 działań 
niepożądanych antykoagulantów są błę-
dy w ich dawkowaniu [14].

W retrospektywnym raporcie USRDS 
leczenie warfaryną u chorych podda-
wanych HD z AF zmniejszało 3-letnią 
śmiertelność (33% u chorych leczonych 
warfaryną vs 56% u chorych bez lecze-
nia antykoagulacyjnego) [15]. Jednocze-
śnie leczenie VKA zwiększa ryzyko cięż-
kich powikłań krwotocznych, szczególnie 
u osób ze słabo kontrolowanym INR. 
Ryzyko krwawienia śródczaszkowego 
u chorych hemodializowanych z AF wyno-

si 1,1%/rok bez warfaryny w porównaniu 
do 2,6%/rok z warfaryną [8]. W populacji 
ogólnej ryzyko to wynosi odpowiednio 0,1 
% i 0,3%.

Wg UpToDate w części opublikowa-
nych badań obserwacyjnych u pacjentów 
poddawanych HD leczonych warfaryną 
ryzyko udaru nie było mniejsze, a nawet 
czasami było paradoksalnie większe przy 
stosowaniu warfaryny, a u chorych > 65 
rż istotnie zwiększało ryzyko krwawie-
nia (HR 1,44, 95% CI 1,13-1,85) [UpTo-
Date, www.uptodate.com dostęp z dnia 
28.03.2017].

W dużym badaniu duńskim (ponad 
154 tys. chorych z AF, w tym chorych diali-
zowanych) leczenie warfaryną zmniejsza-
ło ryzyko udaru oraz ogólną śmiertelność 
i śmiertelność sercowo-naczyniową w po-
równaniu do braku leczenia, bez istotnego 
zwiększenia ryzyka krwawienia [16]. Jed-
nak w badaniu kanadyjskim (ponad 205 
tys. chorych z PChN) wykazano większe 
ryzyko krwawienia przy leczeniu warfary-
ną (vs brak leczenia) przy jednoczesnym 
zmniejszeniu ryzyka udaru [17]. Z trzeciej 
strony retrospektywne badanie u 1671 
chorych dializowanych w USA i Kanadzie 
wykazało nawet zwiększone ryzyko uda-
ru w czasie leczenia warfaryną vs brak 
leczenia, szczególnie u chorych, którzy 
nie mieli rutynowo monitorowanego INR 
[18,19]. 

Niektóre badania u chorych hemodiali-
zowanych z AF [2,18] wykazały u chorych 
leczonych warfaryną zwiększone ryzy-
ko powikłań krwotocznych, w tym udaru 
krwotocznego, a nawet udaru niedo-
krwiennego, szczególnie u osób starszych 
(> 75 r.ż. lub z niekontrolowanym INR). 
W innych badaniach nie wykazano istot-
nych różnic co do występowania udarów, 
a jeszcze inne wykazały przewagę prze-
życia u chorych poddawanych HD hospi-
talizowanych z AF. 

Krwawienia wewnątrzczaszkowe wy-
stępowały dwukrotnie częściej przy sto-
sowaniu warfaryny według jednego ba-
dania kohortowego, częściej niż u osób 
nie poddawanych HD. W trzech dużych 
badaniach obserwacyjnych efekt działa-
nia warfaryny u pacjentów z udarem nie-
dokrwiennym raczej oscylował w kierunku 
szkodliwego, korzyść nie była istotna sta-
tystycznie. 

Z racji braku dostatecznie silnych do-
wodów skuteczności i bezpieczeństwa 
antykoagulacji przewlekłej u chorych he-
modializowanych z AF nie istnieją obec-
nie jasne wytyczne postępowania w tej 
grupie. W różnych krajach preferowane 
są różne „podejścia” do stosowania VKA 
u pacjentów poddawanych HD z AF: od 
2% w Niemczech do 37% w Kanadzie. 
Ogólnie antykoagulacja jest stosowana 
w Europie u 9% pacjentów, w USA nato-
miast u 26% [7].

