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1. Praktyczne instrukcje
do punktu 3.1: słowniczek
niepewnych pojęć
Piśmiennictwo dotyczące omdlenia i pokrewnych stanów
może być mylące ze względu na niespójności terminologiczne. Znaczenie niektórych pojęć zatarło się, wprowadzono
też nowe terminy konkurujące ze starszymi, często równie
odpowiednimi. Istnieją też regionalne różnice interpretacji
znaczenia różnych słów. Celem niniejszego słowniczka jest
wyjaśnienie nazewnictwa i zwiększenie zgodności z definicjami omdlenia oraz pokrewnych pojęć przyjętymi przez
Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC).

1.1.

PRZEMIJAJĄCA UTRATA PRZYTOMNOŚCI
(BLACKOUT)
Wydaje się, że termin „blackout” jest używany głównie
w Wielkiej Brytanii, gdzie odpowiada pojęciowo przemijającej
utracie przytomności (TLOC) w sensie, w którym termin ten
jest stosowany przez ESC. Dowodzi tego tytuł wytycznych
brytyjskiego National Institute for Health and Care Excellence: „Transient loss of consciousness (‘blackouts’) in over 16s
(CG109)” [Przemijająca utrata przytomności u osób w wieku
powyżej 16 lat]. We wprowadzeniu autorzy stwierdzili, że
termin medyczny odpowiadający określeniu „blackout” to
przemijająca utrata przytomności.
Etymologia i zakres znaczeniowy słowa blackout w języku
angielskim („zaciemnienie”, od black — czarny) sugerują, że
pochodzi ono od zaburzeń widzenia, które mogą występować
tuż przed utratą przytomności w przebiegu omdlenia. Fakt,
że można zaobserwować hipoperfuzję siatkówki, wskazuje
na utratę czynności siatkówki, zanim nastąpi utrata czynności
mózgu, co wynika ze zmian ciśnienia wewnątrzczaszkowego
lub innych właściwości perfuzji siatkówki. Taka utrata wzroku
nie występuje w przypadku innych przyczyn TLOC i nie jest
powszechna w przypadku omdlenia, a więc w dosłownym
sensie słowo blackout nie odpowiada dokładnie omdleniu
lub przemijającej utracie przytomności.
Określenie „blackout” jest zbyt regionalne i nieprecyzyjne, aby mogło być stosowane w celach naukowych, natomiast
może być przydatne podczas rozmów z pacjentami.
1.2.

BEZDECHY (BREATH-HOLDING SPELLS)
W kontekście przemijającej utraty przytomności pojęcie
bezdechów odnosi się do napadów występujących u małych
dzieci. Wyróżnia się zwykle dwa typy: bezdechy z bladością
(pallid breath-holding spells) i bezdechy z sinicą (cyanotic breath-holding spells). Bezdech z bladością wiąże się z bradykardią
lub asystolią wyzwoloną przez strach lub ból [1], a więc te
napady odpowiadają kardiodepresyjnemu typowi omdlenia
wazowagalnego (VVS). Zaburzenia oddychania nie odgrywają
istotnej roli w patofizjologii tych napadów [1]. W przypadku
bezdechów z bladością określenie „breath-holding” („ze wstrzy-
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maniem oddechu”) jest więc niewłaściwe. Natomiast w typie
z sinicą czynność oddechowa odgrywa zasadniczą rolę: napad
rozpoczyna się, kiedy dziecko zostanie zranione lub przestraszone, po czym następuje ustanie oddychania w fazie wydechu
[2]. Wtórnie może dojść do zaburzeń krążenia, co z kolei prowadzi do utraty przytomności. Ta unikatowa charakterystyka
patofizjologiczna nie występuje u starszych dzieci ani u osób
dorosłych. Zarówno typ z bladością, jak i typ z sinicą może się
pojawić u tego samego dziecka, wskazując na skłonność do
nieprawidłowej aktywności odruchowej układu autonomicznego, prowadzącej do upośledzenia krążenia lub oddychania.
Angielskie określenie „breath holding” może również
sugerować, że dzieci wstrzymują oddech świadomie, do
czego nie dochodzi w przypadku powyższych dwóch typów
zaburzeń. Niektóre dzieci mogą świadomie wstrzymywać
oddech, ale prawdopodobnie jest niemożliwe, aby w ten
sposób stracić przytomność.
Bezdechy z bladością (pallid breath-holding spells) to
kardiodepresyjny typ omdlenia wazowagalnego u małych
dzieci, bez udziału oddychania w jego patofizjologii. Zaleca
się, aby w celu zmniejszenia niejasności terminologicznych
zamiast określenia „breath-holding spells” stosować takie
terminy, jak „kardiodepresyjny typ omdlenia wazowagalnego”
(cardioinhibitory vasovagal syncope).
Bezdechy z sinicą (cyanotic breath-holding spells) to unikatowa postać TLOC u małych dzieci, w których aktywność
odruchowa jest przyczyną niezamierzonego bezdechu w fazie
wydechu, a następnie wtórnych zaburzeń krążenia.

nych objawów ostrzegawczych i bez oczywistej zewnętrznej
przyczyny, takiej jak potknięcie się o coś. Pacjenci mogą
w taki sposób opisywać upadek; zwykle nie mają świadomości utraty przytomności (LOC). Takie incydenty powinny być
klasyfikowane jako niewyjaśnione upadki lub upadki inne niż
przypadkowe poślizgnięcie się lub potknięcie (non-accidental
falls), a nie jako „napady padania”.
W czysto opisowym sensie termin „napady padania” nie
wskazuje na żadną określoną przyczynę. Termin ten stosuje się
jednak również w odniesieniu do co najmniej trzech konkretnych chorób: w przypadku padaczki opisuje się w ten sposób
drgawki atoniczne, w chorobie Menière’a nagłe upadki bez
zawrotów głowy, a jeszcze jednym wariantem określanym tym
terminem jest swoisty zespół o nieznanej etiologii polegający
na tym, że kobiety w średnim lub podeszłym wieku nagle
upadają podczas chodzenia, zwykle na kolana, bez utraty
przytomności [4].
Określenie „napad padania” (drop attack) może być
wykorzystywane jako nieswoisty termin opisujący upadki, ale
nie wskazuje na konkretne rozpoznanie.
W kontekście upadków określenia „niewyjaśnione upadki” lub „upadki inne niż przypadkowe poślizgnięcie się lub
potknięcie” (non-accidental falls) są preferowane w stosunku
do „napadów padania”.
Termin „napady padania” (drop attacks) może być wykorzystywany do opisywania szczególnej postaci upadków
u kobiet w średnim lub podeszłym wieku [4], dla której nie
ma innego odpowiedniego określenia.

1.3.

1.5.

OMDLENIE Z DRGAWKAMI/KONWULSJAMI
(CONVULSIVE SYNCOPE)
Drgawki lub konwulsje (convulsions) to gwałtowne skurcze mięśni; w terminologii neurologicznej pojedynczy nagły
mimowolny ruch nazywa się mioklonią. Mioklonie w trakcie
omdlenia występują, kiedy w elektroencefalogramie widoczne
są fale wolne, ale nie płaski zapis [3]. Mioklonie w trakcie
omdleń są na tyle częste, że można stwierdzić, iż samo występowanie mioklonii nie wystarcza, aby uznać dany epizod
za drgawki padaczkowe. To rozróżnienie zależy natomiast
od synchroniczności, rytmiczności i prawdopodobnie liczby
ruchów: w trakcie omdlenia obserwuje się tylko kilka takich
ruchów, natomiast w przebiegu uogólnionych drgawek są
one liczne (20–100).
Określenie „omdlenie z drgawkami” (convulsive syncope)
nie oznacza drgawek padaczkowych. Występowanie mioklonii w trakcie omdlenia nie wskazuje na ciężką hipoperfuzję
ani żadną określoną przyczynę omdlenia, a więc dodanie
określenia „drgawkowy” (convulsive) do słowa „omdlenie”
nie ma wyraźnej dodatkowej wartości.
1.4.

NAPADY PADANIA (DROP ATTACKS)
Określenie „napady padania” może być wykorzystywane
do opisywania nagłych upadków, występujących bez wyraź-
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DYSAUTONOMIA/DYSAUTONOMICZNY
Kiedy słowa te stosuje się do opisania „rodzinnej dysautonomii” (zespół Rileya-Daya), mają one określone i jasne
znaczenie. Poza tym kontekstem określenie „dysautonomia”
jest jednak wykorzystywane w odniesieniu do dowolnych
nieprawidłowości czynności autonomicznego układu nerwowego i obejmuje tak zasadniczo różniące się choroby, jak:
neurogenna hipotensja ortostatyczna (OH), omdlenie odruchowe i zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej (POTS).
W niektórych kontekstach określenie to jest zarezerwowane
dla podgrupy chorób będących przedmiotem zainteresowania specjalistów zajmujących się autonomicznym układem
nerwowym, tj. chorób będących przyczyną neurogennej
hipotensji ortostatycznej.
Pojęcie „dysautonomia” ma dobrze ustalone miejsce
w terminie „rodzinna dysautonomia” (zespół Rileya-Daya).
Dla potrzeb naukowych preferuje się stosowanie swoistych terminów oznaczających choroby lub grupy chorób
o wspólnym podłożu patofizjologicznym zamiast nieswoistego
pojęcia „dysautonomii”.
Choroby charakteryzujące się upośledzeniem czynności
układu autonomicznego, zwykle wywołujące neurogenną
hipotensję ortostatyczną, najlepiej jest określać mianem
„niewydolności układu autonomicznego” (autonomic failure).
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1.6.

OMDLENIE (FAINT)
Angielski rzeczownik „faint” może być potocznym synonimem terminu „omdlenie” (syncope), ale w tym kontekście
jest on prawdopodobnie częściej stosowany do opisywania
VVS niż omdlenia niezależnie od jego przyczyny. Czasownik
„to faint” ma te same konotacje.
Czasownik „to faint” i rzeczownik „faint” są zbyt nieprecyzyjne, aby mogły być stosowane w celach naukowych,
natomiast mogą być przydatne podczas rozmów z pacjentami.
1.7.

OMDLENIE Z HIPERWENTYLACJĄ
(HYPERVENTILATION SYNCOPE)
Rola hiperwentylacji w omdleniach jest złożona: hiperwentylacja zmniejsza przepływ krwi w mózgu poprzez skurcz
naczyń, ale również (poprzez ujemne ciśnienie w klatce
piersiowej) zwiększa powrót żylny z pozytywnymi efektami.
Wypadkowy wpływ omdleń o różnych przyczynach na krążenie systemowe i mózgowe nie został w pełni wyjaśniony.
Należy zauważyć, że termin „zespół hiperwentylacji” został
uwzględniony w piątym wydaniu klasyfikacji zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
(Diagnostic Statistical Manual Fifth Edition), ale jego objawy
są znacznie bliższe napadom paniki niż omdleniu. Efekty
emocjonalne i krążeniowe związane z hiperwentylacją mogą
więc odgrywać rolę w wywoływaniu omdlenia, ale dostępnych
jest zbyt mało danych, aby uważać hiperwentylację za ważną
przyczynę omdleń.
Nie ma powodu, aby uważać „omdlenie z hiperwentylacją” (hyperventilation syncope) za odrębną jednostkę.
1.8.

OMDLENIE NEUROGENNE (NEURALLY
MEDIATED SYNCOPE)
„Omdlenie neurogenne” jest synonimem omdlenia
odruchowego. Podobnie jak ten ostatni termin, określenie
„neurogenne” kładzie nacisk na rolę autonomicznego układu
nerwowego w zaburzeniu prawidłowej regulacji czynności
układu krążenia, natomiast w odróżnieniu od „omdlenia
odruchowego” nie podkreśla roli czynnika wyzwalającego
w wywołaniu omdlenia. Należy zauważyć, że omdlenie spowodowane hipotensją ortostatyczną również może mieścić się
w dosłownym zakresie znaczeniowym określenia „omdlenie
neurogenne” (zależne od czynności układu nerwowego), ale
w praktyce to ostatnie określenie rezerwuje się dla omdlenia odruchowego.
Omdlenie neurogenne to akceptowany synonim omdlenia odruchowego.
1.9.

OMDLENIE NEUROKARDIOGENNE
(NEUROCARDIOGENIC SYNCOPE)
Pojęcie „omdlenia neurokardiogennego” pojawia się
w piśmiennictwie jako alternatywne określenie omdlenia odruchowego lub VVS, co powoduje, że termin ten jest niejednoznaczny. Określenie „wazowagalne” jest starsze, prostsze,

częściej używane i bardziej odpowiednie, ponieważ podkreśla
zarówno naczyniorozkurczowy („wazo-”), jak i kardiodepresyjny („-wagalny”) szlak efektorowy. Z podobnych względów
preferuje się określenie „omdlenie odruchowe”. Co więcej,
termin „neurokardiogenny” nie wskazuje jednoznacznie,
czym są składowe neurologiczna i kardiologiczna, a ponadto
ignoruje mechanizm wazodepresyjny (naczyniorozkurczowy).
Nie ma potrzeby stosowania więcej synonimów omdlenia odruchowego lub VVS, a więc określenie „omdlenie
neurokardiogenne” powinno być zastępowane jednym
z tych terminów.

