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Migotanie przedsionków u chorych 
hemodializowanych - czy skale oceny 
ryzyka powikłań zakrzepowo-zatorowych 
i krwotocznych są przydatne w tej grupie 
chorych?   

Wstęp: Migotanie przedsionków (AF) jest jedną z najczęstszych arytmii nad-
komorowych, występuje u około 3% populacji ≥ 20 roku życia oraz u 3,5 - 27% 
chorych hemodializowanych (HD). Nie istnieją jednoznaczne wytyczne co do 
celowości i bezpieczeństwa leczenia przeciwzakrzepowego u pacjentów HD 
z AF.

Cel: Celem pracy była analiza częstości występowania AF, ryzyka powikłań 
zakrzepowo-zatorowych i ryzyka powikłań krwotocznych oraz stosowanego le-
czenia przeciwkrzepliwego u chorych hemodializowanych.

Materiały i Metodyka: Badanie o charakterze przekrojowym zostało prze-
prowadzone u wszystkich chorych hemodializowanych w Stacji Dializ Szpitala 
Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy. Dane zebrano na podstawie dokumen-
tacji medycznej. Analizowano 121 chorych (47 K; 74 M) w wieku 22 - 90 lat (64 
± 16). Migotanie przedsionków stwierdzono u 26 (21%) chorych (Grupa AF+), 
porównano ich z chorymi bez AF (Grupa AF-). U chorych AF+ obliczono punk-
tację w skalach CHA2DS2–VASc oraz HAS-BLED. Analizowano także leczenie 
przeciwkrzepliwe chorych AF+. Niestabilność INR rozpoznawano, jeśli > 40% 
oznaczeń INR w ciągu roku było poza zakresem terapeutycznym (2 - 3).

Wyniki: Chorzy AF+ byli starsi (72 ± 13 vs 62 ± 16; p < 0,002) w porównaniu 
z AF-. Nie zaobserwowano istotnych różnic w grupach AF+ i AF- w zakresie 
płci, przebytego udaru mózgu, ani istotnych krwawień w wywiadzie. U cho-
rych AF+ stwierdzono częstsze występowanie niewydolności serca (81% vs 
48%; p < 0,05) oraz choroby wieńcowej (58% vs 32%; p < 0,05). Średnia war-
tość CHA2DS2–VASc u chorych AF+ wynosiła 4,9 ± 1,6 (mediana 5, zakres 2 
- 8). Średnia wartość HAS-BLED wynosiła 3,9 ± 0,8 (mediana 4, zakres 3 - 5). 
Leczenie doustnymi antykoagulantami (DAK) stosowane było u 13 (50%), na-
tomiast heparyną drobnocząsteczkowa u 6 (23%) chorych AF+. Wśród chorych 
leczonych DAK 10 (77%) miało niestabilne wartości INR. Średnia wartość INR 
wynosiła 2,41 ± 1,14. 

Wnioski: Pomimo braku jednoznacznych rekomendacji, większość chorych 
HD z AF była leczona lekami przeciwkrzepliwymi, a u chorych leczonych DAK 
wartości INR były niestabilne. W celu identyfikacji pacjentów hemodializowa-
nych z AF, którzy odniosą korzyść z leczenia przeciwkrzepliwego, wskazane 
jest opracowanie nowej skali ryzyka dedykowanej pacjentom hemodializowa-
nym.

(NEFROL. DIAL. POL. 2018, 22, 51-55)

Atrial fibrillation in hemodialysis patients - are the 
risk scales for thromboembolic and hemorrhagic 
complications useful in this group of patients?

Background: Atrial fibrillation (AF) is one of the most common supraven-
tricular arrhythmias. The prevalence of AF in the population over 20 years is 
3%. AF was found in about 3.5 to 27% of hemodialysis (HD) patients. The data 
on benefit and risk of anticoagulant therapy in HD patient with AF are ambigu-
ous. 

