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Schorzenia tarczycy i zaburzenia rytmu serca są 
nieodłącznie związane do tego stopnia, że dia-
gnozując zaburzenia rytmu zawsze czynnie dąży 
się do aktywnego wykluczenia czynnego procesu 
chorobowego przebiegającego w obrębie tarczycy. 
W drugą stronę prawidłowość też jest wyraźna, lecz dia-
gnostyka kardiologiczna jest prowadzona, o ile wystąpią 
wykładniki kliniczne wskazujące na możliwość wystą-
pienia zaburzeń rytmu. Wpływ hormonów tarczycy na 
funkcje komórek mięśnia serca zaznaczony jest już na 
etapie molekularnym. Szczególnie aktywna w stosunku 
do kardiomiocytów jest trijodotyronina (T3), powstają-
ca głównie w wyniku konwersji z tyroksyny (T4). T3 jest 
agonistą receptorów wewnątrzkomórkowych, elementem 
pośredniczącym w wywoływaniu odpowiedzi jest DNA. 
W kardiomiocytach T3 stymuluje produkcję białek odpo-
wiedzialnych za ich metabolizm takich jak Ca2+-ATP-aza 
retikulum sarkoendoplazmatycznego, fosfolamban, łań-
cuchy ciężkie miozyny α i β. Białka te odpowiadają za 
zwiększenie kurczliwości mięśnia sercowego oraz utrzy-
manie odpowiednio wysokich czynnościowych i spoczyn-
kowych stężeń jonów wapnia w cytoplazmie kardiomiocy-
tów. Wyższe niż fizjologiczne stężenia wapnia przekładają 
się na ryzyko występowania zaburzeń rytmu serca, cze-
mu sprzyja kolejny efekt związany z oddziaływaniem T3 
na proces transkrypcji. U pacjentów z nadczynnością 
tarczycy znacząco zwiększa się błonowa pula receptorów 
adrenergicznych typu β1. Receptory te są typowymi re-
ceptorami błonowymi. Ich molekularny mechanizm dzia-
łania polega na zwiększeniu za pośrednictwem białka Gs 
aktywności cyklazy adenylowej, czego następstwem jest 
zwiększenie stężenia cyklicznego adenozynomonofos-
foranu (cAMP) w komórce. Dalszy efekt jest zależny od 
aktywacji kinazy białkowej typu A prowadzącej do otwar-
cia kanałów wapniowych. Efekt ten, w zależności od ro-
dzaju komórek wywołuje wybrane z czterech podstawo-
wych efektów. Są to zwiększenie częstości rytmu serca, 
zwiększenie kurczliwości, zwiększenie pobudliwości oraz 
przewodnictwa. Ważne jest, że efekty te, mimo że po-
jawiają się jednoczasowo, to skutek działania jest wza-
jemnie powiązany. Przykładowo, kurczliwość zwiększa się 
jedynie w pewnym zakresie częstości rytmu serca, a na-
stępnie po przekroczeniu wartości granicznych zaczyna 
się obniżać. Receptory adrenergiczne typu β1 fizjologicz-
nie znajdują się zarówno na powierzchni kardiomiocytów 
roboczych jak i włókien przewodzących. W tych warun-
kach wrażliwość tkanki na stymulację jest warunkowa-

na tzw. wielkością rezerwy receptorowej. Im rezerwa ta 
jest większa, tym wrażliwość tkanki na stymulacje jest 
również znacznie zwiększona. W nadczynności tarczy-
cy stężenie T3 istotnie zwiększa rezerwę receptorową. 
Na proces postępowania terapeutycznego wpływają jego 
zależności czasowe. Odpowiedź na działanie ponadfi-
zjologicznych stężeń T3 pojawia się w czasie od 3 dni 
do 1 tygodnia. Proces przeciwny można uzyskać dzięki 
skomplikowanym interwencjom w przewodzenie bodźca 
z receptora, lecz najłatwiej jest go osiągnąć poprzez pro-
ste zmniejszenie rezerwy receptorowej, wyłączając część 
receptorów błonowych poprzez stosowanie antagonistów 
tych receptorów. 