1.10. OMDLENIE Z PRZYCZYN
NEUROLOGICZNYCH (NEUROLOGICAL
SYNCOPE)
Wyrażenie „omdlenie z przyczyn neurologicznych”
(neurological syncope) jest rzadko definiowane. Kiedy się je
spotyka, jego zastosowanie sugeruje, że w tym przypadku
termin „omdlenie” nie jest używany w sensie przyjętym przez
ESC, ale w o wiele szerszym znaczeniu, prawdopodobnie
odpowiadającym TLOC. Mimo że autonomiczny układ
nerwowy odgrywa rolę w omdleniu odruchowym, omdleniu
spowodowanym OH, a nawet w omdleniu kardiogennym,
nie ma potrzeby określenia jakiegokolwiek przejawu tego
udziału jako „neurologicznego”.
Nie ma potrzeby używania terminu „omdlenie z przyczyn neurologicznych”; w zamian należy stosować szczegółowe terminy.
1.11. ZESPÓŁ POSTURALNEJ TACHYKARDII
ORTOSTATYCZNEJ (POSTURAL
ORTHOSTATIC TACHYCARDIA SYNDROME)
Zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej nazywany
jest również zespołem tachykardii posturalnej (postural tachycardia syndrome). Słowo „posturalny” nie jest ograniczone
do żadnej konkretnej pozycji ciała, natomiast określenie
„ortostatyczny” oznacza pionową pozycję ciała (od greckich
słów oznaczających „prosty, wyprostowany” i „stać”). Istnieje
niewielkie ryzyko błędnego zrozumienia tych terminów, ponieważ skrót obu nazw to POTS (czasami PoTS), a wszystkie
opisy i definicje kładą nacisk na stanie jako czynnik wywołujący dolegliwości i tachykardię.
Ponieważ słowo „ortostatyczny” w nazwie POTS podkreśla pionową pozycję ciała, ten wariant jest preferowany
w stosunku do terminu „zespół tachykardii posturalnej”.
1.12. OMDLENIE PSYCHOGENNE (PSYCHOGENIC
SYNCOPE)
U pacjentów mogą występować objawy utraty przytomności nawet wtedy, kiedy somatyczna czynność mózgu
jest prawidłowa. Epizody pozornej utraty przytomności bez
dużych ruchów ciała ani kończyn nazywa się najczęściej „psychogennym omdleniem rzekomym” [psychogenic pseudosyn-
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cope (PPS)]. Ten termin kładzie nacisk na to, jak wyglądają
napady (tj. omdlenie), ale czym nie są (tj. omdlenie rzekome),
a jednocześnie wskazuje na podłoże (tj. psychogenne). Podczas takich napadów nie stwierdza się hipoperfuzji mózgu,
a więc termin „omdlenie” jest niewłaściwy.
Termin „omdlenie psychogenne” jest niewłaściwy pod
względem patofizjologicznym. Preferowanym terminem
opisującym postać psychogennej TLOC, która przypomina
omdlenie, jest psychogenne omdlenie rzekome.

jednego z tych szlaków i nie obejmuje drugiego, kardiodepresyjnego. Należy zauważyć, że określenie „wazodepresyjny”
w kontekście omdlenia odruchowego odnosi się do nieprawidłowego zmniejszenia naczynioskurczowej aktywności
współczulnej, czego efektem jest rozkurcz naczyń.
Określenie „wazodepresyjny” najlepiej stosować w celu
opisania patofizjologicznego mechanizmu omdlenia odruchowego, a termin „omdlenie wazodepresyjne” tylko w przypadku omdlenia odruchowego bez bradykardii.

1.13. ODRUCHOWE DRGAWKI ANOKSEMICZNE
(REFLEX ANOXIC SEIZURE)
Termin „odruchowe drgawki anoksemiczne” opisuje
epizody omdleń u małych dzieci, zwłaszcza przebiegające
z miokloniami, Użycie słowa „drgawki” (seizure) w tym terminie nie ma wskazywać na padaczkę, a jedynie opisywać
napad bez żadnych swoistych konotacji patofizjologicznych.
Słowo „drgawki” jest jednak zwykle silnie wiązane z padaczką.
Ponieważ takie napady są często błędnie brane za padaczkę
z powodu powierzchownie podobnych objawów, stosowana
terminologia powinna jak najbardziej zapobiegać myleniu
tych sytuacji. Patrz także „Bezdechy”.
Termin „odruchowe drgawki anoksemiczne” oznacza
omdlenie odruchowe u małych dzieci. W celu uniknięcia mylenia takich epizodów z drgawkami padaczkowymi preferowane są precyzyjniejsze terminy, takie jak „VVS u małych dzieci”.

2. Praktyczne instrukcje
do punktu 3.2: klasyfikacja,
patofizjologia, epidemiologia,
rokowanie, jakość życia
i koszty

1.14. DRGAWKI (SEIZURES)
W niektórych przypadkach angielskie słowo „seizure”
(drgawki) może być odnoszone do napadów, które mogą
obejmować zarówno padaczkę, jak i omdlenie. Termin
„psychogenne drgawki niepadaczkowe” [psychogenic non-epileptic seizures (PNES)] również sugeruje, że określenie
„drgawki” nie jest ograniczone tylko do drgawek padaczkowych. Mimo to dla wielu osób termin „drgawki” sugeruje napady padaczkowe. Jeżeli zakres znaczeniowy tego
określenia jest niejednoznaczny, istnieje ryzyko pomylenia
omdlenia z padaczką.
Aby uniknąć mylenia omdlenia z drgawkami padaczkowymi, najlepiej nie stosować angielskiego słowa „seizure”
(drgawki) w szerokim zakresie znaczeniowym obejmującym
również omdlenie.
W każdym przypadku możliwej niejednoznaczności
zaleca się używanie terminu „epileptic seizures” (drgawki padaczkowe).
1.15. OMDLENIE WAZODEPRESYJNE
(VASODEPRESSOR/VASODEPRESSIVE
SYNCOPE)
W starszym piśmiennictwie termin „omdlenie wazodepresyjne” (vasodepressor/vasodepressive syncope) stosowano
jako alternatywny w stosunku do VVS. Rozróżnienie między
dwoma szlakami efektorowymi omdlenia odruchowego oznacza, że obecne znaczenie tego terminu jest ograniczone do
e6

2.1. PATOFIZJOLOGIA
2.1.1. Omdlenie odruchowe
W przypadku omdlenia odruchowego szlaki aferentne
(zaznaczone na czerwono na internetowej rycinie 1) przekazują informacje z receptorów w układzie krążenia i receptorów trzewnych do mózgu. Odruch może być aktywowany
przez niestabilność hemodynamiczną (o której świadczy
centralna hipowolemia, spadek ciśnienia tętniczego i/lub
tachykardia), objawy z przewodu pokarmowego, ból oraz
inne czynniki wyzwalające. Wyższe czynności mózgu, takie
jak bodźce emocjonalne, także mogą ułatwiać aktywację
odruchu lub wyzwalać go bezpośrednio. Głównymi komponentami eferentnymi odruchu (zaznaczonymi na niebiesko
na internetowej rycinie 1) są bradykardia lub asystolia, a także
rozszerzenie naczyń pojemnościowych w trzewiach i kończynach dolnych, prowadzące do spadku ciśnienia tętniczego.
Połączenie tego efektu naczyniorozkurczowego i bradykardii,
obu mogących mieć różne nasilenie, prowadzi do wystąpienia
różnych postaci klinicznych omdlenia odruchowego, tj. typu
naczyniodepresyjnego, kardiodepresyjnego lub mieszanego.
Do większości epizodów omdlenia dochodzi w pozycji
stojącej. Podstawowe znaczenie dla zrozumienia patofizjologii
omdlenia ma koncepcja centralnej objętości krwi (tj. jej puli
dostępnej w czterech jamach serca oraz naczyniach płucnych
i innych dużych naczyniach w klatce piersiowej). Mała centralna objętość krwi z powodu zalegania krwi w układzie żylnym
poniżej przepony jest głównym czynnikiem prowadzącym do
omdlenia, ponieważ serce nigdy nie może wypompować więcej krwi niż jej do niego dopływa [5]. Głównymi adaptacjami
układu krążenia do pionowej pozycji ciała są skurcz tętniczek
i żylnych naczyń pojemnościowych w obszarze trzewi, a także
wzrost napięcia mięśni szkieletowych i brzusznych, powodujący zwiększenie powrotu żylnego. Zasadnicze znaczenie dla
szybkiej adaptacji hemodynamicznej do pionowej pozycji
ciała ma kontrola czynności naczynioruchowej przez odruch
z baroreceptorów tętniczych.
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Internetowa rycina 1. Mechanizm omdlenia odruchowego w ujęciu anatomicznym. Szlaki aferentne (zaznaczone kolorem czerwonym)
przekazują informacje z receptorów w układzie krążenia i narządach trzewnych do mózgu. Baroreceptory tętnicze znajdują się w łuku aorty
i zatoce szyjnej; są to receptory wrażliwe na rozciąganie, które ulegają aktywacji, kiedy ściana naczynia zostanie rozciągnięta w wyniku
wzrostu ciśnienia tętniczego. Aferentne włókna nerwowe z zatoki szyjnej i łuku aorty biegną odpowiednio nerwem językowo-gardłowym
(IX) i nerwem błędnym (X) do ośrodków naczynioruchowych w pniu mózgu. Wyższe czynności mózgowe (bodźce emocjonalne) również
mogą aktywować ten odruch. Szlaki eferentne (zaznaczone kolorem niebieskim) obejmują nerw błędny zaopatrujący serce oraz włókna
współczulne unerwiające serce i naczynia krwionośne. Mechanizmami eferentnymi są bradykardia/asystolia i rozkurcz naczyń kończyn
dolnych oraz naczyń pojemnościowych w łożysku trzewnym

Na wzmiankę zasługuje też patofizjologia ortostatycznego VVS. W tym przypadku omdlenie jest poprzedzone
4- do 6-minutowym okresem, w którym ciśnienie tętnicze
(BP) jest niestabilne i ulega niewielkiemu zmniejszeniu [6].
Nieprawidłowe funkcjonowanie baroreceptorów może
zdezorganizować aktywność włókien współczulnych w naczyniach, prowadząc w ten sposób do nieefektywnej aktywności naczynioskurczowej przed omdleniem [7]. Jest to

spowodowane postępującym zmniejszaniem się pojemności
minutowej serca, zapewne z powodu zalegania krwi w naczyniach żylnych poniżej przepony. To zmniejszenie pojemności
minutowej serca jest ważniejsze niż redukcja całkowitego
oporu obwodowego, który nie u wszystkich osób ulega
zmniejszeniu, a nawet może się zwiększyć [6, 8–11]. Opór
obwodowy może zmniejszać się przed omdleniem jedynie
w przypadku omdlenia wazodepresyjnego, ale nie „czysto”
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Internetowa rycina 2. Mechanizm niewydolności układu autonomicznego (hipotensja ortostatyczna). Szlak aferentny (zaznaczony kolorem czerwonym) przekazuje informacje z baroreceptorów tętniczych w tętnicach szyjnych i łuku aorty do ośrodka naczynioruchowego
w rdzeniu przedłużonym. Szlak eferentny (zaznaczony kolorem niebieskim) reguluje dwie podstawowe odpowiedzi w układzie krążenia:
częstość rytmu serca i napięcie naczyń

kardiodepresyjnego [12]. Te postępujące zmiany w układzie
krążenia wyzwalają w końcu odruch, w którym swoją rolę
odgrywają mechanizmy kardiodepresyjny i wazodepresyjny
(tj. naczyniorozkurczowy) [13–15].
Za omdlenie odruchowe mogą wreszcie odpowiadać
inne mechanizmy eferentne niż proste zahamowanie czynności układu współczulnego, w tym ostatnio zaproponowana
zwiększona aktywność białka transportującego noradrenalinę.
Prowadzi ona do szybszego usuwania noradrenaliny z zakończeń nerwowych, zmniejszając skurcz naczyń [16].