Wobec braku pewności co do korzy-
ści ze stosowania warfaryny u chorych 
dializowanych i podwyższonego zazwy-
czaj ryzyka powikłań krwotocznych Clase 
i wsp. uważają, że są możliwe 3 (równo-
uprawnione) sposoby postępowania: A) 
niestosowanie warfaryny u chorych diali-

zowanych – tak jak np. w Niemczech, B) 
stosowanie antykoagulacji u wszystkich 
chorych bez przeciwwskazań do leczenia 
antykoagulacyjnego, którzy mają zasto-
inową niewydolność serca, nadciśnienie, 
zaawansowany wiek, cukrzycę, uprzed-
nio doświadczyli udaru lub TIA ( > 1 lub 2 
pkt.w skali CHAD2S) lub C) przedyskuto-
wanie i omówienie z pacjentem korzyści 
i ryzyka leczenia, z indywidualizacją po-
dejścia terapeutycznego [1]. 

W populacji ogólnej przy co najmniej 
1 pkt w skali CHAD2S korzyści doustne-
go stosowania antykoagulacji w nieza-
stawkowym FA znacznie przewyższają 
ryzyko powikłań. Podobnie jest u chorych 
z PChN przy eGFR >30 ml/min/1,73 m2 
i jest to jedyna grupa chorych z PCHN , 
w której nie ma wątpliwości co do korzy-
ści z zastosowania leczenia. Dla bardziej 
zaawansowanych stopni PChN brak moc-
nych danych. 

Według UpToDate u chorych dializo-
wanych autorzy sugerują niewłączanie 
leczenia przeciwzakrzepowego u więk-
szości chorych z AF z niskim ryzykiem 
udaru w celu zapobiegania zdarzeniom 
zakrzepowym – ze względu na istotne ry-
zyko krwawienia i brak badań randomizo-
wanych [UpToDate, www.uptodate.com, 
dostęp z dnia 28.03.2017]. 

Sugestia ta różni się od stanowiska 
American Heart Association/American 
College of Cardiology/Heart Rhythm 
Society AF Guideline 2014, które daje 
słabą rekomendację do antykoagula-
cji u pacjentów w tej grupie. Natomiast 
(mimo braku badań randomizowanych) 
u chorych poddawanych HD z AF i z du-
żym ryzykiem powikłań zakrzepowych 
(zakrzep w przedsionku serca, reuma-
tyczne uszkodzenia zastawek serca lub 
obecność mechanicznej zastawki serca 
albo uprzednie epizody TIA lub udarów, 
zatorowości płucnej, zespół antyfosfoli-
pidowy) autorzy sugerują leczenie anty-
koagulacyjne warfaryną. Warfaryna ze 
względu na metabolizm wątrobowy nie 
wymaga istotnego zmniejszenia dawko-
wania w PChN, ale dawki zapewniające 
zakładany cel INR 2-3 są u chorych pod-
dawanych HD na ogół mniejsze. Najbez-
pieczniejszym podejściem wydaje się być 
włączenie warfaryny w dawce 2,5 mg/
dobę (maksymalnie 5 mg), z oceną INR 
(najlepiej samokontrola, choć w Polsce 
właściwie niedostępna) po 2 dawkach 
i dalszą kontrolą INR 3 x w tygodniu 
przez pierwszy miesiąc, a następnie co 
14 dni i utrzymaniem INR w zakresie 2-3 
[5]. Największe ryzyko krwawienia wystę-
puje w pierwszych 30-90 dniach terapii 
antykoagulacyjnej [5], wiążąc się głównie 
ze zbyt wysoką dawkaantykoagulantu i/
lub obecnością mikroangiopatii mózgu, 
predysponującej do krwawień śródczasz-
kowych. Leczenie powinien proponować 
doświadczony lekarz, ponieważ należy 
brać pod uwagę również cechy indywi-
dualne pacjenta tj.: „kruchość” (frail) pa-
cjentów, ryzyko upadków, demencję, brak 
nadzoru nad branymi lekami czy pomyłki 
przy ich zażywaniu, a także wcześniejsze 
krwawienia z przewodu pokarmowego, 
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niewydolność wątroby, choroby nowo-
tworowe, nadużywanie alkoholu, wiek > 
75 lat – które są przeciwwskazaniami do 
leczenia [5]. Niebagatelną rolę u chorych 
hemodializowanych pełni również odpo-
wiednie oszacowanie ryzyka dużego lub 
bardzo przedłużonego krwawienia z do-
stępu naczyniowego po zabiegu HD.