Schorzenia tarczycy przebiegające z jej niedoczynnością 
będą związane z efektami metabolicznymi, których dzia-
łanie będzie przeciwne do opisanych wyżej oddziaływań 
T3. W szczególności ważnym elementem jest zmniejsze-
nie stężenia wapnia cytoplazmatycznego oraz spowol-
nienie dynamiki zmian jego stężenia. Efekt ten skutku-
je zmniejszeniem częstości rytmu serca o około 10-20 
uderzeń na minutę w porównaniu z wartościami odpo-
wiadającymi prawidłowym stężeniom hormonów tarczy-
cy. Częściowo efekt taki zmniejsza ryzyko występowania 
komorowych zaburzeń rytmu, w tym migotania komór, 
które w dużej mierze zależy od odpowiedzi molekularnej 
na stymulację adrenergiczną. Ponadto u pacjentów z nie-
doczynnością tarczycy obserwuje się spowolnienie prze-
wodnictwa przedsionkowo-komorowego i występowanie 
bloków różnego stopnia. Może wystąpić także wydłużenie 
odcinka QT, które w sprzyjających okolicznościach spo-
woduje wystąpienie torsades de pointes. Troszkę ina-
czej przedstawia się kwestia migotania przedsionków. 
Wielu autorów podkreśla większe ryzyko występowania 
migotania przedsionków u pacjentów z niedoczynnością 
tarczycy, jednak wyniki Framingham Heart Study nie 
wykazują istotnych statystycznie różnic. Obserwowane 
podwyższone ryzyko migotania przedsionków występo-
wało przede wszystkim w grupach pacjentów, u których 
w wyniku długotrwałej i nieleczonej niedoczynności tar-
czycy dochodzi do zmiany w obrębie macierzy międzyko-
mórkowej także w obrębie przedsionków, czego dalszym 
następstwem mogą być właśnie migotania przedsionków.

Nadczynność tarczycy także może prowadzić do 
migotania przedsionków. W grupie dorosłych migota-
nie przedsionków stanowi jedno z najczęstszych zabu-
rzeń rytmu, natomiast w grupie pacjentów z nadczyn-



nością tarczycy tachykardia zatokowa jest obserwowana 
powszechnie. 

Szacuje się, że u 10-15% pacjentów z nadczynno-
ścią tarczycy rozwija się migotanie przedsionków, 
częstość ta wzrasta wraz z wiekiem tak jak i w po-
pulacji ogólnej. Niskie stężenie TSH w surowicy jest 
na ogół czułym markerem nadmiaru hormonów tarczy-
cy, stąd zarówno w przebiegu jawnej jak i długotrwają-
cej subklinicznej nadczynności ryzyko rozwoju migotania 
przedsionków jest 3-krotnie wyższe niż w populacji ogól-
nej. Wyniki takie uzyskano na podstawie obserwacji 2007 
pacjentów w wieku 60 lat lub starszych z Framingham 
Heart Study przez okres 10 lat. Pacjenci z rytmem za-
tokowym na początku badania zostali sklasyfikowani na 
podstawie stężenia TSH w surowicy. Po okresie obserwa-
cji migotanie przedsionków wystąpiło u 192 osób (10%), 
ryzyko jego wystąpienia było istotnie wyższe u osób z ni-
skimi wyjściowymi wartościami TSH, względne ryzyko 
wystąpienia migotania przedsionków wyniosło 3,1 (95% 
CI 1,7-5,5) w porównaniu z osobami z prawidłowym TSH. 

Wystąpienie migotania przedsionków jest zwy-
kle poprzedzone przedsionkowymi pobudzeniami 
przedwczesnymi. W  standardowym monitorowaniu 
pobudzenia te znacznie częściej obserwuje się u osób 
z obniżonymi wartościami TSH w porównaniu z popula-
cją osób z prawidłowymi wartościami. Podobnie częściej 
obserwowane są w tej populacji pacjentów częstoskurcze 
przedsionkowe, które mogą inicjować migotania przed-
sionków. Zaburzenia te występują częściej u osób w po-
deszłym wieku. Leczenie nadczynności tarczycy prowa-

dzi do stopniowego wygaszania tych zaburzeń, jednak 
w przypadku migotania przedsionków konieczne jest roz-
ważenie włączenia farmakoterapii w ramach profilakty-
ki udaru, podjęcie decyzji dotyczącej kontroli częstości 
i przywracania rytmu zatokowego. Występowanie komo-
rowych zaburzeń rytmu u pacjentów z nadczynnością 
tarczycy zależy przede wszystkim od schorzeń współist-
niejących, stąd leczenie nadczynności w miernym stopniu 
wpływa na zmniejszenie ich ilości i jakości. 