2.1.2. Hipotensja ortostatyczna i inne zespoły
nietolerancji ortostatycznej
W przypadku omdlenia spowodowanego OH czynnościowe i strukturalne zaburzenia autonomicznego układu
e8

nerwowego prowadzą do niewystarczającego wzrostu oporu
obwodowego i częstości rytmu serca (HR) po przyjęciu pozycji stojącej. W pierwotnej i wtórnej niewydolności układu
autonomicznego włókna współczulne unerwiające układ
krążenia nie są w stanie spowodować wzrostu całkowitego
oporu obwodowego w pionowej pozycji ciała. Stres grawitacyjny w połączeniu z niewydolnością naczynioskurczową,
chronotropową i inotropową powoduje zaleganie krwi
w naczyniach żylnych poniżej przepony oraz zmniejszenie
powrotu żylnego i pojemności minutowej serca, co prowadzi
do spadku ciśnienia tętniczego.
Na internetowej rycinie 2 przedstawiono szlak aferentny
(zaznaczony na czerwono), który przekazuje informacje z baroreceptorów tętniczych w tętnicach szyjnych i łuku aorty. Te
informacje docierają do ośrodka naczynioruchowego w rdze-
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niu przedłużonym. Szlak eferentny (zaznaczony na niebiesko)
reguluje dwie podstawowe odpowiedzi w układzie krążenia:
HR i napięcie naczyń. Zasadniczą rolę odgrywa wzrost napięcia naczyń, natomiast wzrost HR nie jest ważnym czynnikiem.
Degeneracja jąder autonomicznych w ośrodkowym układzie
nerwowym i/lub obwodowe odnerwienie autonomiczne
mogą prowadzić do podstawowej cechy charakterystycznej
dla niewydolności układu autonomicznego, tj. OH, a w końcu
do omdlenia [17].
Postacie nietolerancji ortostatycznej zależne od nieprawidłowej aktywności autonomicznego układu nerwowego
w układzie krążenia obejmują klasyczną OH, wczesną OH,
opóźnioną OH, POTS oraz VVS, które w tym kontekście można nazwać ortostatycznym VVS [18, 19]. Zespoły nietolerancji
ortostatycznej, które mogą stanowić przyczynę omdlenia,
przedstawiono w internetowej tabeli 1.
Klasyczną OH definiuje się jako utrzymujący się spadek skurczowego BP o ≥ 20 mm Hg, rozkurczowego BP
o ≥ 10 mm Hg lub też utrzymujący się spadek skurczowego
BP do < 90 mm Hg w ciągu 3 minut aktywnego stania lub
testu pochyleniowego pod kątem co najmniej 60 stopni [18].
W przypadku nadciśnienia w pozycji leżącej jako kryterium
diagnostyczne należy brać pod uwagę spadek skurczowego
BP o ≥ 30 mm Hg. Ortostatyczny wzrost HR jest zmniejszony w przypadku neurogennej OH (zwykle o < 10 uderzeń
na minutę), ponieważ autonomiczna kontrola HR jest
upośledzona. Natomiast w przypadku OH spowodowanej
hipowolemią ortostatyczny wzrost HR jest zachowany lub
nawet zwiększony. Klasyczna OH może być objawowa lub
bezobjawowa. Objawy zależą bardziej od bezwzględnych
wartości BP niż od wielkości jego spadku [20]. Ich wystąpienie
zależy również prawdopodobnie od ważnej roli odgrywanej
przez autoregulację przepływu mózgowego [21]. Nasilenie
objawów różni się znacznie między pacjentami, co ma
znaczenie dla decyzji terapeutycznych. Klasyczna OH wiąże
się ze zwiększeniem umieralności i częstości występowania
chorób układu krążenia [22].
Wczesna OH charakteryzuje się spadkiem skurczowego
BP o > 40 mm Hg i/lub rozkurczowego BP o > 20 mm Hg
w ciągu 15 sekund stania [18]. Następnie BP samoistnie
i szybko powraca do normy, a więc okres hipotensji i objawów
jest krótki (< 40 s), ale wciąż może być przyczyną omdlenia.
Najnowsze wyniki wskazują, że szybkość wzrostu BP po jego
początkowym spadku po pionizacji ma ważne znaczenie prognostyczne: powolny wzrost ciśnienia jest negatywnym czynnikiem prognostycznym u osób w podeszłym wieku [23, 24].
Opóźnioną OH definiuje się jako OH występującą
po upływie ponad 3 minut testu pochyleniowego lub próby aktywnego stania [18]. Charakteryzuje się ona powoli
postępującym spadkiem BP. Niewystępowanie bradykardii
ułatwia odróżnienie opóźnionej OH od omdlenia odruchowego. Postępujące zmniejszanie się centralnej objętości
krwi spowodowane opóźnioną OH może jednak wywołać

omdlenie odruchowe. Opóźniona OH jest nierzadka u osób
w podeszłym wieku. U tych pacjentów przypisuje się ją
wzrostowi sztywności serca, które jest wtedy bardziej wrażliwe na zmniejszenie obciążenia wstępnego i upośledzenie
kompensacyjnych odruchów naczynioskurczowych [17, 25].
Może to być również łagodna forma klasycznej hipotensji
ortostatycznej, zwłaszcza jeżeli wiąże się z parkinsonizmem
lub cukrzycą [26, 27].
POTS: u niektórych pacjentów, najczęściej młodych
kobiet, występuje ciężka nietolerancja ortostatyczna (zawroty głowy, kołatanie serca, drżenie, uogólnione osłabienie,
zamglone widzenie i męczliwość), ze znacznym ortostatycznym wzrostem HR (o > 30 uderzeń na minutę lub
do > 120 uderzeń na minutę w ciągu 10 minut stania lub
testu pochyleniowego), bez hipotensji ortostatycznej. U pacjentów w wieku 12–19 lat kryterium diagnostyczne stanowi
wzrost HR o > 40 uderzeń na minutę [18]. Niekiedy dochodzi
następnie do VVS. POTS wiąże się z często z fizycznym odtrenowaniem, niedawnym zakażeniem, zespołem przewlekłego
zmęczenia, zespołem nadmiernej ruchomości stawów oraz
całym spektrum nieswoistych objawów, takich jak ból głowy
i ból w klatce piersiowej. Patofizjologia tego zespołu jest
przedmiotem dyskusji i prawdopodobnie jest niejednorodna: postulowano odtrenowanie, procesy immunologiczne,
nadmierne zaleganie krwi w naczyniach żylnych oraz stan
nadmiernej aktywności adrenergicznej [28, 29].
Charakterystyka spadku BP w przebiegu ortostatycznego
VVS różni się od spadku BP w klasycznej OH. W przypadku
ortostatycznego VVS ciśnienie tętnicze zaczyna się obniżać po
kilku minutach od przyjęcia pozycji stojącej, a tempo spadku
ciśnienia zwiększa się, dopóki pacjent nie zemdleje, położy się
bądź nastąpi i jedno i drugie. W rezultacie niskie BP utrzymuje
się tylko przez krótki czas. W klasycznej OH ciśnienie zaczyna
się obniżać natychmiast po przyjęciu pozycji stojącej, a potem
tempo spadku ciśnienia zmniejsza się, a więc niskie BP może
się utrzymywać przez wiele minut [30].
Badanie podmiotowe u pacjentów z nietolerancją ortostatyczną może ujawnić następujące objawy [28, 31]:
1. Zawroty głowy, uczucie pustki w głowie, osłabienie,
męczliwość i/lub senność;
2. Kołatanie serca (pacjent może określać tym mianem
nieprawidłowe uderzenia serca w omdleniu z przyczyn
sercowych, ale także tachykardię zatokową w przebiegu omdlenia odruchowego, hipotensji ortostatycznej
lub POTS);
3. Bladość, wzmożona potliwość i/lub nudności: objawy
aktywacji autonomicznej (omdlenie odruchowe);
4. Ból szyi i barków, ból w dolnej części pleców lub ból
w okolicy przedsercowej (klasyczna hipotensja ortostatyczna, najczęściej niewydolność autonomiczna);
5. Zaburzenia słuchu: pogorszenie słuchu, trzaski, szum
uszny i/lub wrażenie, jakby dźwięki dochodziły z odległości (wszystkie przyczyny);
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Internetowa tabela 1. Zespoły nietolerancji ortostatycznej, które mogą być przyczyną omdlenia

Zespół

Uzupełniający test
diagnostyczny

Charakterystyka

Czas od pionizacji
do nieprawidło-

Patofizjologia

wej reakcji BP

Najczęstsze

pacjentów/

objawy

/najczęstsze stany
towarzyszące

Wczesna OH

Ciągły pomiar BP (be- 0–15 sekund
at-to-beat) podczas
próby aktywnego stania (od pozycji leżącej
do stojącej)

Przemijająca dyspro- Zawroty głowy, zaporcja między rzutem burzenia widzenia
serca a TPR
po kilku sekundach
od pionizacji (rzadko omdlenie)

Młode, asteniczne
osoby; starszy wiek,
po lekach (alfa-adrenolityki)

Klasyczna OH

Próba aktywnego sta- < 3 minut
nia; test pochyleniowy

Niedostateczny wzrost
TPR i HR w niewydolności układu autonomicznego, będący
przyczyną zalegania
krwi; alternatywnie
znaczne zmniejszenie
objętości wewnątrznaczyniowej

Zawroty głowy, męczliwość, osłabienie,
zaburzenia wzroku
i słuchu

Zespół kruchości,
po lekach (wszystkie
leki naczynioaktywne i diuretyki),
niewydolność układu
autonomicznego,
hipowolemia

Opóźniona OH,
czasami następnie
omdlenie odruchowe

Test pochyleniowy;
próba aktywnego
stania

> 3 minut

Patofizjologia niepewna, prawdopodobnie
postępujący spadek
powrotu żylnego
i mały rzut serca

Długotrwałe objawy
prodromalne (zawroty
głowy, męczliwość,
osłabienie, zaburzenia
wzroku i słuchu, ból
w okolicy lędźwiowej,
szyi lub okolicy przedsercowej), po których
może wystąpić omdlenie odruchowe

Zespół kruchości,
rozpoczynająca się
niewydolność układu
autonomicznego,
po lekach (wszystkie
leki naczynioaktywne
i diuretyki), choroby
współistniejące

Ortostatyczne omdlenie wazowagalne

Test pochyleniowy

Zwykle długotrwałe Odruch wazowagalny
stanie
spowodowany postępującym zaleganiem
krwi, z końcową aktywacją szlaku naczyniorozkurczowego
i/lub kardiodepresyjnego, często poprzedzony aktywacją układu autonomicznego

Aktywacja układu
autonomicznego
(nudności, bladość,
potliwość) poprzedza
omdlenie

Częstsze u kobiet. Ortostatyczne omdlenie
wazowagalne może
być związane z przewlekłą nietolerancją
ortostatyczną

POTS

Próba aktywnego sta- < 10 minut — nieprania lub test pochyle- widłowa reakcja HR
niowy

Nietolerancja ortostatyczna (zawroty głowy, kołatanie serca,
drżenie, osłabienie,
zaburzenia widzenia
i męczliwość). Omdlenie jest rzadkie i zwykle wywołane przez
aktywację odruchu
wazowagalnego

Nadreprezentacja
młodych kobiet,
niedawne zakażenie
lub uraz, zespół nadmiernej ruchomości
stawów

Nieprawidłowy wzrost
HR bez towarzyszącego spadku BP. Prawdopodobne mechanizmy:
znaczne odtrenowanie, procesy immunologiczne, nadmierne
zaleganie krwi w żyłach i stan hiperadrenergiczny

BP — ciśnienie tętnicze; HR — częstość rytmu serca; OH — hipotensja ortostatyczna; POTS — zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej; TPR — całkowity
opór obwodowy
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6.

Zaburzenia widzenia: zamglone widzenie, rozjaśnienie
obrazu, utrata widzenia barwnego, widzenie tunelowe
oraz w końcu utrata wzroku (wszystkie przyczyny);
7. Omdlenie.
Te objawy typowo występują w pozycji stojącej, ustępują
w pozycji siedzącej lub leżącej oraz mogą być bardziej nasilone rano, podczas ekspozycji na duże temperatury otoczenia
oraz po posiłkach lub wysiłku fizycznym.

2.1.3. Omdlenie kardiogenne
Najczęstszymi sercowymi przyczynami omdlenia są
pierwotne bradyarytmie, takie jak zespół chorego węzła
zatokowego i blok przedsionkowo-komorowy (AV), oraz
tachyarytmie (nadkomorowe lub komorowe). U pacjentów
z strukturalnymi chorobami serca (zawał serca lub kardiomiopatia przerostowa) również może wystąpić omdlenie, zwykle
z powodu zaburzeń rytmu. Zatorowość płucna jest często
nierozpoznawaną przyczyną u pacjentów hospitalizowanych
z powodu omdlenia [32].
2.1.3.1. Zaburzenia rytmu serca
Zaburzenia rytmu serca są najczęstszą sercową przyczyną omdlenia. Wszystkie rodzaje zaburzeń rytmu wywołują
omdlenie poprzez krytyczne zmniejszenie pojemności minutowej serca, ale do występowania omdleń przyczynia się
wiele czynników dodatkowych: rodzaj arytmii (nadkomorowa
lub komorowa), częstość rytmu komór (zbyt wolna lub zbyt
szybka), czynność lewej komory, pozycja ciała oraz adekwatność naczyniowych mechanizmów kompensacyjnych. Do
tych ostatnich należą odruchy naczynioskurczowe zależne od
baroreceptorów, inicjowane przez nagłą hipotensję [33, 34].
W zespole chorego węzła zatokowego występuje nieprawidłowa czynność węzła zatokowego, której przyczyną jest
albo nieprawidłowy automatyzm, albo zaburzenia przewodzenia zatokowo-przedsionkowego. W tej sytuacji omdlenie
jest spowodowane długimi pauzami wynikającymi z zahamowania zatokowego lub zatokowo-przedsionkowego oraz
niewydolności mechanizmu generowania rytmu zastępczego,
ale także może mieć podłoże odruchowe [35].
Największy związek z omdleniami wykazują zasadniczo
nasilone postacie nabytego bloku AV (blok II stopnia typu
Mobitza, zaawansowany blok II stopnia i całkowity blok AV).
W takich sytuacjach rytm serca może się stać zależny od
dodatkowych (zastępczych) rozruszników (które często są
niepewne), jak w przypadku zastępczego rytmu węzłowego
lub komorowego.
Do omdlenia lub stanu przedomdleniowego może dojść
w momencie wystąpienia napadowej tachyarytmii, zanim
zadziałają naczyniowe mechanizmy kompensacyjne [33,
34]. Powrót przytomności następuje zwykle, zanim ustąpi
tachyarytmia, ale niekiedy stan nieprzytomności może się
utrzymywać, zwłaszcza jeżeli częstość rytmu komór jest duża
lub aktywność komorowa jest nieefektywna.