The aim of the study was to assess the prevalence of AF, the risk of throm-
boembolic and hemorrhagic complications and to analyze usage of anticoagu-
lant therapy in hemodialysis patients.

Materials and Methods: All patients undergoing chronic HD treatment at Di-
alysis Unit University Hospital No 1 in Bydgoszcz were investigated in cross-
sectional study. Data were obtained from the medical records. The study popu-
lation involved 121 patients, aged 22-90 years (64 ± 16). AF was diagnosed in 26 
(21%) of HD patients (AF+) and they were compared with HD patients without 
history of AF (AF-). In AF+ patients CHA2DS2–VASc and HAS-BLED scales were 
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Wstęp
Migotanie przedsionków (AF) jest naj-

częstszą arytmią nadkomorową, występu-
jącą u około 3% populacji ≥ 20 roku życia. 
Częstość występowania AF jest wyższa 
wśród osób starszych, obciążonych nadci-
śnieniem tętniczym, niewydolnością serca, 
chorobą wieńcową (CAD), wadami zastaw-
kowymi, otyłością, cukrzycą lub przewlekłą 
chorobą nerek (CKD). AF wiąże się  ze 
wzrostem ryzyka udarów niedokrwiennych 
mózgu, stanowiąc ich przyczynę w 20-30% 
przypadków [1]. Przewlekła choroba nerek 
jest związana ze zwiększonym ryzykiem 
wystąpienia AF. Migotanie przedsionków 
występuje u 15–20% pacjentów z CKD 
oraz u 13–27% pacjentów poddawanych 
przewlekłym hemodializom [1,2]. Hemo-
dializowani mają zwiększone ryzyko po-
wikłań zakrzepowo-zatorowych, ale są też 
obciążeni dwukrotnie większym ryzykiem 
krwawień w przypadku stosowania doust-
nych antykoagulantów [2]. Zwiększone 
ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych 
wynika z obecności cewników naczynio-
wych i przetok. Natomiast większe ryzyko 
krwawień spowodowane jest zmienionym 
metabolizmem leków, stopniem ich wią-
zania z białkami osocza oraz objętością 
dystrybucji [2]. Doustne leczenie przeciw-
zakrzepowe zmniejsza ryzyko udaru nie-
dokrwiennego u pacjentów z AF, a także 
wydłuża życie [1]. Ma ono przewagę nad 
stosowaniem kwasu acetylosalicylowego 
(ASA) lub brakiem leczenia. Leczenie za 
pomocą antagonistów witaminy K (VKA) 
obniża ryzyko udaru mózgu o 2/3, a umie-
ralność o 1/4 w porównaniu z grupą kon-
trolną (ASA lub brak leczenia) [1]. Ryzyko 
krwawienia podczas stosowania ASA nie 
różni się od ryzyka krwawienia podczas 
stosowania VKA lub nowych doustnych 
antykoagulantów (NOAC) [1]. Decyzja o le-
czeniu przeciwkrzepliwym u chorych z AF 
jest podejmowana w oparciu o ocenę ryzy-
ka powikłań zakrzepowo-zatorowych przy 
pomocy skali CHA2DS2-VASc oraz oce-
ny ryzyka krwawienia według skali HAS-
-BLED [1]. Jednoczesna predyspozycja do 
powstawania zakrzepów i krwawień, zmie-
niona farmakokinetyka oraz stosowanie 
licznych leków z powodu chorób współist-
niejących istotnie utrudnia podjęcie decyzji 
o wdrożeniu leczenia przeciwkrzepliwego 
u pacjentów HD z AF. Zgodnie z wytyczny-
mi American Heart Asssociation/American 
College of Cardiology/Heart Rhythm Socie-
ty z 2014 roku rekomendowane jest stoso-
wanie warfaryny u pacjentów ze schyłkową 

niewydolnością nerek, jeżeli uzyskali oni 
w skali CHA2DS2-VASc co najmniej 2 punk-
ty. Z powodu braku randomizowanych ba-
dań wśród pacjentów hemodializowanych, 
nie zaleca się stosowania NOAC w tej gru-
pie chorych [3]. Natomiast wytyczne ESC 
z 2016 roku nie wskazują postępowania 
u tych chorych z powodu rozbieżnych da-
nych z różnych badań, ale sugerują po-
trzebę przeprowadzenia kontrolowanych 
badań dotyczących zarówno antagonistów 
witaminy K, jak i NOAC [1]. 

