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Renal transplantation (RT) is a potentially allowing
intervention reversal or at least the inhibition of
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ABSTRACT
Cardiovascular diseases compose a kind of continuum initiated by cardiovascular risk factors in
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incomplete.
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Left atrium (AL) dilatation is a hallmark of LA struc-
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tural remodeling in ESRD. Biomarker of these chan-

transplantation

ges is left atrium volume index (LAVI). Left atrium

REMODELING LEWEGO PRZEDSIONKA
U CHORYCH Z NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK
Termin „remodeling lewego przedsionka” (LA, left
atrium) obejmuje zależne czasowo zmiany adaptacyjne
miocytów przedsionka w odpowiedzi na zadziałanie
czynnika zewnętrznego. Spośród czynników stymulujących remodeling najbardziej znane są: tachykardia powodująca zwiększoną częstość depolaryzacji oraz przeciążenie objętościowe, a w konsekwencji — ciśnieniowe,
jak ma to miejsce w zespołach niewydolności serca czy
nerek (ryc. 1). Odpowiedź na czynnik inicjujący remo308

deling może się pojawiać w różnym czasie, w zmiennym
natężeniu oraz być odwracalna lub nie.
Makroskopowym przejawem remodelingu LA jest
poszerzenie jego rozmiarów, co wyraża się zwiększoną
objętością LA (LAV, left atrium volume) i wzrostem wartości
wskaźnika LAV (LAVI, left atrium volume index). Procesowi
temu towarzyszy zazwyczaj postępujące upośledzenie
kurczliwości LA. Jednocześnie, w wyniku zmian histopatologicznych ściany LA, który jest jamą rozciągliwą
i niskociśnieniową, staje się on sztywny i napięty [1].
Upośledzenie czynności LA jako pompy, a także zmniejwww.chsin.viamedica.pl
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Rycina 1. Niewydolność nerek w continuum sercowo-naczyniowym według Dzau i Braunwalda (opracowano na
podstawie [2]); LA (left atrium) — lewa komora; LV (left ventricle) — lewa komora

Remodeling czynnościowy:
— zmniejszona kurczliwość przedsionków:
• Ø frakcja wyrzutowa LA (LAEF)
• Ø frakcja skracania LA (LAFS)
• Ø wskaźnik ekspansji LA (LAEI)
• Ø frakcja czynnego opróżniania LA (LAAE)
• ≠ frakcja biernego opróżniania LA (LAPE)
— możliwość rozszerzania się przedsionków
upośledzającego właściwości
elektrofizjologiczne
— pojawienie się po kilku tygodniach
Remodeling neurohormonalny
i biochemiczny:
— wzrost stężeń ANP i BNP
— wzrost aktywności układu RAA
— wzrost stężeń CRP i IL-6
— wzrost stężenia hs-TnT
— szybkie pojawienie się

Remodeling strukturalny:
— zmiany histologiczne
— powiększenie LA
• ≠ objętości LA (LAV)
• ≠ wskaźnika objętości LA (LAVI)
— zmniejszenie pojemności minutowej serca
— pojawienie się po kilku tygodniach lub miesiącach

Rycina 2. Remodeling lewego przedsionka u chorych ze schyłkową niewydolnością nerek; ANP (A-type natriuretic
peptide) — peptyd natriuretyczny typu A; BNP (B-type natriuretic peptide) — peptyd natriuretyczny typu B; RAA
— renina–angiotensyna–aldosteron; CRP (C-reactive protein) — białko C-reaktywne; IL-6 — interleukina 6; hs-TnT
(high-sensitive troponin T) — wysokoczuła troponina T; LA (left atrium) — lewy przedsionek; EF — ejection fraction;
FS — fractional shortening; EI — index of expansion; AE — active emptying fraction; PE — passive emptying fraction;
LAV (left atrium volume) — objętość lewego przedsionka; LAVI (left atrium volume index) — wskaźnik objętość lewego
przedsionka

szenie jego funkcji rezerwuarowej, jest kompensowane
poprzez nasilenie znaczenia czynności LA jako kanału
biernie transportującego krew z żył płucnych do lewej
komory (LV, left ventricle) (ryc. 2) [1].