Brady- i tachyarytmie mogą być wywoływane przez
pewne leki. Leki wydłużające odstęp QT mogą sprzyjać występowaniu torsade de pointes w sytuacji bradykardii i pauz
[zespół nabytego wydłużenia odstępu QT (LQTS)], zwłaszcza
w przypadku małego stężenia potasu i magnezu. Natomiast
w przypadku wrodzonego LQTS arytmie występują często
w następstwie nagłego wzrostu aktywności adrenergicznej
z powodu wysiłku fizycznego, pobudzenia, nagłych bodźców
słuchowych lub nagłego przestraszenia. Leki wydłużające
odstęp QT należą do różnych grup, np. leków antyarytmicznych, rozszerzających naczynia, psychotropowych, przeciwko
drobnoustrojom, a także niesedatywnych leków antyhistaminowych. Na temat dziedzicznego LQTS wiadomo więcej niż
na temat LQTS wywoływanego przez leki. Niniejsza grupa
robocza zaleca, aby szukać informacji na aktualnych stronach
internetowych poświęconych temu zagadnieniu (www.crediblemeds.org oraz www.brugadadrugs.org).

2.1.3.2. Strukturalne choroby serca i dużych naczyń
Strukturalne choroby serca i naczyń mogą być przyczyną
omdlenia, kiedy zwiększone zapotrzebowanie na przepływ
krwi w układzie krążenia przewyższa upośledzoną zdolność
serca do zwiększania pojemności minutowej. Omdlenie jest
poważnym problemem, kiedy wiąże się ze stałym lub dynamicznym zwężeniem/zawężaniem w obrębie drogi odpływu lewej
komory. Mimo to omdlenie często nie jest wyłącznie skutkiem
ograniczenia rzutu serca — może ono częściowo wynikać z odruchu wazowagalnego, hipotensji ortostatycznej lub zaburzeń
rytmu serca. Również zatorowości płucnej może nierzadko
towarzyszyć omdlenie odruchowe. Prawdopodobnie udział
mechanizmów odruchowych w zatorowości płucnej może
tłumaczyć występowanie omdleń u tych pacjentów w przypadkach, w których stopień upośledzenia drożności tętnic płucnych
jest bardzo niewielki i jest mało prawdopodobne, aby mógł on
być bezpośrednią przyczyną istotnych zaburzeń hemodynamicznych [36]. Również zaburzenia rytmu serca, a zwłaszcza
arytmie komorowe, są często ważnymi przyczynami omdlenia
u pacjentów ze strukturalnymi chorobami serca, takimi jak zawał
serca lub kardiomiopatia przerostowa. Mechanizm omdlenia
może więc być wieloczynnikowy. Jednak nawet kiedy omdlenie
w przebiegu choroby serca może wynikać głównie z mechanizmów odruchowych, te incydenty powinny być klasyfikowane
jako omdlenie kardiogenne, aby podkreślić potrzebę leczenia
podstawowej choroby serca, o ile jest to możliwe.
2.2. EPIDEMIOLOGIA
2.2.1. Częstość występowania omdlenia
w populacji ogólnej
Incydenty TLOC, które mogą mieć charakter omdlenia, są
bardzo częste w populacji ogólnej [37]. Wyniki badania epidemiologicznego przeprowadzonego w stanie Utah [38] wykazały, że roczna częstość występowania omdleń, które były
przyczyną oceny medycznej, wyniosła 9,5 na 1000 mieszkań-
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Internetowa tabela 2. Częstość występowania omdleń zależy od populacji, w której dokonuje się oceny. Zaadaptowano z: Olde Nordkamp
i wsp. [37] oraz Malasana i wsp. [38]
Względna częstość występowania
Oceniana populacja

Zapadalność (na 1000 osobolat)

(w porównaniu ze 100 pacjentami
z omdleniem)

Populacja ogólna

18–40

100

Pacjenci zgłaszający się do lekarza

9,3–9,5

25–50

3,6

10–20

0,7–1,8

2–10

Pacjenci kierowani do specjalisty
Pacjenci kierowani do szpitalnej izby przyjęć/
/na oddział ratunkowy

ców, a co dziesiąty pacjent był hospitalizowany. Większość
osób z omdleniem prawdopodobnie nie poddaje się ocenie
lekarskiej. Jedynie niewielki odsetek pacjentów zasięga opinii
specjalisty, a jeszcze mniej osób jest kierowanych do szpitalnej
izby przyjęć/na oddział ratunkowy (internetowa tabela 2).
Rozkład występowania pierwszych w życiu incydentów
omdlenia w zależności od wieku jest bimodalny [39–41].
Częstość występowania omdleń jest bardzo duża wśród
pacjentów w wieku 10–30 lat, mała wśród osób dorosłych
w średnim wieku 40 lat, a następnie ponownie osiąga szczyt
wśród pacjentów w wieku > 65 lat. W badaniu z Framingham
[40] 10-letnia skumulowana częstość występowania omdleń
wyniosła 11% wśród zarówno mężczyzn, jak i kobiet w wieku
70–79 lat oraz odpowiednio 17% i 19% wśród mężczyzn
i kobiet w wieku ≥ 80 lat. Ocenia się, że w sumie w ciągu
całego życia incydent omdlenia występuje u około połowy
osób w populacji ogólnej (internetowa rycina 3).

2.2.2. Częstość występowania poszczególnych
przyczyn omdlenia
Częstość występowania poszczególnych przyczyn
omdlenia różni się w zależności od wieku oraz okoliczności
klinicznych, w jakich ocenia się pacjentów (dodatkowe tabele
1 i 2 — patrz uzupełniające dane, strona internetowa KP).
Można jednak sformułować pewne uogólnienia:
Omdlenie odruchowe jest najczęstszym typem omdlenia we wszystkich sytuacjach klinicznych i wszystkich grupach wiekowych.
Omdlenie kardiogenne jest drugim pod względem
częstości występowania typem omdlenia. Liczba pacjentów
z przyczyną sercową różni się znacznie między badaniami.
Większą częstość występowania omdlenia kardiogennego
obserwuje się wśród pacjentów ocenianych w szpitalnych
izbach przyjęć/na oddziałach ratunkowych, zwłaszcza wśród
starszych osób, a także w ośrodkach kardiologicznych. Omdlenie z przyczyn sercowych jest niezwykle rzadkie wśród dzieci,
nastolatków i młodych osób dorosłych.
U pacjentów w wieku < 40 lat OH jest rzadką przyczyną omdlenia, natomiast zdarza się często wśród pacjentów
w bardzo podeszłym wieku.
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Incydenty TLOC, które nie mają charakteru omdlenia,
są częstsze wśród pacjentów ocenianych w szpitalnych
izbach przyjęć/na oddziałach ratunkowych, co odzwierciedla wieloczynnikową złożoność problemów występujących
u tych osób.
Omdlenie odruchowe jest zdecydowanie najczęstszym
typem TLOC u osób młodych, natomiast u pacjentów w podeszłym wieku często występuje wiele przyczyn, a wywiady
mogą być mniej wiarygodne niż u osób młodych.

2.3. ROKOWANIE
2.3.1. Ciężkość omdlenia
Przyczynę, dla której należy definiować „ciężkie omdlenie”, stanowi fakt, że taka kategoryzacja może ułatwić opiekę
nad pacjentem, a także stratyfikację pacjentów dla potrzeb
naukowych. Omdlenie należy klasyfikować jako ciężkie
z dwóch powodów:
1. Pierwszy dotyczy „ryzyka przyczynowego” omdlenia,
tj. ryzyka związanego z chorobą podstawową, która
była przyczyną omdlenia. Omdlenie z przyczyn kardiologicznych wiąże się z dużą chorobowością i znaczną
umieralnością, co oznacza, że każde omdlenie z powodu
udowodnionej przyczyny kardiologicznej klasyfikuje się
jako ciężkie omdlenie, nawet jeżeli dany epizod trwał
krótko i nie wiązał się z niekorzystnymi następstwami.
2. Drugi powód wiąże się z ryzykiem następstw omdlenia.
Dotyczy to wpływu, jaki omdlenie ma na życie pacjenta
z powodu urazów fizycznych, zaburzeń aktywności
w szkole lub w pracy, wpływu na zdolność prowadzenia
pojazdów i innych osobistych konsekwencji:
Do urazów fizycznych dochodzi najczęściej wtedy, kiedy
nie ma objawów ostrzegawczych lub są one krótkotrwałe
i pacjent nie ma czasu na podjęcie odpowiednich działań, aby
zapobiec upadkowi lub innym niekorzystnym konsekwencjom
omdlenia. Ważnym czynnikiem obciążającym są wcześniejsze
urazy związane z omdleniem.
Zaburzenia aktywności w szkole występują wówczas,
kiedy omdlenia są przyczyną na tyle dużej absencji, że pogarszają wyniki w nauce lub wymagają dodatkowych zajęć
edukacyjnych w celu zapobieżenia takim następstwom.
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Skumulowana częstość
występowania [%]

Odsetek [%]

Wiek w momencie pierwszego omdlenia

Wiek [lata]

Internetowa rycina 3. Rozkład wieku i skumulowana częstość występowania pierwszych epizodów omdlenia w populacji ogólnej wśród
osób w wieku ≤ 80 lat. Dane dla osób w wieku 5–21 lat pochodzą z badania, które przeprowadzili Ganzeboom i wsp. [39], dla osób
w wieku < 5 lat z badania, które przeprowadzili Lombroso i Lerman [41], a dla osób w wieku 20–80 lat z badania, które przeprowadzili
Soteriades i wsp. [40]

Zaburzenia aktywności w pracy występują wówczas,
kiedy charakter wykonywanego zawodu powoduje, że nawet
pojedynczy incydent jest niebezpieczny lub też pacjent nie
może dalej wykonywać danego zawodu z powodu omdlenia.
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów: liczy się
jako poważna konsekwencja, kiedy zgodnie z krajowymi
przepisami prawnymi pacjent po omdleniu nie może przez
pewien czas prowadzić pojazdów.
Inne osobiste konsekwencje obejmują: depresję, a także
istotne upośledzenie zdolności uczestnictwa w aktywnościach
rodzinnych lub społecznych, które jest przyczyną istotnych
cierpień osobistych .

2.3.2. Ryzyko zgonu i incydentów zagrażających życiu
Stwierdzono, że wśród osób z omdleniem względne ryzyko
zgonu z dowolnej przyczyny wynosi 1,31, ryzyko zgonu z powodu choroby wieńcowej lub zawału serca nieprowadzącego

do zgonu — 1,27, a ryzyko śmiertelnego lub nieprowadzącego
do zgonu udaru mózgu — 1,06 w porównaniu z grupą kontrolną [40]. Zidentyfikowano kilka wskaźników prognostycznych
(dodatkowa tabela 3 — patrz uzupełniające dane, strona
internetowa KP). Ogólnie rzecz ujmując:
Niekorzystne rokowanie, w tym ryzyko zgonu, wiąże
się bardziej z ciężkością choroby podstawowej niż z samym
omdleniem [40, 42, 43];
Strukturalna choroba serca [44–48] jest głównym czynnikiem ryzyka nagłych zgonów sercowych i umieralności
ogólnej u pacjentów z omdleniem. U chorych z ciężką
niewydolnością serca i wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem lub urządzeniem do terapii resynchronizującej
występowanie omdleń wiąże się z uzasadnionymi wyładowaniami defibrylatora i pozwala przewidywać większą
umieralność w porównaniu z podobnymi pacjentami bez
omdlenia [49, 50];
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Internetowa tabela 3. Wskazówki dotyczące prowadzenia pojazdów przez pacjentów z omdleniami w wywiadach
Zaburzenie będące przyczyną omdlenia

Grupa 1 (kierowcy prywatni)

Grupa 2 (kierowcy zawodowi)

Niezdolni do prowadzenia pojazdów

Niezdolni do prowadzenia pojazdów

Zaburzenia rytmu serca
Nieleczone zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia rytmu serca, bez zagrożenia życia, Po zastosowaniu skutecznego leczenia
leczenie zachowawcze

Po zastosowaniu skutecznego leczenia

Zaburzenia rytmu serca, zagrażające życiu (np. cho- Po zastosowaniu skutecznego leczenia
roby dziedziczne), leczenie zachowawcze

Trwałe ograniczenie

Wszczepienie stymulatora

Po 1 tygodniu

Po wykazaniu prawidłowej czynności
urządzenia (pierwsza wizyta kontrolna
po wszczepieniu)

Ablacja przezcewnikowa

Po zastosowaniu skutecznego leczenia

Po zastosowaniu skutecznego leczenia

Wszczepienie implantowanego kardiowertera- Po 1 miesiącu. Ryzyko może być zwiększone Trwałe ograniczenie
-defibrylatora (ICD)
w ciągu kilku miesięcy po wyładowaniu ICD
(3 miesiące)
Strukturalna choroba serca/naczyń płucnych
Po przywróceniu odpowiedniej czynności