celem pracy była analiza częstości 
występowania AF, ryzyka powikłań za-
krzepowo-zatorowych i ryzyka powikłań 
krwotocznych oraz stosowanego leczenia 
przeciwkrzepliwego u chorych hemodiali-
zowanych.

Materiał i Metodyka
Badanie o charakterze analizy przekro-

jowej zostało przeprowadzone u wszyst-
kich chorych hemodializowanych w Stacji 
Dializ Kliniki Nefrologii, Nadciśnienia Tęt-
niczego i Chorób Wewnętrznych w Szpi-
talu Uniwersyteckim Nr 1 im. Antoniego 
Jurasza w Bydgoszczy wg stanu na dzień 
31.12.2016 r. Na jego  przeprowadzenie 
uzyskano zgodę Komisji Bioetycznej (nu-
mer zgody KB 718/2016). 

Grupę badaną stanowiło 121 chorych 
HD, w tym 47 kobiet i 74 mężczyzn, w wie-
ku 22 - 90 lat (średnia 64, odchylenie stan-
dardowe ± 16). Analizowano następujące 
dane chorych: wiek, płeć, czas trwania le-
czenia nerkozastępczego hemodializami, 
przyczynę niewydolności nerek, choroby 
współistniejące: cukrzycę, nadciśnienie 
tętnicze, przebyty udar mózgu / przemijają-
cy atak niedokrwienny (TIA), niewydolność 
wątroby, niewydolność serca, chorobę 
wieńcową, występowanie choroby naczyń 
obwodowych wg kryteriów skali CHA2DS2-
-VASc (przebyty zawał serca, miażdżyco-
wa choroba tętnic obwodowych, blaszka 
miażdżycowa w aorcie) oraz występowanie 
krwawień w wywiadzie. Przyczyny prze-
wlekłej choroby nerek (CKD) klasyfikowa-
no według następujących grup: nefropatia 
cukrzycowa, nefropatia nadciśnieniowa 
i niedokrwienna, przewlekłe kłębuszkowe 
zapalenia nerek, śródmiąższowe zapale-
nia nerek, wielotorbielowate zwyrodnienie 
nerek, oraz przyczyny inne lub nieznane. 

Badaną grupę podzielono na chorych 
z rozpoznanym aktualnie lub w przeszło-
ści migotaniem przedsionków (napado-
we, utrwalone, przewlekłe) (grupa AF+) 
i chorych bez migotania przedsionków 

(grupa AF-). Porównano grupy chorych 
hemodializowanych AF+ i AF-. Ryzy-
ko powikłań zakrzepowych oceniono 
w oparciu o skalę CHA2DS2-VASc, a ry-
zyko powikłań krwotocznych na podsta-
wie skali HAS-BLED [1].

Analizowano także leczenie prze-
ciwkrzepliwe stosowane u chorych AF+ 
w chwili badania, wyróżniając chorych 
leczonych heparyną drobnocząsteczko-
wą, doustnymi antykoagulantami oraz 
chorych nieotrzymujących żadnej terapii 
przeciwkrzepliwej. Wśród chorych leczo-
nych VKA obliczono średnią wartość INR 
z oznaczeń wykonanych w 2016 roku oraz 
odsetek pacjentów, u których zaobserwo-
wano jego niestabilność. Niestabilny INR 
rozpoznawano, jeżeli >40% oznaczeń 
INR w roku 2016 było poza zakresem 2 - 
3. Analizowano także stężenie hemoglobi-
ny i stężenie potasu oznaczone w ramach 
rutynowych badań wykonywanych u cho-
rych hemodializowanych oraz uśrednioną 
wartość ciśnienia skurczowego i rozkur-
czowego z trzech ostatnich dializ w grud-
niu 2016 roku.