WSKAŹNIK OBJĘTOŚCI LEWEGO PRZEDSIONKA
A PARAMETRY ECHOKARDIOGRAFICZNE
Zmiany morfologiczne oraz czynnościowe, powstające w odpowiedzi na przeciążenie ciśnieniowe oraz objętościowe, łącznie ze zmianami powstającymi w konsekwenwww.chsin.viamedica.pl

cji szkodliwego oddziaływania toksyn mocznicowych,
określa się mianem kardiomiopatii mocznicowej.
Powiększenie LA jest nieodłącznym składnikiem
kompleksu zmian echokardiograficznych obserwowanych u chorych z ESRD. W ostatnich latach echokardiograficzna ocena LA i jego związek z czynnikami ryzyka
sercowo-naczyniowego został ponownie doceniony.
Jednak, w przeciwieństwie do poprzednio stosowanych
wskaźników planimetrycznych, obecnie podkreślono
znaczenie oceny wolumetrycznej, a wielkość LAV uznano
309
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za jeden z kluczowych wykładników dysfunkcji rozkurczowej LV [3]. W ślad za tym w aktualnych standardach
dotyczących populacji ogólnej, opracowanych przez
American College of Cardiology, American Heart Association
oraz European Society of Cardiology, pomiar LAV oraz LAVI
uważa się za wnoszący klinicznie istotne informacje rokownicze i terapeutyczne [4].
Wielkość LAVI u chorych z ESRD jest także związana
z czynnością LA, gdyż większe wartości LAVI korelują negatywnie z frakcją wyrzutową LA (LAEF, left atrium ejection
fraction), frakcją skracania LA (LAFS, left atrium fractional
shortening), frakcją czynnego opróżniania LA (LAAE, left
atrium active emptying fraction) oraz wskaźnikiem ekspansji LA (LAIE, left atrium index of expansion) [5]. Jedynie
wartość frakcji biernego opróżniania LA (LAPE, left atrium
passive emptying fraction) pozostaje na stałym poziomie
niezależnie od wielkości LAVI. Takie „zachowanie się”
parametrów czynnościowych LA z pozoru wydaje się
nieco zaskakujące. Należałoby bowiem oczekiwać dodatniej korelacji między LAVI a wymienionymi parametrami.
Wielkość LAVI jest przecież markerem zaawansowania
rozkurczowej niewydolności serca — stanu powszechnie
spotykanego u chorych na ESRD. Jak wskazują badania,
u chorych po zawale serca pogorszenie czynności rozkurczowej powoduje kompensacyjne zwiększenie parametrów kurczliwości LA, co służy utrzymaniu rzutu
serca [6]. Jednak w przypadku chorych hemodializowanych niewątpliwemu pogorszeniu funkcji rozkurczowej
i wzrostowi LAVI nie towarzyszy kompensacyjny wzrost
wskaźników aktywnej czynności LA. Wynika to zapewne
ze złożonej i wieloczynnikowej patofizjologii powiększenia LA w tej grupie chorych. Wydaje się, że pod uwagę
należy brać co najmniej dwa dominujące mechanizmy
prowadzące do powiększenia LA. Poza poszerzeniem
LA, będącym konsekwencją dysfunkcji rozkurczowej,
zwiększenie objętości LA jest też niewątpliwie rezultatem
mocznicowej kardiomiopatii przedsionkowej. Zaś gorsza
czynność hemodynamiczna LA to efekt netto zwiększonej kompensacyjnie kurczliwości w odpowiedzi na pojawienie się niewydolności rozkurczowej oraz zaburzenia czynności hemodynamicznej LA będącej skutkiem
niekorzystnego oddziaływania toksyn mocznicowych,
stymulujących rozwój wspomnianej przedsionkowej
kardiomiopatii mocznicowej.