Po przywróceniu odpowiedniej czynności

Po zastosowaniu skutecznego leczenia

Po zastosowaniu skutecznego leczenia

Hipotensja ortostatyczna (neurogenna)
Omdlenie w pozycji siedzącej
Omdlenie odruchowe
Pojedynczy incydent/mało nasilone

Bez ograniczeń, chyba że omdlenie wystąpiło Bez ograniczeń, chyba że omdlenie wystąpodczas prowadzenia pojazdu
piło podczas prowadzenia pojazdu lub bez
objawów prodromalnych

Nawracające i ciężkie

Po zastosowaniu skutecznego leczenia

Po zastosowaniu skutecznego leczenia.
Należy zachować szczególną ostrożność,
jeżeli omdlenie wystąpiło podczas prowadzenia pojazdu lub bez objawów prodromalnych

Niewyjaśnione omdlenie
Bez ograniczeń, chyba że bez objawów Po ustaleniu rozpoznania i zastosowaniu
prodromalnych, omdlenie wystąpiło podczas odpowiedniego leczenia
prowadzenia pojazdu lub występuje ciężka
strukturalna choroba serca. W wymienionych
sytuacjach — po ustaleniu rozpoznania i zastosowaniu odpowiedniego leczenia
Grupa 1: osoby prywatne kierujące motocyklami, samochodami osobowymi i innymi małymi pojazdami z przyczepą lub bez przyczepy
Grupa 2: kierowcy zawodowi kierujący pojazdami o masie powyżej 3,5 tony lub pojazdami do przewozu pasażerów (> 8 miejsc siedzących z wyłączeniem
kierowcy). Kierujący taksówkami, małymi karetkami pogotowia i innymi pojazdami stanowią kategorię pośrednią między kierowcami prywatnymi i zawodowymi,
a zasady postępowania w tej grupie powinny być zgodne z lokalnymi przepisami prawnymi
Uwaga: W grupie 2 okres obserwacji, w którym ocenia się skuteczność leczenia, powinien być zasadniczo dłuższy

U osób z OH ryzyko zgonu, choroby wieńcowej, niewydolności serca lub udaru mózgu jest zwiększone dwukrotnie
w porównaniu z populacją ogólną, co wynika głównie z większego nasilenia chorób współistniejących [22, 51];
Rokowanie jest natomiast korzystne u młodych pacjentów, u których wykluczono strukturalną lub elektryczną
chorobę serca [40].

2.3.3. Nawroty omdleń i ryzyko obrażeń fizycznych
W niedawnym przeglądzie systematycznym częstość występowania nawrotów omdleń zwiększała się liniowo z 0,3%
po 30 dniach do 22% po 2 latach obserwacji [52].
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Najsilniejszym wskaźnikiem predykcyjnym nawrotu
omdlenia jest liczba epizodów omdleń w ciągu 1–2 lat
poprzedzających ocenę kliniczną [53]. Natomiast wartość
predykcyjna płci, ciężkości omdlenia, obecności strukturalnej
choroby serca oraz odpowiedzi na test pochyleniowy jest
niewielka lub zerowa [53, 54].
Nawroty omdlenia wiążą się ze złamaniami i urazami
tkanek miękkich u 12% pacjentów [55]. W szpitalnej izbie
przyjęć/na oddziale ratunkowym niewielki uraz stwierdzono
w 29,1% przypadków, a uraz poważny — w 4,7% przypadków; największą częstość występowania urazów (43%) zaobserwowano u starszych pacjentów z nadwrażliwością zatoki
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szyjnej [56]. U osób w podeszłym wieku chorobowość wtórna
do omdleń obejmuje utratę pewności siebie, depresję, obawę przed upadkami, złamania oraz późniejszą konieczność
pobytu w ośrodku przewlekłej opieki [57].

2.3.4. Ryzyko omdlenia podczas prowadzenia
pojazdów
Wśród pacjentów z omdleniem w wywiadach częstość
występowania nawrotów omdlenia podczas prowadzenia
pojazdu wynosi 3–9.8% [58, 59]. Ryzyko wypadku samochodowego w związku z omdleniem wynosi mniej niż 1%
rocznie [59]. U wysoce objawowych osób z VVS oszacowane ryzyko ciężkich obrażeń podczas prowadzenia pojazdu
było nawet mniejsze od obserwowanego w populacji ogólnej [60]. U pacjentów z groźnymi dla życia komorowymi
zaburzeniami rytmu serca, których włączono do badania
Antiarrhythmics versus Implantable Defibrillators (AVID) [61],
objawy sugerujące tachyarytmię nawracały często podczas
prowadzenia samochodu, ale rzadko prowadziły do wypadku
samochodowego (0,4% na pacjento-rok). To ryzyko może być
zwiększone w ciągu 2–4 miesięcy po wyładowaniu wszczepialnego kardiowertera-defibrylatora z powodu większego
prawdopodobieństwa kolejnych wyładowań [62]. Prowadzenie samochodu przez pacjentów z omdleniem w wywiadach
jest więc zaskakująco bezpieczne.
Mimo to omdlenie w wywiadach można traktować jako
pośredni czynnik ryzyka wypadków samochodowych. Częstość występowania wypadków samochodowych w ciągu 2 lat
obserwacji była niemal dwukrotnie większa wśród pacjentów
z pierwszym w życiu rozpoznaniem omdlenia ustalonym
w izbie przyjęć/na szpitalnym oddziale ratunkowym lub
w szpitalu (2,1% rocznie) niż w populacji ogólnej (1,2% rocznie) [63]. Omdlenie należy więc brać pod uwagę jako jeden
z kilka czynników, kiedy ocenia się zdolność pacjentów do
prowadzenia pojazdów [63].
Podsumowując, bezwzględne ryzyko wypadków podczas
prowadzenia pojazdu, które są spowodowane omdleniem,
jest małe. Oceniając możliwość powrotu do prowadzenia
pojazdów po incydencie omdlenia, lekarze powinni najpierw
dokonywać stratyfikacji ryzyka klinicznego u pacjenta, a także
prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia omdlenia.
Dotyczy to zarówno kierowców prywatnych, jak i zawodowych, niezależnie od lokalnych przepisów prawnych w tym
zakresie, które mogą dokonywać rozróżnienia między tymi
dwoma grupami i mogą być różne w poszczególnych krajach
europejskich. Podstawowe zasady stratyfikacji ryzyka związanego z omdleniem obejmują ocenę objawów prodromalnych,
częstotliwości, intensywności i czasu trwania incydentów,
a także ich związku z pozycją ciała oraz warunkami środowiskowymi. Należy także uwzględnić czynniki wywołujące.
W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci ESC oraz inne
instytucje opublikowały kilka stanowisk ekspertów [64–70].
Opierając się na tych dokumentach, a także na nowym pi-

śmiennictwie, niniejsza grupa robocza zaproponowała wskazówki dotyczące prowadzenia pojazdów przez pacjentów
po omdleniu, które przedstawiono w internetowej tabeli 3.

2.3.5. Ryzyko omdlenia podczas pracy
Omdlenie podczas pracy jest rzadkim zdarzeniem i jego
konsekwencje pod względem urazowości są zwykle niewielkie
[71]. Ponieważ jednak omdlenie wiąże się z utratą napięcia
mięśni, nawet zasadniczo niegroźny epizod wazowagalny
może się stać niebezpieczny w środowisku pracy stwarzającym wysokie ryzyko. Dlatego też u osób z omdleniem
konieczna jest stratyfikacja zagrożeń zawodowych związanych z nawrotem omdlenia, zwłaszcza jeżeli długość okresu
ekspozycji na niebezpieczne warunki jest istotna [65, 72].
W takich okolicznościach może być zalecane skierowanie
pacjenta do specjalisty medycyny pracy.
2.4. WPŁYW NA JAKOŚĆ ŻYCIA
Nawracające omdlenia wpływają na jakość życia, a stopień wywoływanych przez nie zaburzeń jest proporcjonalny
do częstości występowania omdleń. U pacjentów z co najmniej 6 incydentami omdleń w ciągu całego życia stwierdzono
odwrotną zależność między częstością występowania epizodów a ogólnym postrzeganiem stanu zdrowia, która nie ujawniła się u osób z wywiadami mniej niż 6 incydentów omdleń
w ciągu całego życia [73]. U osób dorosłych, które trafiły do
referencyjnego ośrodka diagnostyki i leczenia omdleń z powodu przemijającej utraty przytomności, stwierdzono gorsze
wyniki we wszystkich skalach jakości życia generycznego
kwestionariusza Short Form-36 niż w populacji ogólnej. Swoisty chorobowo kwestionariusz oceny stanu czynnościowego
u pacjentów z omdleniem wskazał na średnie pogorszenie
33% spośród wymienionych aktywności, takich jak prowadzenie pojazdów [74%]. Płeć żeńska, większe nasilenie chorób
współistniejących, liczba epizodów omdleń, występowanie
stanu przedomdleniowego oraz rozpoznanie neurologiczne
lub psychogenne wiązały się z gorszą jakością życia. Jakość
życia zwykle poprawia się wraz z upływem czasu [75].
2.5. HOSPITALIZACJE I KWESTIE EKONOMICZNE
Mimo że porównania kosztów między badaniami są
trudne ze względu na różnice metod obliczania kosztów
oraz różnice między systemami opieki zdrowotnej w różnych krajach, zasadniczo uważa się, że leczenie omdleń jest
drogie, ponieważ omdlenie jest częste w populacji ogólnej
i w nieunikniony sposób generuje duże bezpośrednie koszty
kliniczne (wynikające z potrzeby wykonywania wielu badań
i zasięgania opinii specjalistów), a także pośrednie koszty
społeczne [76, 77].
W sumie 1–1,5% wizyt w szpitalnych izbach przyjęć jest
spowodowanych omdleniem, a około 50% tych pacjentów
jest hospitalizowanych (dodatkowa tabela 4 — patrz uzupełniające dane, strona internetowa KP). Koszty hospitalizacji
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Internetowa tabela 4. Wyjaśnienie klinicznych cech przemijającej utraty przytomnościa
Cecha kliniczna

Uwagi

Krótki czas trwania LOCb

Na podstawie często mało wiarygodnych relacji pacjenta lub naocznych świadków zdarzenia:
• Jeżeli zmierzony wiarygodnie, to górna granica czasu trwania TLOC wynosi 5 minut
• Jeżeli jest szacowany, podawane mogą być dłuższe czasy

Nieprawidłowa kontrola motoryczna
• Upadek (utrata kontroli posturalnej)c
• Nieprawidłowo duże (sztywność) lub małe
(wiotkość) napięcie mięśni
• Brak prawidłowych ruchów kończyn
• Występowanie nieprawidłowych ruchów

Potwierdzenie upadku wymaga zarówno uzyskania informacji od pacjenta, jak i relacji
naocznego świadka zdarzenia:
• Upadek z powodu LOC jest bardziej praawdopodobny, jeżeli pacjent nie pamięta samego upadku i nie ma danych wskazujących na zastosowanie środków zaradczych, takich
jak rozłożenie rąk
Pozostałe aspekty kontroli motorycznej wymagają relacji naocznego świadka zdarzenia:
• Sztywność lub wiotkość można ocenić na podstawie sposobu upadania i położenia ciała w pozycji leżącej; naoczny świadek zdarzenia może ocenić napięcie mięśni kończyn,
szyi lub tułowia
• Brak prawidłowych ruchów ocenia się poprzez obserwację
• Nieprawidłowe ruchy mogą obejmować skurcze mięśni, nieprawidłowe ułożenie
kończyn, (wygląd) twarzy lub głowy, ruchy oddechowe, otwieranie oczu, wydawanie
dźwięków i nietrzymanie moczu/stolca

Utrata reagowania na bodźce

Potwierdzenie wymaga działania podjętego przez naocznego świadka zdarzenia:
• Brak reakcji na bodźce słowne
• Brak reakcji lub nieprawidłowa reakcja na dotyk lub ból

Amnezja obejmująca okres nieprzytomności

Potwierdzenie wymaga uzyskania informacji od pacjenta (czasami relacji naocznego
świadka zdarzenia)

LOC — utrata przytomności; TLOC — przemijająca utrata przytomności
a
„Przemijająca” oznacza, że cechy TLOC ustępują całkowicie
b
Krótki czas trwania dotyczy tylko kontroli motorycznej, amnezji i utraty reagowania na bodźce; objawy towarzyszące, takie jak męczliwość lub senność,
mogą występować przez znacznie dłuższy czas
c
Upadku nie można ocenić, kiedy pacjent już znajduje się w pozycji leżącej lub okoliczności zdarzenia uniemożliwiają upadek, np. pacjent siedzi w samochodzie lub w fotelu. Sam upadek nie jest równoznaczny z utratą przytomności

stanowią > 75% wszystkich wydatków, a większość hospitalizacji jest niepotrzebna [78]. Spośród osób trafiających
do izby przyjęć z powodu omdlenia w ciągu następnych
7–30 dni umiera 0,8%, a poważne niepożądane następstwa
odnotowuje się u 3,6% (dodatkowa tabela 4 — patrz uzupełniające dane, strona internetowa KP). Wynika z tego, że
tylko niewielka podgrupa pacjentów może odnieść korzyści
z pilnej hospitalizacji.
Jednym z głównych celów specjalistycznego ośrodka
diagnostyki i leczenia omdleń jest zmniejszenie kosztów
poprzez ograniczenie niepotrzebnych hospitalizacji oraz właściwe wykorzystanie testów diagnostycznych [76]. Kwestię tę
rozwinięto w części 9 głównego tekstu wytycznych.