Analizę statystyczną przeprowadzono 
przy użyciu programu Statistical Package 
for the Social Sciences. Zmienne o roz-
kładzie normalnym przedstawiono jako 
średnia ± odchylenie standardowe (SD), 
zaś zmienne, które nie miały rozkładu nor-
malnego przedstawiono jako mediana oraz 
zakres. W przypadku prób o rozkładzie 
normalnym różnice między grupami anali-
zowano przy pomocy testu t-Studenta, zaś 
w przypadku prób, które nie miały rozkładu 
normalnego przy pomocy testu U Mann-
-Whitney’a. Zmienne jakościowe analizo-
wano przy pomocy testu chi-kwadrat (χ2). 
Jako znamienne statystycznie przyjęto po-
ziom istotności  p <  0,05.

Wyniki
Przyczynami przewlekłej choroby nerek 

w badanej populacji chorych HD były: ne-
fropatia cukrzycowa u 37 (30,6%) chorych, 
nefropatia nadciśnieniowa i niedokrwienna 
u 23 (19%) chorych, śródmiąższowe zapa-
lenia nerek u 8 (6,6%) chorych, przewlekłe 
kłębuszkowe zapalenie nerek u 30 (24,8%) 
chorych, wielotorbielowate zwyrodnienie 
nerek u 9 (7,4%) chorych, oraz przyczyny 
inne i nieznane u 14 (11,6%) chorych.

Charakterystykę badanych grup cho-
rych hemodializowanych z i bez migota-
nia przedsionków przedstawiono w tabeli 
I. Chorzy z migotaniem przedsionków byli 
starsi niż chorzy bez AF. Ponadto wśród 

assessed, also anticoagulant treatment was analyzed. Unstable INR was defined, if > 40% measurements of INR in 2016 
were beyond target range 2 - 3.

 Results: Patients with AF were older than AF- patients. There are no difference between AF+ and AF- with regard to 
gender, history of stroke and history of significant bleeding. In AF+ patients higher prevalence of heart failure (81% vs 
48%; p < 0.05) and coronary artery disease (58% vs 32%; p < 0.05) was found. Mean (± SD) CHA2DS2–VASc score was 4.9 
± 1.6 (median 5, range 2 - 8). Mean HAS-BLED score was 3.9 ± 0.8 (median 4, range 3 - 5). In AF+ group 13 (50%) patients 
were treated with oral anticoagulant (OAC) and 6 (23%) patients received low molecular weight heparin. Among patients 
on OAC 10 (77%) had unstable INR. Mean INR was 2.41 ± 1.14.

 Conclusions: Despite the lack of recommendations for anticoagulant therapy in HD patients with AF, the most of 
these patients were treated with anticoagulant therapy. OAC therapy in HD patients is associated with unstable INR 
results. To identify HD patients with AF, who will benefit from anticoagulant therapy it is advisable to create a new risk 
scale dedicated for these patients.

(NEPROL. DIAL. POL. 2018, 22, 51-55)
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osób z migotaniem przedsionków odnoto-
wano większą częstość niewydolności ser-
ca oraz choroby wieńcowej. Co istotne, nie 
zaobserwowano znamiennych statystycz-
nie różnic odnośnie częstości występowa-
nia udaru niedokrwiennego i poważnych 
krwawień w wywiadzie chorobowym.

Wartość punktacji w skali CHA2DS2–
VASc większą lub równą 2 punkty stwier-
dzono u 25 (96%) chorych AF+. Wg skali 
HAS-BLED 26 (100%) pacjentów z AF 
uzyskało 3 lub więcej punktów, świadczą-
ce o dużym ryzyku powikłań krwotocznych. 
Szczegółową analizę oceny ryzyka wg ska-
li CHA2DS2–VASc oraz skali HAS-BLED 
przedstawiono w tabeli II i III oraz na ryci-
nach 1 i 2. 