Dysfunkcję skurczową i rozkurczową LV u chorych
na ESRD obserwuje się bardzo często. Łącznie z poszerzeniem wymiarów jam serca oraz z cechami przerostu
LV (LVH, left ventricle hypertrophy) stanowi ona obraz kar310

diomiopatii mocznicowej. Powiększająca się rozstrzeń
serca, a zwłaszcza LV, z kompensacyjnym jej przerostem
trwa i rozwija się u chorych na ESRD nawet po włączeniu
u nich terapii nerkozastępczej [7]. Chorzy hemodializowani charakteryzują się gorszą czynnością rozkurczową
LV, co wyraża się między innymi wydłużeniem czasu deceleracji przepływu wczesnorozkurczowego przez zastawkę mitralną (Edcct, deceleration time of early diastolic
filling of left ventricle), czasu rozkurczu izowolumetrycznego lewej komory (IVRT, left ventricle isovolumic relaxation
time) oraz czasu deceleracji przepływu rozkurczowego
przez żyły płucne (PVDdcct, pulmonary vein diastolic flow
deceleration time), a także niższą niż w grupie kontrolnej
wartością wskaźnika E/A [5]. W efekcie około 2/3 chorych
na ESRD to osoby z zaburzoną czynnością rozkurczową
LV, natomiast wśród osób z grupy kontrolnej zaburzenia
rozkurczu dotyczą pojedynczych przypadków [5]. Jak się
jednak wydaje, wskaźnika E/A nie można uznać za wiarygodny marker niewydolności rozkurczowej u chorych
na ESRD, co wynika z licznych doniesień. Wskazują na
to między innymi Shutov i wsp. [8], podważając wartość
wskaźnika E/A ze względu na jego zależność od stopnia nasilenia niedokrwistości, a więc stanu klinicznego
powszechnego u chorych na ESRD. Autorzy ci zalecają jednocześnie posługiwanie się innymi klasycznymi
wskaźnikami, takimi jak Edcct czy IVRT. Także wiele innych mechanizmów patofizjologicznych, poza obecnoś
cią przetoki czy niedokrwistości, może modyfikować
przepływ mitralny i mierzone z jego pomocą parametry.
Parametry doplerowskie uzyskiwane z przepływu mitralnego są bowiem niesłychanie zależne i wrażliwe na
obciążenie wstępne. Bezpośrednich dowodów na to dostarczają badania chorych hemodializowanych [9]. Nagłe
ograniczenie ilości płynu w czasie hemodializy i związane
z tym zmniejszenie obciążenia wstępnego spowodowało
w krótkim czasie zmianę wskaźnika E/A z 1,0 na 0,8. Uzyskane odwodnienie chorych pozostawało przy tym w granicach limitu fizjologicznego, gdyż nie spowodowało ani
tachykardii, ani spadku ciśnienia tętniczego — kolejnych
czynników, które potencjalnie modyfikują przepływ mitralny. Co interesujące, przedstawione w tej pracy zmiany wskaźnika E/A są niemal identyczne z uzyskanymi
w czasie badań u chorych po transplantacji nerek (RT,
renal trasnplantation) [5]. Niewykluczone zatem, że takie same zmiany tego parametru u chorych po RT mogą
stanowić objaw powolnego, lecz istotnego zmniejszenia
obciążenia wstępnego zależnego od poprawy warunków
hemodynamicznych.
www.chsin.viamedica.pl
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We wspomnianych badaniach [9] wykazano także, że
alternatywnym do podlegającego tak wielu czynnikom
wskaźnika E/A w ocenie dysfunkcji rozkurczowej LV
może być LAVI. Na wielkość i objętość jamy LA wpływa
bowiem wiele oddziałujących wzajemnie czynników, które jednocześnie wpływają na napełnianie LV. Wiadomo,
że zarówno wzrost obciążenia wstępnego, jak i zmniejszenie podatności LV powoduje wzrost ciśnienia w LA
i zwiększenie jego objętości [10]. Zatem, kiedy pojawiają
się takie warunki, z pozoru normalne doplerowskie spektrum przepływu może być odzwierciedleniem pseudonormalizacji, gdyż obecna jest dysfunkcja rozkurczowa.
Mimo że tradycyjna ocena doplerowska prędkości przepływu przez zastawkę mitralną umożliwia chwilowe, ale
zarazem niepewne oszacowanie czynności rozkurczowej
LV, to jednak uważa się, że LAVI oceniany na podstawie
przezklatkowego dwuwymiarowego badania echokardiograficznego ma większą siłę diagnostyczną oraz jest
bardziej stabilnym markerem przewlekłej niewydolności rozkurczowej [11, 12]. Zatem LAVI jest stosunkowo
niezależnym od zmian obciążenia wstępnego markerem
dysfunkcji rozkurczowej LV, co potwierdzają także inne,
w niewielkim stopniu zależne od doraźnych warunków
hemodynamicznych wskaźniki uzyskiwane techniką
doplera tkankowego. Jednoczesna ocena LAVI i doplerowskiego spektrum przepływu mitralnego pozwala
więc na odróżnienie przepływu nieprawidłowego od
pseudonormalnego. Takie podejście może być szczególnie przydatne do oceny zaburzeń relaksacji i podatności
w stanach krążenia hiperwolemicznego jakim cechują
się pacjenci hemodializowani [9].