Nowe doustne antykoagulanty
Nowe doustne antykoagulanty (NO-

ACs – novel oral anticoagulants) są 
alternatywą dla warfaryny w prewencji 
udaru i powikłań zakrzepowo-zatoro-
wych u chorych z AF. Mają możliwy do 
przewidzenia efekt leczniczy bez ko-
nieczności monitorowania INR oraz 
mniejsze interakcje z pożywieniem i in-
nymi lekami. Wykazują się porówny-
walną lub nawet wyższą skutecznością 
niż warfaryna, przy porównywalnym lub 
niższym profilu działań niepożądanych 
także u osób z umiarkowaną PChN. 
Wszystkie NOACs są w jakimś stopniu 
wydalane nerkowo: leki działające na 
czynnik Xa: apixaban - 25%, edoxaban - 
35% i rivaroxaban - 66%, a działający na 
trombinę dabigatran - 80%, co wskazuje 
na konieczność modyfikacji dawkowa-
nia u chorych z PChN i zwiększa ryzyko 
powikłań krwotocznych [20]. Większość 
NOACs (debigatran, endoxaban i rivaro-
xaban) nie jest zatwierdzone do stoso-
wania u chorych z PChN st. 5 niedializo-
wanych i dializowanych (eGFR < 15 ml/
min/1,73m2). FDA zatwierdziła jedynie 
apixaban (na podstawie badań farma-
kokinetycznych) w dawce 2 x dziennie 5 
mg (lub 2,5 mg – jeżeli chory ma > 80 lat 
i masę ciała < 60 kg) [19]. 

UpToDate nie rekomenduje u cho-
rych z zaawansowaną PChN stosowania 
parenteralnych antykoagulantów (hepa-
ryny drobnocząsteczkowe, heparynoidy 
– danaparoid) ze względu na kumulację 
leku [UpToDate, www.uptodate.com, do-
stęp z dnia 28.03.2017]. W tej sytuacji 
do rozważenia jest wewnątrznaczyniowe 
leczenie ablacyjne u chorych z objawa-
mi klinicznymi migotania przedsionków 
(ze skutecznością ok. 70% lub mniejszą 
u osób otyłych, z bezdechem sennym, 
niewydolnością serca, powiększeniem le-
wego przedsionka oraz PChN) [21] lub im-
plantacja filtru do żyły czczej dolnej (brak 
badań w populacji chorych poddawanych 
HD). 

U chorych hemodializowanych tylko 
wyjątkowo należy rozważać jednoczesne 
leczenie VKA i ASA z racji bardzo wyso-
kiego ryzyka krwawienia przy takiej tera-
pii. Bywa ona konieczna po ostrych incy-
dentach wieńcowych, implantacji stentów 
do naczyń tętniczych. Okazało się, że 
w prewencji choroby niedokrwiennej ser-
ca ASA ma nieznaczny wpływ na zmniej-
szenie jej ryzyka po dodaniu go do terapii 
warfaryną. W jednoośrodkowym badaniu 
kohortowym ryzyko względne (HR) krwa-
wienia przy terapii VKA określono na 4,1, 
dla ASA na 5,2, dla połączenia obu leków 
na 8.2 [7]. Ryzyko względne śmierci przy 
stosowaniu VKA określono na 1,77, a ry-
zyko hospitalizacji na 1,46.