W czasie przeprowadzenia analizy 
leczenie przeciwkrzepliwe stosowano 
u 18 (69%) chorych HD z AF. Doustny 
antykoagulant był stosowany u 13 (50%) 
pacjentów z grupy AF+, 6 (23%) przyj-
mowało heparynę drobnocząsteczkową. 
Spośród nich, jeden pacjent (4%) otrzy-
mywał w chwili badania zarówno doustny 
antykoagulant jak i heparynę drobnoczą-
steczkową. Natomiast 8 (31%) chorych 
nie otrzymywało terapii przeciwkrzepliwej. 
W grupie AF+ leczonych VKA wykonano 
średnio 25±4 oznaczenia INR na jednego 
pacjenta w ciągu 2016 roku. Średnia war-
tość INR ze wszystkich oznaczeń wynosiła 
2,4±1,1. U 10 (77%) chorych przyjmują-
cych doustne antykoagulanty stwierdzono  
niestabilne wartości INR. Ponadto jeden 
z chorych AF+ miał w przeszłości wszcze-
piony okluder typu Watchman, pomimo to 
pacjent w chwili badania nadal stosował 
VKA z uwagi na wystąpienie udaru mózgu 
po wszczepieniu okludera. 

Dyskusja
Epidemiologia migotania  przed-

sionków u chorych hemodializowanych
Migotanie przedsionków jest częsta 

arytmią u chorych hemodializowanych. 
W prezentowanym badaniu AF stwierdzo-
no u 21% chorych hemodializowanych. 
W ostatnich kilku latach opublikowano 
szereg badań oceniających częstość AF 
u chorych HD - arytmia ta występowała 
u 3,8-27% pacjentów hemodializowanych. 
Najwyższą częstość AF obserwowano we 
Włoszech (27%) [4] oraz w Austrii (26,5%) 
[5], natomiast najniższe (3,8-5,7%) w ba-
daniach przeprowadzonych w populacji 
japońskiej [6] [7]. W innych badaniach czę-
stość tej arytmii w populacji chorych diali-
zowanych wynosiła 13,6%-18,2% [8 - 10]. 

Różnice w częstości występowania AF 
w populacji chorych HD mogą wynikać za-
równo z różnicy wieku chorych jak i różnicy 
czasu dializoterapii. W badaniu Genovesi 
i wsp., w którym zarówno średni wiek cho-
rych, jak i średnia długość trwania dializo-
terapii były zbliżone do prezentowanego 
materiału własnego, częstość występowa-
nia AF przekraczała 20% [4]. W badaniu 
Bozbasa i wsp., w którym badana popula-
cja była młodsza (średni wiek 53 vs 64 lata) 
częstość występowania AF była niższa [9]. 
Analizowane populacje chorych hemodia-
lizowanych różnią się także częstością 
występowania chorób współistniejących. 

Tabela I 
Charakterystyka badanej populacji chorych hemodializowanych.  
Characteristics of the study population of dialyzed patients.

n=121 AF+ (n=26) AF- (n=95) p
(AF+ vs AF-)

Wiek 64 ± 16 72 ± 13 62 ± 16 <0,05
Płeć 47 ♀  74 ♂ 13 ♀  13 ♂ 34 ♀  61♂ NS

Cukrzyca 50 (41%) 11 (42%) 39 (41%) NS
Nadciśnienie tętnicze 114 (94%) 26 (100%) 88 (93%) NS

Choroba naczyń obwodowych 54 (44%) 16 (62%) 38 (40%) NS
Choroba wieńcowa 45 (37%) 15 (58%) 30 (32%) <0,05
Niewydolność serca 67 (55%) 21 (81%) 46 (48%) <0,05
Przebyty udar/TIA 16 (13%) 4 (15%) 12 (13%) NS

Przebyte krwawienia 29 (24%) 7 (27%) 22 (23%) NS
Choroby wątroby 14 (11%) 1 (4%) 13 (14%) NS