3. Praktyczne instrukcje
do punktu 4.1: ocena wstępna
3.1.

BADANIE PODMIOTOWE
JAKO TEST DIAGNOSTYCZNY
Badanie podmiotowe u pacjenta z TLOC może być
traktowane jako test diagnostyczny, który może mieć bardzo
różną charakterystykę w zależności od tego, jak oraz przez
kogo uzyskiwane i analizowane są informacje pochodzące od
pacjenta. Wywiady, jeżeli zostaną zebrane w właściwy sposób,
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są potężnym narzędziem diagnostycznym, które w większości
przypadków okazuje się jedynym badaniem potrzebnym
u pacjentów z TLOC, poza badaniem przedmiotowym oraz
elektrokardiogramem (EKG) [79].
Ocena skuteczności „wywiadów” jako testu diagnostycznego ma pewne aspekty rozumowania fizjologicznego.
W diagnostyce omdlenia nie ma niezależnego badania referencyjnego, z którym można by porównywać inne metody.
Jako rozwiązanie tego problemu braku prostej referencyjnej
metody diagnostycznej w takich stanach, jak TLOC/omdlenie,
w celu oceny wiarygodności rozpoznania można zaproponować celowaną długoterminową obserwację, najlepiej
z oceną przez zespół ekspertów, opartą na dalszych badaniach
i/lub dodatkowych informacjach uzyskiwanych w trakcie tej
obserwacji, w tym informacjach na temat nawrotów i stanu
zdrowia [80, 81].
W wieloośrodkowym badaniu [82], w którym posłużono
się danymi z długoterminowej obserwacji jako metodą weryfikacji wartości oceny wstępnej dokonywanej przez lekarzy
prowadzących, łączny odsetek pewnych (100% pewności)
i wysoce prawdopodobnych (80–-100% pewności) rozpoznań
wstępnych wynosił 50–80%. Łączna dokładność diagnostyczna oceny wstępnej również była duża, ponieważ wynosiła
91%. Groźne rozpoznania nie zostały przeoczone.
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3.2.

WYJAŚNIENIE CECH KLINICZNYCH
PRZEMIJAJĄCEJ UTRATY PRZYTOMNOŚCI
Przemijająca utrata przytomności charakteryzuje się
czterema swoistymi cechami: krótkim czasem trwania, nieprawidłową kontrolą motoryczną, utratą reagowania na bodźce
i amnezją dotyczącą okresu utraty przytomności. Te swoiste
cechy charakterystyczne TLOC, które ułatwiają rozpoznanie,
przedstawiono w internetowej tabeli 4.
• Przemijająca utrata przytomności jest pewna, kiedy występują wszystkie te cztery cechy kliniczne.
• Przemijającą utratę przytomności wyklucza spełnienie
dowolnego z poniższych warunków: kontrola motoryczna była prawidłowa przez cały incydent, reagowanie
na bodźce było zachowane przez cały incydent lub też
pacjent pamięta zdarzenia podczas całego incydentu.
• Brak świadomości utraty przytomności nie wyklucza TLOC.
• Jeżeli nie było naocznych świadków zdarzenia, do TLOC
najprawdopodobniej doszło, jeśli w pamięci pacjenta jest
wyraźna luka, podczas której nastąpił upadek.
• Upadek bez amnezji najczęściej nie stanowi TLOC,
jednak do omdlenia może dojść, zwłaszcza u pacjentów
w podeszłym wieku, bez świadomości utraty przytomności. Stan przedomdleniowy u osób w podeszłym wieku
może być przyczyną upadku.
Kryteria TLOC są oparte wyłącznie na wywiadach zebranych od pacjenta oraz relacjach naocznych świadków zdarzenia, ponieważ do takich incydentów zwykle nie dochodzi

4.1.

w obecności fachowego personelu medycznego. Ponieważ
rozpoznanie TLOC opiera się na wywiadach, a nie na badaniu
przedmiotowym w momencie danego incydentu, przyjęte
kryteria nie gwarantują, że rzeczywiście doszło do utraty
przytomności, a jedynie, że ten incydent tak wyglądał. Dlatego
też kategoria TLOC obejmuje choroby z somatyczną utratą
przytomności, tj. omdlenie i drgawki padaczkowe, a także
naśladujące je stany psychogenne. Omdlenie, najczęściej
VVS, znacznie przewyższa pozostałe stany pod względem
liczby incydentów.

4. Wskazówki z wywiadów
wykorzystywane
w diagnostyce przemijającej
utraty przytomności
— listy kontrolne wytycznych
Europejskiego Towarzystwa
Kardiologicznego
Dane z wywiadów wymienione w sześciu poniższych
tabelach zostały zebrane z kilku źródeł. Należy zauważyć,
że dla większości z tych punktów nie ma wystarczających
informacji, aby ocenić ich przydatność pod względem czułości
i swoistości. W tych schemacie przyjęto klasyfikację TLOC
stosowaną przez ESC.

CZYNNIKI WYZWALAJĄCE PRZED NAPADEM

Internetowa tabela 5.1. Wskazówki z wywiadów wykorzystywane w diagnostyce przemijającej utraty przytomności
Informacja z wywiadów

Możliwe rozpoznanie

Piśmiennictwo, uwagi, definicje

Pozycja leżąca (w okresie czuwania)

—— Kardiodepresyjne omdlenie wazowagalne spowodowane
bólem lub strachem
—— Zaburzenia rytmu serca
—— Psychogenne omdlenie rzekome i psychogenne drgawki
niepadaczkowe

Padaczka [83]
Przyczyny sercowe [84]

Podczas prawidłowego snu

—— Padaczka
—— Zaburzenia rytmu serca
—— Jeżeli objawy prodromalne VVS prowadzące do przebudzenia + później omdlenie: „omdlenie przerywające
sen” (sleep syncope)

Padaczka [83, 85]
Omdlenie przerywające sen [86, 87]

Pozycja siedząca

Wszystkie przyczyny (w tym ortostatyczne VVS
i klasyczna OH)

Omdlenie wazowagalne [88, 89]

Stanie przez pewien czas

—— Wszystkie przyczyny
—— Jeżeli do TLOC dochodzi tylko podczas stania: OH,
ortostatyczne VVS

Kilka kroków po wstaniu lub wyprostowaniu się ze skłonu czy pozycji
kucznej

Wczesna i klasyczna OH
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Internetowa tabela 5.1. cd. Wskazówki z wywiadów wykorzystywane w diagnostyce przemijającej utraty przytomności
Informacja z wywiadów

Możliwe rozpoznanie

Piśmiennictwo, uwagi, definicje

Oddawanie moczu lub stolca

Sytuacyjne omdlenie odruchowe (uwaga: defekacja
i biegunka mogą być czynnikami wyzwalającymi omdlenie
wazowagalne, ale również towarzyszącymi mu objawami)

Oddawanie moczu [91–93]
Oddawanie stolca [93, 94]

Kaszel

Omdlenie sytuacyjne (zwykle długotrwały nasilony kaszel,
często u palaczy z chorobą płuc)

[95–98]

Przełykanie

Omdlenie sytuacyjne (zwykle choroba przełyku)

[99]

Głośny śmiech, opowiadanie dowcipów, nieoczekiwane spotkanie
znajomej osoby

Katapleksja (należy pytać o nadmierną senność w ciągu dnia)

[100]

Śmiech

Sytuacyjne omdlenie odruchowe (bardzo rzadko)

[101, 102]

Podczas jedzenia i po jedzeniu

—— Wszystkie przyczyny (przypadkowy zbieg okoliczności)
—— Tylko podczas jedzenia/po jedzeniu (15 min): hipotensja
poposiłkowa, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku
i z niewydolnością układu autonomicznego
—— Jeżeli przede wszystkim podczas posiłków: zaburzenia
rytmu serca/zespół Brugadów

Hipotensja poposiłkowa [103, 104]

Ruchy głowy, ucisk szyi, golenie się

Spontaniczny typ omdlenia spowodowanego nadwrażliwością zatoki szyjnej

[105]

Strach, ból, instrumentacja

Klasyczne VVS

[90]

Podczas wysiłku fizycznego

—— Strukturalna choroba serca
—— Zaburzenia rytmu serca: blok AV, LQTS1, katecholaminergiczny VT
—— Może występować w przypadku niewydolności układu
autonomicznego
—— VVS u bardzo młodych osób/nastolatków

Podczas wysiłku fizycznego [84]

Bezpośrednio po zaprzestaniu wysiłku fizycznego

—— Hipotensja powysiłkowa u osób w średnim lub podeszłym wieku: niewydolność układu autonomicznego
—— U osób młodych: VVS, zwłaszcza u sportowców wyczynowych

Niewydolność układu autonomicznego
[106, 107]
VVS [108,109]

Podczas wysiłku wykonywanego
kończyną górną

Zespół podkradania (bardzo rzadko)

[110]

Kołatanie serca

—— Tachyarytmia
—— Tachykardia posturalna w VVS, POTS

[111]
Różnicowanie między omdleniem
a drgawkami [112]

Silne emocje inne niż strach
(np. sprzeczka)

—— Katapleksja
—— Zaburzenia rytmu serca: katecholaminergiczny wielokształtny VT; także podczas wysiłku fizycznego, u dzieci
i młodych osób dorosłych

Katapleksja [100]
Katecholaminergiczny wielokształtny
VT [113, 114]

Zaskoczenie/przestraszenie (np. sygnał budzika)

—— LQTS2
—— Padaczka z zaskoczenia

LQTS2 [115]
Padaczka [116]

Podczas gorączki

—— VVS (częściej)
—— Zespół Brugadów

Wiele opisów przypadków, ale nie ma
systematycznych analiz występowania
omdlenia z gorączką/bez gorączki

Migoczące światła

Padaczka z nadwrażliwością na światło

[117, 118]

Deprywacja snu

—— Padaczka
—— VVS

Padaczka [83, 119]

Upał/ciepło/gorąca kąpiel

—— VVS
—— Klasyczna OH

VVS [39]
OH [120, 121]
Różnicowanie między omdleniem
a drgawkami [112]

AV — przedsionkowo-komorowy; LQTS1 — zespół wydłużonego odstępu QT typu 1; LQTS2 — zespół wydłużonego odstępu QT typu 2; OH — hipotensja
ortostatyczna; POTS — zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej; TLOC — przemijająca utrata przytomności; VT — częstoskurcz komorowy VVS — omdlenie
wazowagalne
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4.2.

MOMENT ROZPOCZĘCIA NAPADU

Internetowa tabela 5.2. Wskazówki z wywiadów wykorzystywane w diagnostyce przemijającej utraty przytomności — w momencie
rozpoczęcia się napadu.
Informacja z wywiadów

Możliwe rozpoznanie

Piśmiennictwo, uwagi, definicje

Zaburzenia widzenia: czarne plamki przed oczami,
utrata widzenia kolorów (rzadko)
Zaburzenia słuchu: wrażenie, jakby dźwięki docierały
z oddali, brzęczenie lub dzwonienie w uszach

Omdlenie: objawy hipoperfuzji mózgu,
a więc niezwiązane z przyczyną omdlenia

[122]

Nudności, wzmożona potliwość, bladość

OH: aktywacja układu autonomicznego

Potliwość (różnicowanie między
omdleniem a padaczką) [112]

Ból barków i szyi („coat hanger pattern”)

Klasyczna hipotensja ortostatyczna:
lokalne niedokrwienie mięśni

[123, 124]

Krzyk w momencie rozpoczęcia się napadu („ictal cry”)

Padaczka

[125]

Nieprzyjemne odczucie promieniujące z jamy brzusznej
w górę

— Aura padaczkowa
— Takie samo odczucie może niezbyt
często występować w VVS

Padaczka [126]
VVS [122]

Nieprzyjemne odczucie promieniujące z jamy brzusznej
w górę, nieprzyjemny smak lub woń bądź inne objawy
swoiste dla danego pacjenta, ale powtarzające się
podczas napadów

Aura padaczkowa

[127, 128]
Wrażenie déjà vu (przemawia
za padaczką) [112]

OH — hipotensja ortostatyczna; VVS — omdlenie wazowagalne

4.3.