Dysfunkcja rozkurczowa, a co za tym idzie — wielkość LAVI u chorych na ESRD może się częściowo wiązać
z bardziej nasilonym LVH, a także, niewątpliwie, z upośledzonymi własnościami elastycznymi aorty. Ponieważ
LA oddziałuje bezpośrednio z ciśnieniami napełniania LV
poprzez otwartą zastawkę mitralną w czasie rozkurczu
LV, to na jego wielkość wpływają te same czynniki, które
determinują ciśnienia napełniania LV. Zaburzenie czynności rozkurczowej LV jest stanem często spotykanym
u chorych na ESRD. Jednym z najistotniejszych czynników wpływających na czynność LV niezależnie od ciśnienia tętniczego jest sztywność aorty [13]. Miażdżycę uważa
się za kombinację dwóch niezależnych patologii — blaszek miażdżycowych (ang. atherosis) oraz stwardnienia
ściany naczynia (ang. sclerosis). Właśnie ta druga komponenta zależy od pogorszenia elastycznych własności aorty i jest określana mianem sztywności aorty. Sztywność
www.chsin.viamedica.pl

aorty, wpływając na funkcję przewodzącą tego naczynia,
poprzez podwyższenie ciśnienia powoduje zwiększenie
obciążenia następczego LV. Sprzyja to przerostowi LVH
oraz zmienia jej czynność rozkurczową, a później także skurczową i w efekcie powoduje powiększenie LA,
czego wyrazem jest wzrost LAVI. Można spekulować na
temat mechanizmów łączących sztywność aorty z zaburzeniem czynności LV. Bez wątpienia, kluczowe miejsce
w interpretacji tych związków ma fakt, że zwiększenie
sztywności aorty jako czynnik bezpośrednio wpływający na obciążenie następcze LV jest istotnie powiązane
ze wskaźnikami jej masy [13]. Zatem upośledzenie elastycznych własności aorty, powodując wzrost ciśnienia
i jednocześnie jego nieprawidłową charakterystykę, co
manifestuje się zwiększeniem ciśnienia tętna, przekłada
się na wzrost obciążenia następczego stymulującego LVH.
PARAMETRY PLANIMETRYCZNE I OBJĘTOŚCIOWE LA
U CHORYCH PODDANYCH PRZESZCZEPIENIU NEREK
Powiększenie LA oraz LV wraz z zaburzeniem ich
czynności hemodynamicznej jest nieodłącznym składnikiem kompleksu zmian echokardiograficznych związanych z przeciążeniem objętościowym i ciśnieniowym
obserwowanym u chorych na ESRD. Natomiast RT jest
interwencją potencjalnie umożliwiającą odwrócenie,
a przynajmniej zahamowanie niekorzystnych przemian
zależnych od remodelingu serca.
Jak wykazano w badaniach, po RT obserwuje się
zmniejszenie parametrów zarówno planimetrycznych,
jak i objętościowych LA [5]. Na uwagę zasługuje fakt, że
zmiany te przebiegają niejako dwufazowo. U chorych
w czasie długotrwałej, bo 3-letniej, obserwacji największa
zmiana następuje w początkowych miesiącach po zabiegu. Późniejsze pomiary wskazują na zwolnienie tempa
przemian, jednak stałe zmniejszanie się wymiarów spowodowało w efekcie bardzo istotne różnice na koniec
obserwacji. Zmniejszenie wielkości LAVI jest dowodem
poprawy czynności rozkurczowej LV w tej populacji.
Wydaje się, że proces zmniejszania objętości LA nie da
się ująć w ramy jednego mechanizmu patofizjologicznego, ponieważ ESRD prowadzi do zmian strukturalnych
i czynnościowych, znanych jako kardiomiopatia mocznicowa [14]. Patomechanizm tych nieprawidłowości jest
złożony i, jak dotąd, wyjaśniony tylko fragmentarycznie.