Czas trwania hemodializ 
(miesiące)

39
(1-398)

51
(2-398)

38
(1-348) NS

SBP [mmHg] 118 ± 19 111 ± 15 119 ± 20 <0,05
DBP [mmHg] 66 ± 9 63 ± 7 67 ± 9 <0,05

Hb [g/dl] 10,9 ± 1,2 10,8 ± 1,4 10,9 ± 1,2 NS
K+ [mmol/l] 5,28 ± 0,63 5,48 ± 0,64 5,23 ± 0,62 NS

Tabela II
Ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych w badanej populacji chorych HD z AF wg skali CHA2DS2–VASc.
Risk of thromboembolic complications according to CHA2DS2–VASc scale.

Skala CHA2DS2–VASc

Średnia ± SD 4,9 ± 1,6
Mediana 5
Zakres 1-8

Kryterium rozpoznania wysokiego ryzyka ≥2
Pacjenci z wysokim ryzykiem 25/26 (96%)

Tabela III
Ryzyko powikłań krwotocznych w badanej populacji chorych HD z AF wg HAS-BLED.
Risk of bleeding complications according to HAS-BLED scale.

HAS-BLED
Średnia ± SD 3,9 ± 0,8

Mediana 4
Zakres 3-5

Kryterium rozpoznania wysokiego ryzyka ≥3
Pacjenci z wysokim ryzykiem 26/26 (100%)

Rycina 1.
Rozkład punktacji w skali CHA2DS2–VASc w badanej grupie pacjentów hemodializowanych z migotaniem 
przedsionków.  
Results of CHA2DS2–VASc scale in hemodialysis patients with atrial fibrillation.
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W badaniu Königsbrügge i wsp. stwierdzo-
no mniejszą częstość niewydolności serca 
(29% vs 55%), natomiast częstość wystą-
pienia udaru mózgu lub TIA w wywiadzie 
była wyższa (20% vs 13%) w porównaniu 
z prezentowanym materiałem własnym [5].  

Ocena ryzyka powikłań zakrzepowo-
-zatorowych i powikłań krwotocznych 
u pacjentów HD

Ważną obserwacją wynikającą z pre-
zentowanego badania jest fakt, iż popula-
cja chorych hemodializowanych, u których 
zdiagnozowano migotanie przedsionków 
charakteryzuje się zarówno wysokim ry-
zykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych, 
jak i wysokim ryzykiem powikłań krwo-
tocznych. W badanej populacji pacjentów 
hemodializowanych 96% uzyskało co naj-
mniej 2 punkty w skali CHA2DS2–VASc, 
a średnia wartość wynosiła 4,9±1,6. Taki 
sam wynik oceny ryzyka powikłań za-
krzepowo-zatorowych w oparciu o skalę 
CHA2DS2–VASc uzyskali Königsbrügge 
i wsp., oceniając punktację na większą lub 
równą 2 u 96% pacjentów HD [5]. W in-
nym badaniu średnia wartość punktacji 
CHA2DS2–VASc wynosiła 3,8±1,6, jed-
nak do tego badanie włączono zarówno 
chorych hemodializowanych, jak i diali-
zowanych otrzewnowo (PD) [8]. Badana 
populacja pacjentów hemodializowanych 
z migotaniem przedsionków charakteryzo-
wała się również wysokim ryzykiem powi-
kłań krwotocznych – wszyscy chorzy HD 
z AF uzyskali co najmniej 3 punkty w skali 
HAS-BLED, co oznacza wysokie ryzyko 
powikłań krwotocznych. W opublikowanej 
w 2017 roku analizie częstości występo-
wania AF u chorych hemodializowanych 
w Wiedniu, 81% chorych HD uzyskało co 
najmniej 3 punkty w skali HAS-BLED [5]. 
Także Wang i wsp. w cytowanej powyżej 
pracy ocenili ryzyko krwotoczne u chorych 
HD i PD. Średnia wartość punktacji HAS-

-BLED w tej populacji wyniosła 3,4±1,0 
[8].