Szczególne powikłanie leczenia 
VKA- kalcyfikacja naczyń

Dodatkowym powikłaniem terapii 
warfaryną czy acenokumarolem u cho-
rych hemodializowanych jest kalcyfikacja 
naczyń. W tym aktywnym procesie ko-
mórki mięśni gładkich naczyń nabywają 
zdolność ekspresji białek regulujących 
mineralizację , różnicując się w kierunku 
osteoblastów. Prawidłowo przemiana ta 
jest hamowana przez białko Gla macierzy 
(MGP), w którego aktywacji konieczny jest 
udział witaminy K jako kofaktora. Hamo-
wanie oksydoreduktazy wit. K przez VKA 
skutkuje obniżeniem jej wewnątrzkomór-
kowego stężenia. W badaniach u chorych 
dializowanych stwierdzono wyjściowo ni-
skie stężenia wit. K, co wynika prawdopo-
dobnie z ograniczeń dietetycznych (dieta 
osoby dializowanej zawiera przeciętnie 
80 mcg K na dobę przy zalecanym spo-
życiu 120 mcg) [1]. Potwierdzono związek 
niskiego stężenia witaminy K z występo-
waniem zwapnień na zastawce aortalnej 
u chorych poddawanych HD przy terapii 
warfaryną trwającej co najmniej 18 mc-y 
(wzrost ryzyka powstawania zwapnień 
3,77 razy).

Najcięższą postacią kalcyfikacji jest 
mocznicowa arteriolopatia zwapniająca- 
kalcyfilaksja. Z rozwojem tej patologii rów-
nież wiąże się stosowanie warfaryny w te-
rapii u chorych hemodializowanych.

wnioski
W konkluzji nie mamy wystarczająco 

wiarygodnych danych co do efektywności 
i bezpieczeństwa stosowania antykoagu-
lacji przewlekłej w prewencji udaru mózgu 
u pacjentów hemodializowanych z AF. Po-
trzeba dużych prospektywnych, randomi-
zowanych badań, by móc stworzyć jasne 
wytyczne postępowania. W chwili obecnej 
z doświadczeń autorów wynika , że naj-
właściwszym postępowaniem w tej grupie 
chorych jest każdorazowe jednostkowe 
szacowanie czynników ryzyka powikłań 
zakrzepowych i krwotocznych oraz ocena 
możliwości kontroli leczenia i ryzyka wa-
hań INR.

podsumowanie 
• U chorych dializowanych znacząco 

zwiększa się częstość występowania 
migotania przedsionków oraz rośnie 
ryzyko udaru mózgu i zgonu, szcze-
gólnie u osób w wieku podeszłym.

• Leczenie przeciwzakrzepowe zmniej-
sza ryzyko wystąpienia udaru mózgu, 
ale jednocześnie znacząco zwiększa 
ryzyko powikłań krwotocznych.

• Leczenie antagonistami witaminy K 
(VKA: acenokumarol, warfaryna) nie 
jest zalecane u chorych dializowanych 
z niskim ryzykiem powikłań zakrzepo-
wych (skala CHAD2S: 0-1).

• Leczenie VKA może być stosowane 
z dużą ostrożnością jedynie u osób 
z dużym ryzykiem powikłań zakrze-
powych, z celem utrzymania INR 2-3 
(z częstym monitorowaniem).

• Nowe doustne leki przeciwzakrzepo-
we (NOACs) nie powinny być stoso-
wane u chorych dializowanych (brak 

badań randomizowanych), ale FDA 
na podstawie badań farmakokine-
tycznych dopuściła stosowanie api-
xabanu.

• Powikłaniem leczenia warfaryną i ace-
nokumarolem u chorych hemodializo-
wanych jest nasilona kalcyfikacja na-
czyń i kalcyfilaksja.
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