Wśród potencjalnych czynników odpowiedzialnych za
powstawanie tych zmian wymienia się przewodnienie
[15], nadciśnienie tętnicze [7], nagromadzenie toksyn
mocznicowych [7], niedokrwistość [7, 8], nadczynność
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przytarczyc [14], nerkowy zespół niedożywieniowo-zapalny [14, 16], zaburzenia elektrolitowe [17], włóknienie
śródmiąższowe [14], zaburzenia autonomicznego układu
nerwowego [13], a także obecność pozostawionej czynnej przetoki tętniczo-żylnej [14, 18]. Zmiany zachodzące
w układzie krążenia — w tym i w sercu — w mocznicy
można podzielić na dwie grupy. Z jednej strony zależą
one od zmienionych warunków hemodynamicznych towarzyszących mocznicy, z drugiej zaś są konsekwencją
poważnych przemian metabolicznych towarzyszących
tej złożonej patologii. Te dwie podstawowe ścieżki patogenetyczne przeplatają się i przenikają, a dokładne
prześledzenie wszystkich możliwych powiązań jest niemożliwe.
Obserwowana „dwufazowość” zmian wielkości LAVI
wskazuje jednak na pewną prawidłowość. Prawdopodobnie jej wczesne zmniejszenie bardziej zależy od zmieniających się warunków hemodynamicznych w wyniku
zmniejszania przeciążenia objętościowego zależnego od
towarzyszącego ESRD przewodnienia. Takie przesłanki
płyną z pracy Barberato i wsp. [9] dotyczącej chorych
hemodializowanych, u których nagła korzystna zmiana
parametrów hemodynamicznych, a głównie — zmniejszenie obciążenia wstępnego w wyniku szybkiego i istotnego odwodnienia, spowodowała istotne zmniejszenie
wymiaru LA, a także parametrów objętościowych LAV
i LAVI. Przyczyn dalszej późnej redukcji wielkości LAVI
należy upatrywać raczej w ustąpieniu związanej z mocznicą toksemii i jej negatywnego wpływu na przebudowę
zarówno LV, jak i LA. Nie wyklucza to oczywiście faktu, że
ustąpienie oddziałujących dotąd negatywnie czynników
hemodynamicznych, stymulujących także zmiany strukturalne w jamach serca, ma w tej powolnej odbudowie
swoje istotne znacznie.
Przemiany LA, zmierzające do odnowienia jego budowy i funkcji po okresie niekorzystnej przebudowy,
można określić mianem odwracalnego remodelingu.
Wyrazem tej przebudowy jest stopniowe zmniejszanie
LAVI. W pracy Rysza i wsp. [19], w której porównano
wymiary LA u chorych po średnio 30-miesięcznym odstępie czasowym od zabiegu z danymi osób zdrowych,
wykazano utrzymujące się istotne powiększenie LA.
W swoich badaniach Sahagún-Sánchez i wsp. [20] nie
wykazali natomiast zmian w wielkości LA po okresie
3-miesięcznej obserwacji po RT. Nie wiadomo jednak,
czy okres obserwacji nie był zbyt krótki do zaistnienia
przemian. Znaczenie może mieć też fakt, że w obu przytoczonych pracach wielkość LA u badanych chorych po312

zostawała w zasadzie w granicach normy, gdyż wynosiła
odpowiednio 36,9 ± 4,5 mm oraz 35,9 ± 4,4 mm, natomiast we wspomnianych już badaniach Zapolskiego [5]
u chorych po RT wyjściowy wymiar LA wynosił 41,64
± 4,93 mm. Trudno zatem się spodziewać zmniejszenia
wielkości jamy, której wymiary pozostają w normie. Na
podstawie przytoczonych badań można wyciągnąć nie
w pełni obiektywne, a nawet fałszywe wnioski, że RT
nie sprzyja korzystnej odnowie i przebudowie serca, ale
wręcz odwrotnie. Tym bardziej że w przywoływanych
już wielokrotnie badaniach u chorych dializowanych
wykazano szybką, doraźną zmianę wymiaru LA z 39,4
± 8,1 mm do 37,8 ± 8,0 mm w czasie zabiegu hemodializy. Także obserwacje chorych po RT z zachowaną
przetoką i bez niej wskazują na znaczenie warunków
hemodynamicznych w odniesieniu do wielkości LA.