Leczenie przeciwkrzepliwe u cho-
rych hemodializowanych z migotaniem 
przedsionków

Rozważając terapię przeciwkrzepli-
wą u chorych hemodializowanych, należy 
uwzględnić ryzyko powikłań zakrzepowo-
-zatorowych, jak i krwotocznych, które w tej 
grupie pacjentów są wyższe niż w popula-
cji ogólnej. Aktualne wytyczne dotyczące 
leczenia AF nie uwzględniają chorych HD. 
Brak jest randomizowanych badań, które 
jednoznacznie wskazałyby na korzyść ze 
stosowania leczenia przeciwkrzepliwego, 
czy braku jego zastosowania w tej grupie. 
Istnieją publikacje opisujące powikłania 
zakrzepowo-zatorowe oraz krwotoczne 
u chorych z CKD, które często występują 
niezależnie od terapii przeciwkrzepliwej. 
Dlatego też decyzja o włączeniu leczenia 
przeciwkrzepliwego u chorego HD powin-
na być podejmowana indywidualnie dla 
każdego pacjenta z uwzględnieniem ryzy-
ka powikłań zakrzepowo-zatorowych, jak 
i krwotocznych [11]. 

Podstawową rolę w leczeniu przeciw-
krzepliwym u chorych z AF w populacji 
ogólnej odgrywają doustne antykoagulan-
ty, tj. antagoniści witaminy K oraz nowe 
doustne antykoagulanty. Dane dotyczące 
skuteczności i bezpieczeństwa leczenia 
przeciwkrzepliwego VKA u chorych HD są 
niejednoznaczne. Najpowszechniej sto-
sowanym VKA jest warfaryna, jednak ze 
względu na częstość istotnych krwawień 
i zdarzeń zakrzepowo-zatorowych jej sto-
sowanie w grupie pacjentów HD jest przed-
miotem kontrowersji. Tan i wsp. wykazali, 
że warfaryna istotnie zwiększa ryzyko du-
żych krwawień, ale jednocześnie zmniej-
sza liczbę udarów niedokrwiennych mózgu 
oraz zmniejsza śmiertelność wśród cho-
rych hemodializowanych [12]. Nochaiwong 

i wsp. w metaanalizie wykazali, że terapia 
warfaryną u pacjentów hemodializowanych 
z migotaniem przedsionków nie zmniejsza-
ła ryzyka udaru, ani śmiertelności w jego 
przebiegu, a znacznie podwyższała ryzyko 
istotnych krwawień [13]. Podobne wnio-
ski płyną z metaanalizy przeprowadzonej 
przez Gang i wsp. Wykazano w niej, że 
ryzyko krwawień u pacjentów stosujących 
warfarynę było wyższe aż o 27% (95% CI 
1,04–1,54) w porównaniu do niestosują-
cych warfaryny [14]. W przeciwieństwie 
do przedstawionego wyżej badania,  Knoll 
i wsp. w prospektywnym badaniu stwierdzi-
li, że terapia przeciwkrzepliwa u pacjentów 
hemodializowanych w przypadku wysokiej 
punktacji w skali CHA2DS2–VASc i pra-
widłowego monitorowania nie zwiększa 
śmiertelności i jest efektywna w zakresie 
zapobiegania udarowi niedokrwiennemu 
oraz bezpieczna w zakresie ryzyka istot-
nych krwawień [15]. 

