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Arytmie u osób w podeszłym wieku. Część II. Tachyarytmie
Cardiac arrhythmias in the elderly. Part II. Tachyarrhythmias
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Streszczenie
Temat zaburzeń rytmu serca w podeszłym wieku jest obszerny i łatwo jest się pogubić w natłoku materii teoretycz-

nej, tracąc z pola widzenia cel, jakim jest skuteczna i bezpieczna terapia arytmii u ludzi starszych. Wieloczynnikowość, 
wielochorobowość, polipragmazja, różnice w odpowiedzi na leczenie w porównaniu z młodszymi chorymi, jak 
również wielorakość arytmii, zarówno tachyarytmii, jak i  zaburzeń automatyzmu i przewodzenia powoduje, że 
poruszanie w tym obszarze dla lekarzy niekardiologicznych specjalności jest sporym wyzwaniem. Oceniając i lecząc 
zaburzenia rytmu serca u seniorów mamy z jednej strony do czynienia z niegroźnymi arytmiami, które oprócz uspa-
kajającej rozmowy nie wymagają żadnej interwencji a na przeciwnym biegunie groźniejsze arytmie z wąskim oknem 
czasowym i terapeutycznym. Ambicją autora było przedstawienie zagadnienia w sposób zwarty i przejrzysty, przy 
wyeksponowaniu informacji mających praktyczne znaczenie dla diagnostyki i terapii arytmii u ludzi w podeszłym 
wieku. Geriatria 2019; 13: 106-118. 
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Abstract
The subject of heart rhythm disorders in the elderly is extensive and it is easy to get lost in the amount of theoretical 

matter, losing sight of the goal of effective and safe therapy of arrhythmias in people of advanced age. Multifactority, 
multimorbidity, polypragmasy, differences in response to treatment compared to younger patients, as well as the 
multiplicity of arrhythmias, both tachyarrhythmia and disorders of automatism and conduction, make moving the 
non-cardiologic specialties in this area is a challenge. Evaluating and treating cardiac arrhythmias in seniors, we have 
on the one hand harmless arrhythmias, which in addition to calming conversation do not require any intervention, and 
at the opposite pole more dangerous arrhythmias with a narrow window of time and therapy. The author’s ambition 
was to present the issue in a concise and transparent manner, while displaying information of practical relevance to 
the diagnosis and therapy of arrhythmias in the elderly. Geriatria 2019; 13: 106-118.
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Wstęp
U ludzi starszych występuje i często współistnieje 

wiele typów zaburzeń rytmu serca. Z wiekiem obserwu-
jemy wzrost ich różnorodności i częstości występowa-
nia. Z powodu coraz większej populacji ludzi starszych 
musimy się zatem liczyć z  rosnącymi wyzwaniami 
zarówno klinicznymi jak i ekonomicznym dot. diagno-
styki i leczenia arytmii w tej grupie wiekowej.

Niniejsza praca ma pomóc w usystematyzowaniu: 
czy, kiedy, dlaczego i jak te arytmie leczyć. Celowo pomi-
nięto tutaj przemijające arytmie występujące podczas 
ostrych stanów kardiologicznych i pozasercowych (jak 
np. ostry zawał i ostre zapalenia mięśnia sercowego, 
zaburzenia elektrolitowe, zatrucia i  in.). Skupiono się 

zamiast tego na arytmiach związanych z  rosnącym 
wiekiem i przewlekłą chorobowością. Wiele istotnych 
tematów dotyczących etiologii, diagnostyki i  terapii 
arytmii u seniorów zostało już opisanych w pierwszej 
części pracy o migotaniu przedsionków [1].

Pacjenci w zaawansowanym wieku (75+) są w nie-
wielkim stopniu reprezentowani w  prospektywnych 
badaniach. Spowodowane jest to ograniczoną przewi-
dywaną długością życia z przyczyn sercowych i poza-
sercowych (podwyższonym prawdopodobieństwem 
śmierci przed upływem zakładanego czasu obserwacji), 
wielochorobowością, a  co za tym idzie mnogością 
czynników i  ich zmiennością w  trakcie obserwacji. 
Także podwyższonym prawdopodobieństwem zdarzeń 