Ze względu na patomechanizm powstawania zabu-
rzeń rytmu u pacjentów z nadczynnością tarczycy, 
poza leczeniem przyczynowym, podstawą farma-
koterapii jest stosowanie leków, antagonistów re-
ceptorów adrenergicznych typu β. Szczególnie spek-
takularne efekty obserwuje się podczas krótkotrwałego 
leczenia przed osiągnięciem eutyreozy. Warto zaznaczyć, 
że trudno jednoznacznie stwierdzić, czy leki te wykazują 
działanie prewencyjne w stosunku do zaburzeń rytmu, 
zarówno w odniesieniu do jawnej jak i subklinicznej nad-
czynności tarczycy. Ze względu na zwiększoną rezerwę 
tych receptorów, rola beta-adrenolityków jako leku po-
zwalającego na kontrolę częstości rytmu serca jest istot-
na. Na pewno beta-adrenolityki muszą być stosowane 
u pacjentów, u których współwystępują inne wskazania 
do ich zastosowania, np. przebyte zawały serca, choroba 
wieńcowa itd. Wybór beta-adrenolityku będzie wówczas 
postępowaniem, w którym na pierwszy plan wysuną się 
beta-adrenolityki selektywne względem receptora β1, 
nieposiadające wewnętrznej aktywności sympatykomi-
metycznej i charakteryzujące się długim czasem dzia-
łania, czyli np. bisoprolol, nebiwolol, betaksolol, a tak-

Ryc 1. Migotanie przedsionków – EKG jednoodprowadzeniowe – zapis wykonany za pomocą zegarka sportowego



że metoprolol w postaci o zmodyfikowanym uwalnianiu. 
U pacjentów z tyreotoksykozą szczególnie łatwo i wygod-
nie kontroluje się częstość propranololem, beta-adreno-
litykiem nieselektywnym, o stosunkowo krótkim czasie 
działania i wysokiej lipofilności. Dodatkową właściwością 
jest hamowanie konwersji T4 do T3.

Warto pamiętać, że każdorazowo rozpoczynając leczenie 
warto wykonać badanie EKG, podstawowe badania la-
boratoryjne: morfologia krwi obwodowej, stężenie kre-
atyniny, stężenie jonów sodu, potasu, podstawowe pa-
rametry lipidowe (cholesterol całkowity, cholesterol LDL, 
HDL i triglicerydy), glukozę, stężenie kwasu moczowe-
go. U pacjentów z chorobą wieńcową warto dodatkowo 
sprawdzić stężenie troponiny. Diagnostykę warto rozsze-
rzyć o badanie echokardiograficzne oraz o monitorowanie 
EKG met. Holtera. Ponadto w ostatnich latach coraz po-
pularniejsze stają się urządzenia pozwalające na zapisy-
wanie jednoodprowadzeniowego EKG. Przykładem może 
być większość współczesnych zegarków sportowych po-
siadających taką właściwość. Urządzenia te dzięki dobrej 
jakości zapisu umożliwiają rozpoznanie migotania przed-
sionków. Pozwalają także na zapisanie EKG w postaci 
pliku PDF, który może być następnie celem weryfikacji 
przesłany do lekarza (Ryc.1). 

Szybkie rozpoznanie migotania przedsionków pozwoli na 
niezwłoczne podjęcie prób przywrócenia rytmu zatoko-
wego, a także będzie upoważniało do wdrożenia leczenia 
przeciwkrzepliwego. Działania takie ułatwią identyfikację 
zaburzeń rytmu i przyspieszą wdrożenie najwłaściwszego 
sposobu postępowania.

Podsumowując, zaburzenia rytmu serca stanowią 
nieodłączny element chorób tarczycy. Większość 
tych zaburzeń może ulegać wygaszaniu podczas odpo-
wiedniego leczenia choroby tarczycy. Podstawowym 
sposobem działania objawowego jest stosowanie beta-
-adrenolityków. Osoba prowadząca terapię nie może
ograniczać się do prostego stwierdzenia występowania
objawu klinicznego w postaci uczucia kołatania serca.
Konieczne jest przeprowadzenie pogłębionej diagnostyki
w celu identyfikacji rodzaju zaburzeń rytmu, aby o ile to
będzie potrzebne wdrożyć terapie zabezpieczające przed
groźnymi następstwami niektórych zaburzeń rytmu, jak
np. migotanie przedsionków.
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