W badaniach Cridliga i wsp. [21] dowiedziono, że pole
powierzchni LA, oceniane w projekcji czterojamowej
w badaniu echokardiograficznym, jest większe u chorych
z czynną przetoką (19,3 ± 4,8 cm 2) niż u chorych bez
czynnej przetoki (16,4 ± 3,8 cm 2). W badaniach Zapolskiego [5] stwierdzono natomiast, że po okresie niekorzystnej przebudowy LA, jak również LV — w wyniku
ustąpienia lub zmniejszenia siły oddziaływania czynnika sprawczego, jakim jest ESRD — możliwy jest proces
odwrotny, zmierzający do przywrócenia prawidłowych
wymiarów serca. Jak zatem widać, dane z piśmiennictwa
są w wielu punktach sprzeczne i mogą świadczyć o tym,
że wsteczny remodeling po RT nie doprowadza do pełnej
restytucji wymiarów serca.
PARAMETRY HEMODYNAMICZNE LA
U CHORYCH PODDANYCH PRZESZCZEPIENIU NEREK
Dane dotyczące czynności mechanicznej LA po RT są
ograniczone i do czasu opublikowania wyników badań
Zapolskiego [5] z 2013 roku ograniczają się praktycznie
do pracy Rysza i wsp. [19]. Choć w pracy tej nie podano wyjściowych parametrów mierzonych bezpośrednio
po RT, gdyż praca nie miała charakteru obserwacyjnego, to fakt stwierdzenia po 30 miesiącach, że parametry
czynnościowe nie odbiegają od zanotowanych w grupie
kontrolnej, świadczy niezbicie o prawidłowej czynności
LA po zabiegu. Natomiast w badaniach Zapolskiego [5]
dokonano szczegółowej analizy poszczególnych parametrów, wskazując na interesującą prawidłowość. Otóż
parametry obrazujące hemodynamiczną czynność przedsionka, takie jak LAEF, LAAE oraz LAIE, poprawiają się już
w czasie 3-miesięcznej obserwacji, a tendencja wzrostowa
www.chsin.viamedica.pl
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utrzymuje się do końca analizowanego okresu. Natomiast
LAPE ulega obniżeniu już w czasie 3-miesięcznej obserwacji i dalej stopniowo, znamiennie statystycznie malejąc
do końca badania. Inaczej zmienia się LAFS, bo choć jest
zdecydowanie większa po zakończeniu obserwacji, to
swój wzrost zawdzięcza głównie stosunkowo powolnej
poprawie w dłuższej pespektywie (obserwacja po roku
i po 3 latach), natomiast w krótszym okresie po RT zmiany
nie są jeszcze znamienne statystycznie. Takie zmiany parametrów czynnościowych LA wynikają zapewne z faktu, że takie parametry, jak LA EF, LAAE, LA PE czy LA IE,
w większej mierze zależą od zmian hemodynamicznych,
które zachodzą szybko i umożliwiają ich poprawę, zaś
LAFS jako parametr odnoszący się do kurczliwości miokardium poprawia się wolniej, co jest zapewne spowodowane przewlekłym niekorzystnym wpływem toksyn
mocznicowych na budowę tkanki przedsionka i funkcję
miocytów. To sprawia, że czas niezbędny do uchwytnej
poprawy ich kurczliwości jest dłuższy.
Remodeling LA, będący przejawem przedsionkowej
kardiomiopatii mocznicowej, jest — jak się wydaje —
przykładem kardiomiopatii złożonej. Składają się na nią
zarówno elementy kardiomopatii rozstrzeniowej, jak i infiltracyjnej. Poza wspomnianymi badaniami [5] nie ma
w piśmiennictwie doniesień dotyczących tego zjawiska
w odniesieniu do LA. Analogii można szukać w odniesieniu do komorowej kardiomiopatii mocznicowej oraz
w doniesieniach o kardiomiopatiach przedsionkowych
przebadanych w innych ujęciach klinicznych; redukcja
LAEF występuje u chorych z idiopatyczną kardiomiopatią zastoinową, gdzie dochodzi także do poszerzenia LA
związanego z objęciem procesem jego jamy, co określa się
mianem pierwotnej kardiomiopatii przedsionkowej [22].