Voskamp i wsp. analizowali wpływ 
stosowania VKA na śmiertelność wśród 
chorych hemodializowanych. Z analizy tej 
wynika, że stosowanie VKA u chorych HD 
było związane ze zwiększonym całkowitym 
ryzykiem zgonu, zwiększonym ryzykiem 
zgonu z powodu udaru mózgu, zwiększo-
nym ryzykiem zgonu z powodu krwawie-
nia oraz zwiększonym ryzykiem zgonu 
z przyczyn sercowo-naczyniowych. Wśród 
pacjentów HD leczonych VKA, u których 
CHA2DS2–VASc wynosił 0 - 1 całkowite ry-
zyko zgonu było 2,8 razy wyższe w porów-
naniu do chorych HD nie leczonych VKA. 
Natomiast nie obserwowano zwiększone-
go ryzyka zgonu u pacjentów HD z wyni-
kiem punktacji w skali CHA2DS2–VASc 2 
lub wyższym. Autorzy pracy wnioskują, że 
leczenie VKA u chorych HD nie zmniej-
sza ryzyka zgonu niezależnie od wartości 
punktacji CHA2DS2–VASc. Ograniczeniem 
badania jest brak analizy przyczyn włącze-
nia VKA u badanych chorych [16].

Te niejednoznaczne wyniki powodują, 
że decyzja o podjęciu leczenia przeciw-
krzepliwego u chorych hemodializowanych 
z AF jest niezwykle trudna. W prezento-
wanym badaniu własnym 73% pacjentów 
otrzymywało leczenie przeciwkrzepliwe: 
50% - doustne antykoagulanty, 23% - he-
parynę drobnocząsteczkową. Königs-
brügge i wsp. obserwowali taki sam wynik 
(50%) w zakresie doustnych antykoagu-
lantów, natomiast wyższy (33%) odsetek 
pacjentów otrzymywał heparynę drobno-
cząsteczkową [5]. W badaniu przeprowa-
dzonym w Andaluzji przez Sáncheza czę-
stość terapii przeciwkrzepliwej wyniosła 
41%, ale kolejne 41% pacjentów przyjmo-
wało leki przeciwpłytkowe [17].

Według wytycznych European Heart 
Rhyhtm Association (EHRA) nowe do-
ustne antykoagulanty nie są zalecane 
u chorych hemodializowanych. Według 
tych wytycznych mogą być one stoso-
wane w CKD, gdy GFR > 15 ml/min [18]. 
W USA apiksaban jest zatwierdzony do 
stosowania u chorych z CKD [19]. Cortese 
i wsp. wskazują na większą skuteczność 
i bezpieczeństwo apiksabanu w stosunku 
od warfaryny, niezależnie od stopnia nie-
wydolności nerek [20].  Feldberg i wsp. 

Rycina 2.
Rozkład punktacji w skali HAS-BLED w badanej grupie pacjentów hemodializowanych z migotaniem 
przedsionków. 
Results of HAS-BLED scale in hemodialysis patients with atrial fibrillation.

 B. Bulwin i wsp.
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wskazują na brak istotnych statystycznie 
różnic w częstości występowania udaru 
mózgu wśród pacjentów HD pomiędzy 
stosowaniem NOAC a warfaryny. Nowe 
doustne antykoagulanty powodują jednak 
większe ryzyko ciężkich krwawień w po-
równaniu do warfaryny. Spośród NOAC 
jedynie skuteczność jak i bezpieczeństwo 
apiksabanu jest zbliżona warfaryny [21]. 
Alternatywą dla doustnych antykoagulan-
tów pozostaje heparyna drobnocząstecz-
kowa, jednak dla grupy chorych HD nie 
przeprowadzono jeszcze badań potwier-
dzających skuteczność i bezpieczeństwo 
jej stosowania. U chorych z CKD istnie-
je tendencja do kumulacji tych leków, co 
w znacznym stopniu utrudnia oszacowa-
nie optymalnej dawki [11].

Wnioski
W oparciu o skale CHA2DS2–VASc oraz 

HAS-BLED populacja pacjentów hemodia-
lizowanych z migotaniem przedsionków 
charakteryzuje się zarówno wysokim ry-
zykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych, 
jak i powikłań krwotocznych. Konieczne 
jest opracowanie skal ryzyka powikłań za-
krzepowo-zatorowych oraz krwotocznych 
dedykowanych pacjentom hemodializo-
wanym z AF w celu identyfikacji chorych, 
którzy odniosą korzyść z leczenia przeciw-
krzepliwego.
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