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Adenozyna

 Adenozyna jest endogennym
nukleotydem. Wstrzyknięta dożylnie jest
szybko metabolizowana, czas półtrwania
waha się 0,6–10 s. Jej działanie
bezpośrednie trwa 10–20 s.
Antyarytmiczne działanie adenozyny jest
głównie wynikiem istotnego, zwykle
zależnego od dawki leku, blokowania lub
zwolnienia przewodzenia w węźle
przedsionkowo-komorowym (p-k).



Adenozyna

 Ponadto, adenozyna działa depresyjnie na
automatyzm węzła zatokowo- -
przedsionkowego oraz zmniejsza
kurczliwość mięśnia przedsionków. Takie
wybiórcze działanie warunkuje wysoką
skuteczność adenozyny w przerywaniu
częstoskurczu z udziałem węzła p-k
(nawrotny częstoskurcz węzłowy –
AVNRT, nawrotny częstoskurcz
przedsionkowo-komorowy – AVRT).



Adenozyna

 Zwykle jest również skuteczna w
przerywaniu (rzadko występującego)
nawrotnego częstoskurczu z węzła
zatokowo-przedsionkowego. W migotaniu
przedsionków, typowym trzepotaniu
przedsionków i ogniskowym częstoskurczu
przedsionkowym adenozyna jest
nieskuteczna.



Adenozyna

 W trzepotaniu i częstoskurczu z
przewodzeniem p-k 1:1 lek zwykle
powoduje zawansowany blok p-k, co
pozwala na ujawnianie fal trzepotania/
częstoskurczu i przybliżoną ich lokalizację.
Wysoka skuteczność adenozyny, jej krótki
czas działania i zwykle krótkotrwałe
działanie niepożądane spowodowały, że
stała się ona lekiem pierwszego wyboru w
przerywaniu AVNRT i AVRT.



Adenozyna

 Coraz powszechniej jest również
podawana ambulatoryjnie czy w domu
pacjenta. Jednocześnie lek nierzadko
wyzwala pobudzenia przedwczesne (z PVs,
przedsionka lub/i pobudzenia komorowe).
Każdy z nich może być czynnikiem
wyzwalającym migotanie przedsionków u
pacjentów z WPW.



Adenozyna

 W pracy Strickbergera i wsp. po dożylnym
podaniu 12 mg adenozyny u ok. 12%
leczonych dorosłych zarejestrowano
trzepotanie lub trzepotanie ⇔ migotanie

przedsionków o różnym czasie trwania.



Opis przypadku

 43-letnia pacjentka wezwała zespół RM z 
powodu uczucia miarowego kołatania 
serca. Od wczesnego dzieciństwa podobne 
incydenty, maksymalnie trwające ok. 20 
minut. W trakcie niektórych przejściowo 
uczucie kołatania niemiarowego, w trakcie 
którego dochodziło do zasłabnięć, o ile 
pacjentka przebywała w pozycji pionowej. 
Nigdy nie było pełnej utraty przytomności.  



Opis przypadku

 Nigdy nie udało się zapisać ich w EKG. 
Pacjentka nie poszukiwała pomocy 
lekarskiej. Jej zapis EKG oceniono kiedyś 
jako nieprawidłowy, jednak nie 
rozszerzono diagnostyki. 



Opis przypadku

 Pacjentka wezwała pomoc, ze względu na 
to, że napad trwał ok. 30 minut. 
Stwierdzono zapis EKG jak w załączeniu. 
Po podaniu 6 mg adenozyny częstoskurcz 
ustąpił. 



EKG

 Proszę opisać zapis EKG w trzech 
częściach:

 A

 B

 C













































Dziękuję za uwagę



I za ‘pogłówkowanie’   ;)