Inny mechanizm pogorszenia czynności LA jest związany
z kardiomiopatią zależną od przeciążenia ciśnieniowego
i objętościowego, jak również upośledzenia kurczliwości
wtórnego do niedokrwienia — w tym przypadku obniżenie LAEF jest pierwotnie konsekwencją wzrostu przedsionkowego obciążenia następczego [23]. Histologiczne
dowody wskazujące na włóknienie ściany przedsionka są
bowiem bardziej wyrażone w przypadku kardiomiopatii
rozstrzeniowej w porównaniu z niewielkimi zmianami
związanymi z zawałem serca, co sugeruje, że pierwotnej
choroby LA w kardiomiopatii rozstrzeniowej nie należy
uznawać wyłącznie za konsekwencję przeciążenia mechanicznego [24]. Obserwacje wskazujące, że wydolność
wysiłkowa jest bezpośrednio zależna od wielkości LAEF,
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a jednocześnie negatywnie koreluje z wielkością LA,
uwydatniają znaczenie LA jako pompy dla wydolności
czynnościowej chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową
[25]. Istotne zaburzenie czynności skurczowej LA oraz
zmniejszenie energii kinetycznej transferowanej do LV
jest także charakterystyczne dla chorych z amyloidozą,
w następstwie nacieczenia miokardium przedsionka
przez amyloid [26]. Zanim jednak dojdzie do widocznego w badaniu echokardiograficznym nacieczenia ściany
przedsionka, LAEF pozostaje w granicach normy [26].
Zarówno w przypadku kardiomiopatii rozstrzeniowej,
jak i infiltracyjnej dochodzi także do pogorszenia funkcji
rezerwuarowej LA i wzrostu ciśnienia w tętnicy płucnej,
co wpływa na rozwój prawokomorowej niewydolności
serca [10].
Modele eksperymentalne kardiomiopatii przedsionkowej umożliwiają wgląd w następstwa mechaniczne
dysfunkcji skurczowej LA, które mogą naśladować cechy charakterystyczne dla kardiomiopatii rozstrzeniowej
i infiltracyjnej. Szybka stymulacja przedsionkowa (400/
/min) prowadzona przez tydzień u psów spowodowała
globalne i regionalne pogorszenie kurczliwości LA, jednocześnie nie wpływając istotnie na czynność LV [27].
Wzrost wskaźnika E/A oraz zmniejszenie wskaźnika S/D
rejestrowanego z przepływu płucnego wiązały się z jednoczesnym zmniejszeniem LAEF oraz poprawą funkcji
przewodzących LA. Natomiast utrzymanie szybkiej stymulacji przez dłuższy czas (6 tyg.) powodowało dalsze
pogorszenie podatności LA, pogorszenie jego czynności
rozkurczowej, zaburzenie czynności rezerwuarowej oraz
zwiększenie udziału funkcji przewodzącej, a więc zmiany
charakterystyczne dla stanów klinicznych związanych
z ciśnieniowym i objętościowym przeciążeniem LA [1]. Co
interesujące, niewydolność LA spowodowana szybką stymulacją miała niewielki wpływ lub nie wpływała na rzut
serca oraz czynność prawej komory, pod warunkiem że
czynność LV pozostawała prawidłowa, ponieważ poprawa funkcji przewodzącej LA kompensowała zmniejszenie LAEF oraz pogorszenie komponenty rezerwuarowej
[1, 28]. Jednak w przypadku zaburzenia czynności rozkurczowej LV zwiększona funkcja przewodząca LA nie
jest w stanie skompensować upośledzonej funkcji skurczowej oraz zmniejszonej wydolności rezerwuarowej
LA [28]. Te eksperymentalnie uzyskane dane mogą być
zatem szczególnie ważne w przypadkach kardiomiopatii
rozstrzeniowej oraz infiltracyjnej, w których nierzadko są
także obecne nieprawidłowości czynności skurczowej
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i rozkurczowej LV [10]. Opisane zmiany dotyczące LA
mogą też w całej rozciągłości obrazować zmiany LA
u chorych na ESRD i tłumaczyć zjawiska obserwowane
w czasie regresji mocznicowej kardiomiopatii przedsionkowej, która niewątpliwie łączy elementy kardiomopatii
przeciążeniowej zależnej od niekorzystnych czynników
hemodynamicznych z elementami kardiomopatii infiltracyjnej związanej z toksynami mocznicowymi.
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