PODCZAS NAPADU (RELACJA NAOCZNEGO ŚWIADKA)

Internetowa tabela 5.3. Wskazówki z wywiadów wykorzystywane w diagnostyce przemijającej utraty przytomności — podczas napadu
(relacja naocznego świadka)
Informacja z wywiadów

Możliwe rozpoznanie

Piśmiennictwo, uwagi, definicje

Przewrócenie się, sztywność

—— Faza toniczna padaczki
—— Rzadziej omdlenie (wszystkie przyczyny)

[129]

Wiotkie opadnięcie

—— Omdlenie (wszystkie warianty)
—— Padaczka atoniczna (rzadko, u dzieci)

[129]
Drgawki atoniczne [130]

Upadek:

Ruchya:
Samo występowanie:

Ograniczona wartość w różnicowaniu między
omdleniem a padaczką, potrzebne są bardziej szczegółowe informacje

Początek przed upadkiem (częściowe, jednostronne)

Padaczka

—

Początek po upadku

—— Padaczka
—— Omdlenie

—

Symetryczne, synchroniczne

Padaczka

—

Niesymetryczne, asynchroniczne

Omdlenie, rzadko padaczka

—

Początek w momencie LOC

—— Padaczka
—— Omdlenie (zwykle kilka sekund później)

Omdlenie [3]

Początek po LOC

Omdlenie

Omdlenie [3] (średnio ok. 20 s)

Czas LOC < 30 sekund

Jeżeli zmierzony, omdlenie o wiele bardziej
prawdopodobne niż padaczka

Drgawki: średnio 74 sekundy [131], średnio
90 sekund [132]
Omdlenie [3]

Czas trwania LOC > 1 minuty

—— Jeżeli zmierzony, drgawki padaczkowe
bardziej prawdopodobne niż omdlenie
—— PNES

Drgawki [131]
Omdlenie [3]
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Internetowa tabela 5.3. cd. Wskazówki z wywiadów wykorzystywane w diagnostyce przemijającej utraty przytomności — podczas
napadu (relacja naocznego świadka)
Informacja z wywiadów

Możliwe rozpoznanie

Piśmiennictwo, uwagi, definicje

Czas trwania LOC > 5 minut

—— Psychogenne omdlenie rzekome
—— PNES

Różnicowanie między PNES a drgawkami
padaczkowymi [85, 133, 134]
Psychogenne omdlenie rzekome [135]

Niewiele ruchów (ok. 10)

Omdlenie o wiele bardziej prawdopodobne
niż padaczka

—

Wiele ruchów („100”, „nie można było policzyć”)

—— Padaczka
—— PNES

—

Ograniczone do jednej kończyny lub jednej
strony ciała

—— Padaczka
—— Omdlenie

—

Gwałtowne ruchy miednicy

—— PNES
—— Drgawki padaczkowe z płata czołowego,
rzadko w przypadku drgawek z płata
skroniowego

[136, 137]
U dzieci: bardzo rzadko [134]

Powtarzające się zwiększenie, a następnie
zmniejszenie nasilenia i zmiany charakteru
ruchów

PNES

[85]

LOC — utrata przytomności; PNES — psychogenne drgawki niepadaczkowe
a
Określenie „kloniczne” (clonic) jest w codziennym użyciu ograniczone do padaczki, natomiast określenie „mioklonie” (myoclonus) odnosi się do ruchów
w przebiegu omdlenia, a także pewnych rodzajów padaczki oraz ruchów poanoksemicznych. Określenia „konwulsje, drgawki” (convulsions) najlepiej rezerwować dla padaczki. Określenie „zrywy miokloniczne“ (myoclonic jerks) ma niewielki związek z konkretnymi przyczynami i najlepiej jest unikać formułowania
nieuzasadnionych wniosków

4.4.

INNE ASPEKTY

Internetowa tabela 5.4. Wskazówki z wywiadów wykorzystywane w diagnostyce przemijającej utraty przytomności — inne aspekty
Informacja z wywiadów

Możliwe rozpoznanie

Piśmiennictwo, uwagi, definicje

Twarzowe automatyzmy ruchowe (żucie,
oblizywanie ust, mruganie)

—— Padaczka
—— Omdlenie (często, ale bardzo rzadko zauważane)

Omdlenie [3]

Zasinienie twarzy

—— Padaczka
—— Omdlenie kardiogenne

Różnicowanie między omdleniem
wazowagalnym a arytmicznym [138]

Otwarte oczy

—— Padaczka
—— Omdlenie (jedynie w przypadku płytkiej
i krótko trwającej utraty przytomności)

Różnicowanie między drgawkami
padaczkowymi a PNES [139]

Oczy zamknięte w okresie nieprzytomności

—— Psychogenne omdlenie rzekome

Psychogenne omdlenie rzekome [135]

—— PNES
—— Wstrząśnienie mózgu

PNES [140–142]

Przygryzienie języka

—— Padaczka bardziej prawdopodobna niż
omdlenie, jeżeli przygryzienie z boku
języka (jedno- lub obustronne)
—— Omdlenie bardzo rzadko, wtedy czubek
języka
—— Nie różnicuje między PNES a padaczką
—— Upadki spowodowane przypadkowym
poślizgnięciem się lub potknięciem
również mogą być przyczyną rozdarcia
tkanek języka

Uraz [143]
Różnicowanie między padaczką a omdleniem
[112, 144, 145]
Różnicowanie między padaczką a PNES [146]

Nietrzymanie moczu

Nie różnicuje między drgawkami padaczkowymi a omdleniem, ani między drgawkami
padaczkowymi a psychogenną TLOC

[147]
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Internetowa tabela 5.4. cd. Wskazówki z wywiadów wykorzystywane w diagnostyce przemijającej utraty przytomności — inne aspekty
Informacja z wywiadów

Możliwe rozpoznanie

Piśmiennictwo, uwagi, definicje

Porażenie, ataksja, objawy z pnia mózgu

TIA z obszaru krążenia kręgowo-podstawnego

[148]

Chrapliwe/charczące oddychanie

—— Drgawki padaczkowe bardziej prawdopodobne niż PNES
—— W omdleniu jedynie krótkotrwałe (ok.
10 s) podczas głębokiej hipoperfuzji

Drgawki [85]
Omdlenie [3]

Obrócenie głowy

—— Drgawki padaczkowe (długotrwałe)
—— Omdlenie z głęboką hipoperfuzją (< 30 s)

Różnicowanie między omdleniem
a drgawkami [3, 112]

Nagły nasilony ból głowy, później wymioty
i sztywność karku

Krwawienie podpajęczynówkowe

[149]

Utrata przytomności trwająca 10–30 minut

—— Nie jest to TLOC!
—— PNES lub psychogenne omdlenie rzekome
(lepszym określeniem jest „pseudośpiączka”)
—— Utrata przytomności z powodu urazu,
przyczyn metabolicznych itd.

[135]

Drganie/trzepotanie powiek

PNES bardziej prawdopodobne niż drgawki
padaczkowe

[139]

Wybroczyny podskórne i inne urazy

Wszystkie przyczyny (w tym psychogenne
omdlenie rzekome i PNES)

PNES [150]

PNES — psychogenne drgawki niepadaczkowe; TIA — incydent przemijającego niedokrwienia ośrodkowego układu nerwowego; TLOC — przemijającą utratą
przytomności

4.5.

PO NAPADZIE

Internetowa tabela 5.5. Wskazówki z wywiadów wykorzystywane w diagnostyce przemijającej utraty przytomności — po napadzie
Informacja z wywiadów

Możliwe rozpoznanie

Nudności, wzmożona potliwość, bladość

—— Omdlenie odruchowe: aktywacja układu —
autonomicznego
—— Również reakcja stresowa na przemijającą
utratę przytomności z dowolnej przyczyny

Piśmiennictwo, uwagi, definicje

Jasność umysłu natychmiast po odzyskaniu
przytomności

—— Omdlenie
—— Padaczka (niezwykle rzadko)

—

Dezorientacja i oszołomienie przez 5–10
sekund, potem od razu przywrócenie pamięci

Omdlenie (typowe, często niezauważane)

[3]

Splątanie, zaburzenia pamięci przez wiele
minut po odzyskaniu przytomności

Padaczka

[112]

Sen

—— Padaczka (początkowo stupor)
[151]
—— Omdlenie odruchowe (sen dobrowolny,
zwłaszcza u dzieci)

Ból mięśni (nie z powodu wybroczyn/krwiaków) Padaczka, ale również psychogenne drgawki [152]
niepadaczkowe
Ból w klatce piersiowej

Przyczyny sercowe: niedokrwienie mięśnia
sercowego

[153]

Płacz

U małych dzieci: wszystkie przyczyny

Psychogenne drgawki niepadaczkowe [85]
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4.6.

CHOROBY POPRZEDZAJĄCE

Internetowa tabela 5.6. Wskazówki z wywiadów wykorzystywane w diagnostyce przemijającej utraty przytomności — choroby poprzedzające
Informacja z wywiadów

Możliwe rozpoznanie

Piśmiennictwo, uwagi, definicje

Niedawne rozpoczęcie lub zmiana farmakoterapii

—— VVS (zmniejszenie objętości wewnątrzna- —
czyniowej, leki hipotensyjne)
—— OH
—— Zaburzenia rytmu serca (wydłużenie odstępu QT)

Choroba serca w wywiadach

Przyczyny sercowe: zaburzenia rytmu serca lub —
strukturalna choroba serca

Nadciśnienie tętnicze

—— OH spowodowana lekami
—
—— OH spowodowana niewydolnością układu
autonomicznego (jeżeli ciśnienie tętnicze
mierzone tylko w pozycji leżącej lub siedzącej)

Parkinsonizm

OH (niewydolność układu autonomicznego: [154, 155]
choroba Parkinsona, zanik wielonarządowy)

Zaburzenia potencji i problemy z oddawaniem Jeżeli występuje OH: niewydolność układu
moczu od kilku lat
autonomicznego

[31]

Nietolerancja ortostatyczna

—— VVS
—— OH
—— POTS

Z definicji

Padaczka w wywiadach

Padaczka

—

Strukturalne uszkodzenie mózgu

Padaczka

—

Wcześniejsze potencjalnie traumatyzujące —— Psychogenne drgawki niepadaczkowe
[156]
zdarzenia
—— Psychogenne omdlenie rzekome (niekoniecznie!)
—— Inne przyczyny (przypadkowe współistnienie)
Wcześniejsza psychoza, depresja

OH spowodowana lekami przeciwdepresyjnymi [157–160]
lub przeciwpsychotycznymi

Nagły zgon w wieku < 40 lat wśród członków Genetycznie uwarunkowane zaburzenia rytmu [161, 162]
rodziny
serca/kardiomiopatia/rozwarstwienie aorty
piersiowej
Cukrzyca

—— Omdlenie kardiogenne
OH [163]
—— OH (wtórna niewydolność układu autonomicznego)
—— Utrata przytomności z powodu hipoglikemii: czas trwania zbyt długi jak na przemijającą utratę przytomności

Wcześniejsze VVS w wieku < 35 lat

VVS bardziej prawdopodobne niż arytmiczne

[138]

Bez omdlenia przed ukończeniem 35 lat

VVS mniej prawdopodobne

Różnicowanie między VT a VVS [164]

VVS w wywiadach rodzinnych

VVS znacznie bardziej prawdopodobne (ale [165–167]
ta postać i tak występuje u jednej trzeciej populacji)

Pacjent przypomina sobie występowanie VVS znacznie bardziej prawdopodobne

—

w młodości incydentów przypominających VVS
OH — hipotensja ortostatyczna; POTS — zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej; VT — częstoskurcz komorowy; VVS — omdlenie wazowagalne
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5. Praktyczne instrukcje
do punktu 4.2.1:
masaż zatoki szyjnej
Obecna definicja omdlenia spowodowanego zespołem
zatoki szyjnej wymaga wywołania omdlenia (tzw. „metoda
objawów”) [168–172] w połączeniu z udokumentowaniem
nieprawidłowego odruchu kardiodepresyjnego i/lub wazodepresyjnego.
Masaż zatoki szyjnej (CSM) powinien być wykonywany
w warunkach ciągłego monitorowania EKG oraz nieinwazyjnego ciągłego (beat-to-beat) monitorowania ciśnienia tętniczego.
Masaż zatoki szyjnej polega na manualnym ucisku
czubkami drugiego, trzeciego i czwartego palca jednej ręki
miejsca najlepiej wyczuwalnego tętna na tętnicy szyjnej [173],
między kątem żuchwy a chrząstką pierścieniowatą na przednim brzegu mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego, po
obróceniu twarzy w przeciwną stronę. Masaż wykonuje się
w górę i w dół tętnicy szyjnej po stronie prawej, a następnie
po lewej u pacjenta w pozycji leżącej, a potem w pionowej
pozycji ciała przez 10 sekund w każdej pozycji, obserwując
występowanie objawów. Czas między kolejnymi masażami
powinien być na tyle długi, aby HR i BP powróciły do wartości
sprzed masażu. Oznacza to, że u każdego pacjenta wykonuje
się do czterech masaży.
Nawet jeżeli CSM wywoła asystolię, wciąż istnieje możliwość, że u pacjenta występuje również nasilona reakcja
wazodepresyjna (naczyniorozkurczowa). W celu oceny
udziału komponenty wazodepresyjnej (która może być ukryta)
CSM powtarza się po dożylnym podaniu atropiny w dawce
0,02 mg/kg. Atropina eliminuje asystolię zależną od aktywacji

nerwu błędnego, ujawniając w ten sposób odpowiedź wazodepresyjną.
Nadwrażliwość zatoki szyjnej rozpoznaje się, kiedy podczas CSM wystąpi nieprawidłowa reakcja kardiodepresyjna
(tj. asystolia trwająca ≥ 3 s) i/lub wazodepresyjna (tj. spadek
skurczowego BP o > 50 mm Hg) (internetowa rycina 4).
Omdlenie spowodowane zespołem zatoki szyjnej uznaje
się za potwierdzone, kiedy w sytuacji bradykardii (zwykle
przez > 6 s) i/lub hipotensji wywołane zostaną takie same objawy jak te, które występują spontanicznie (omdlenie lub stan
przedomdleniowy). Izolowaną postać wazodepresyjną definiuje się jako wywołanie podczas CSM objawów w połączeniu
ze spadkiem skurczowego BP (w trakcie co najmniej jednego
masażu), ale bez asystolii trwającej ≥ 3 sekund. U pacjentów,
u których początkowo wystąpiła asystolia trwająca ≥ 3 sekund,
postać mieszaną rozpoznaje się, kiedy objawy utrzymują
się po wyeliminowaniu asystolii poprzez podanie atropiny
(internetowa rycina 5). U pacjentów, u których początkowo
wystąpiła asystolia trwająca ≥ 3 sekund, postać kardiodepresyjną rozpoznaje się, kiedy objawy ustępują po wyeliminowaniu
asystolii poprzez podanie atropiny (internetowa rycina 6).

6. Praktyczne instrukcje
do punktu 4.2.2.2:
test pochyleniowy
6.1.

METODA WYKONYWANIA TESTU
POCHYLENIOWEGO
Zaleca się, aby przyjąć następujące zasady wykonywania
testu pochyleniowego [174–181]:

Masaż zatoki szyjnej („metoda objawów”): asystolia i/lub spadek BP

Bez objawów + asystolia ≥ 3 s
i/lub spadek BP o ≥ 50 mm Hg

Powtórzenie spontanicznie
występujących objawów

CSH

CSS

Asystolia ≥ 3 s

Bez asystolii ≥ 3 s

Bez objawów po atropinie

Objawy po atropinie

Postać
kardiodepresyjna

Postać
mieszana

Postać
wazodepresyjna

Internetowa rycina 4. Metoda objawów: klasyfikacja odpowiedzi podczas masażu zatoki szyjnej; BP — ciśnienie tętnicze; CSH — nadwrażliwość zatoki szyjnej; CSS — omdlenie spowodowane zespołem zatoki szyjnej
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Masaż zatoki szyjnej bez leku
L II

120
BP

Omdlenie

80
40
0°

CSM

10°

20°

30°

20°

30°

Po podaniu atropiny

L II

120
BP

Omdlenie

80
40
0°

CSM

10°

Internetowa rycina 5. Mieszana postać zespołu zatoki szyjnej rozpoznana na podstawie masażu zatoki szyjnej zgodnie z „metodą objawów”. Masaż zatoki szyjnej bez leku (górna część ryciny). Masaż przeprowadzono podczas ciągłego (beat-to-beat) monitorowania
elektrokardiogramu (górny zapis) i BP (dolny zapis) u pacjenta spionizowanego pod kątem 60 stopni na stole do testów pochyleniowych.
Strzałki wskazują początek i koniec masażu, który prowadzono przez 10 sekund. Wkrótce po rozpoczęciu masażu wywołano asystolię trwającą
9,6 sekundy. Po 10 sekundach masażu średnie ciśnienie w krążeniu systemowym zmniejszyło się do < 40 mm Hg, co było niewystarczające
do zachowania perfuzji mózgu i spowodowało omdlenie. Masaż zatoki szyjnej po podaniu atropiny (dolna część ryciny). W celu
określenia względnego udziału obu komponent odruchu wygaszono komponentę kardiodepresyjną, podając dożylnie atropinę w dawce
0,02 mg/kg, a następnie powtórzono masaż. Skurczowe BP zmniejszyło się do około 75 mm Hg i pacjent ponownie zemdlał po około
15 sekundach. Naczyniodepresyjna komponenta odruchu, podobnie jak odruchowa asystolia, była więc ważnym czynnikiem przyczyniającym
się do omdlenia u tego pacjenta, co uzasadniało sklasyfikowanie zespołu zatoki szyjnej jako postaci mieszanej; BP — ciśnienie tętnicze;
CSM — masaż zatoki szyjnej; L II — odprowadzenie II elektrokardiogramu; “ — sekundy

•
•

•
•
•
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Pacjent nie powinien niczego jeść ani pić przez 2–4 godziny przed badaniem;
Pacjent powinien pozostawać na stole do badań
w pozycji leżącej przez ≥ 5 minut przed kaniulacją żyły
oraz ≥ 20 minut po kaniulacji żyły;
Stół do badań powinien być ustawiony pod kątem od
60° do 70°;
Faza bierna testu pochyleniowego powinna trwać ≥ 20 minut, maksymalnie 45 minut;
Podanie nitrogliceryny podjęzykowo lub izoproterenolu
dożylnie w ramach prowokacji farmakologicznej, jeżeli
test w fazie biernej jest ujemny (prawidłowy); czas trwania
fazy prowokacji farmakologicznej wynosi 15–20 minut;

•

•

•
•

Próba z nitrogliceryną polega na podaniu stałej dawki
300–400 μg podjęzykowo u pacjenta w pozycji pionowej;
Próba z izoproterenolem polega na dożylnym wlewie
w dawce zwiększanej stopniowo z 1 μg/min do 3 μg/min
w celu zwiększenia średniej HR o 20–25% w porównaniu
z wartościami początkowymi;
Badanie powinno być kontynuowane do czasu wystąpienia całkowitej LOC lub ukończenia protokołu badania;
Stół do badań musi spełniać jeden szczególny warunek:
czas jego opuszczania powinien być krótki (< 15 s), ponieważ dłuższy czas opuszczenia wiąże się z dłuższym
czasem trwania wywołanej asystolii.
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Masaż zatoki szyjnej bez leku
L II

120

Omdlenie

BP 80
40
0°

CSM

10°

20°
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Po podaniu atropiny

L II
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Bez objawów

80
40
0°

CSM

10°

20°
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Internetowa rycina 6. Kardiodepresyjna postać zespołu zatoki szyjnej rozpoznana na podstawie masażu zatoki szyjnej zgodnie z „metodą
objawów”. Masaż zatoki szyjnej bez leku (górna część ryciny). Masaż przeprowadzono podczas ciągłego (beat-to-beat) monitorowania
elektrokardiogramu (górny zapis) i BP (dolny zapis) u pacjenta spionizowanego pod kątem 60 stopni na stole do testów pochyleniowych.
Strzałki wskazują początek i koniec masażu, który prowadzono przez 10 sekund. Wkrótce po rozpoczęciu masażu wywołano asystolię
trwającą 6,2 sekundy. Po 8 sekundach masażu średnie ciśnienie w krążeniu systemowym zmniejszyło się do około 55 mm Hg, co było
niewystarczające do zachowania perfuzji mózgu i spowodowało omdlenie. Odruch wazodepresyjny utrzymywał się dłużej niż odruch kardiodepresyjny, z powrotem ciśnienia tętniczego do wartości początkowych po 23 sekundach. Masaż zatoki szyjnej po podaniu atropiny
(dolna część ryciny). W celu określenia względnego udziału obu komponent odruchu wygaszono komponentę kardiodepresyjną, podając
dożylnie atropinę w dawce 0,02 mg/kg, a następnie powtórzono masaż. Mimo że skurczowe BP zmniejszyło się do około 85 mm Hg, nie
wywołano omdlenia, wykazując w ten sposób, że kardiodepresyjna komponenta odruchu była główny czynnikiem przyczyniającym się do
omdlenia u tego pacjenta; BP — ciśnienie tętnicze; CSM — masaż zatoki szyjnej; L II — odprowadzenie II elektrokardiogramu; “ — sekundy

Test pochyleniowy jest bezpieczny. Nie opisywano zgonów podczas tego badania. W rzadkich przypadkach donoszono natomiast o groźnych dla życia arytmiach komorowych
podczas stosowania izoproterenolu u pacjentów z chorobą
niedokrwienną serca [182]. Nie stwierdzono również żadnych
poważnych powikłań stosowania nitrogliceryny. Niewielkie
działania uboczne są częste i obejmują kołatanie serca podczas podawania izoproterenolu oraz bóle głowy po przyjęciu
nitrogliceryny. Podczas dodatniego (nieprawidłowego) testu
lub po nim może zostać wywołane migotanie przedsionków,
które zwykle ma samoograniczający charakter [34, 183]. Przeciwwskazania do podania izoproterenolu obejmują chorobę
niedokrwienną serca, źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze,
zawężanie drogi odpływu lewej komory oraz istotną stenozę

aortalną, natomiast u pacjentów z uprzednio stwierdzanymi
zaburzeniami rytmu serca należy zachować ostrożność.

6.2.

KLASYFIKACJA DODATNICH
(NIEPRAWIDŁOWYCH) ODPOWIEDZI
Zasadniczo rzecz biorąc, reakcja wazowagalna trwa
około 3 minuty lub krócej, zanim wywoła LOC [180, 184].
Spadek skurczowego BP do < 90 mm Hg wiąże się z objawami zagrażającego omdlenia [185, 186], a do < 60 mm Hg
— z omdleniem [3, 185]. Objawy prodromalne występują
w niemal wszystkich przypadkach VVS wywołanego podczas
testu pochyleniowego, które występuje przeciętnie po upływie
minuty od początku objawów prodromalnych [185, 186].
W fazie prodromalnej dochodzi do znacznego spadku BP,
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który często następuje wcześniej niż spadek HR; przynajmniej
na początku tej fazy ten ostatni może jeszcze nie występować
[180, 185, 186]. Na internetowej rycinie 7 przedstawiono
główne zdarzenia zaobserwowane podczas omdlenia odruchowego wywołanego podczas testu pochyleniowego na
podstawie średnich parametrów z 69 testów [3]. Internetowe
Wideo 1A i 1B (patrz materiał dodatkowy dostępny na stronie internetowej, Wideo 1A i 1B) ukazują zjawiska kliniczne
w odniesieniu do zmian następujących w układzie krążenia
(oraz elektroencefalogram).
Ocena zależności czasowych między asystolią a LOC
za pomocą monitorowania wideo wykazała, że u dwóch
trzecich pacjentów asystolia poprzedza LOC o 3–12 sekund,
natomiast u pozostałych osób występuje jednocześnie z utratą
przytomności lub po niej [187]. Ta obserwacja może mieć
praktyczne znaczenie dla stymulatoroterapii.

6.3. WYNIKI TESTU POCHYLENIOWEGO
Na poniższych rycinach BP przedstawiono na dolnych
wykresach, oddzielnymi liniami dla skurczowego i rozkurczowego BP, wyrażając je w mm Hg. Na górnych wykresach
przedstawiono HR w uderzeniach na minutę. Czas wyrażono
w minutach, zaznaczając na osi czasu odstępy 5-minutowe. Wyniki testu przedstawiono najpierw na schemacie,
a następnie zamieszczono przykładowe zapisy. Wszystkie
przykładowe zapisy mają takie same skale BP, HR i czasu na
wszystkich rycinach.
6.3.1. Prawidłowy wynik testu pochyleniowego
Podczas testu pochyleniowego nie obserwuje się zmiany BP
lub następuje niewielki wzrost BP o £ 10% (internetowa rycina 8).
Częstość rytmu serca zwiększa się o £ 10% do czasu, aż pacjent
nie zostanie z powrotem opuszczony do pozycji poziomej.

mm Hg

Początek
klinicznej TLOC

HR

100
bmp
80
60

Średnie BP

40
TLOC
20

Fale wolne/
/płaski zapis EEG

–150

–120

–90

–60

–30
Czas [s]

0

30

60

Internetowa rycina 7. Główne zdarzenia obserwowane podczas
omdlenia odruchowego wywołanego podczas testu pochyleniowego
na podstawie średnich parametrów z 69 testów [3]. Przedstawiono
wygładzone krzywe średniego ciśnienia tętniczego (BP; niebieska linia)
i częstości rytmu serca (HR; czerwona linia). Zacieniowane obszary
wskazują średnią ± błąd standardowy. Dane wyśrodkowano wokół
zaobserwowanego klinicznie początku utraty przytomności (t = 0).
Krzywa klinicznej utraty przytomności (szara linia) wskazuje, ile osób
było nieprzytomnych po upływie danego czasu. Krzywa elektroencefalogramu (EEG; pomarańczowa linia) wskazuje, u ilu osób stwierdzano
zmiany EEG (fale wolne lub płaski zapis) po upływie danego czasu.
Oś pionowa wskazuje mm Hg dla BP, uderzenia na minutę [bmp] dla
HR oraz liczbę pacjentów dla histogramów; TLOC — przemijająca
utrata przytomności

Pionizacja

150
bmp

HR

Powrót do pozycji leżącej

100
50

6.3.2. Omdlenie odruchowe
wywołane podczas testu pochyleniowego
Po upływie różnie długiego czasu od pionizacji BP zaczyna się zmniejszać, początkowo powoli i jedynie w niewielkim
stopniu w ciągu pierwszych kilku minut (internetowa rycina 9).
Następnie tempo spadku BP zwiększa się, co powoduje, że
krzywa zmian BP jest wypukła do góry. Częstość rytmu serca
zwykle zwiększa się stopniowo i w niewielkim stopniu przed
omdleniem podczas testu pochyleniowego. Potem następuje
spadek HR, odpowiadający komponencie kardiodepresyjnej.
Ten spadek HR zwykle rozpoczyna się później niż spadek BP.
Podobnie jak w przypadku zmian BP, obserwuje się narastanie tempa spadku HR. Częstość rytmu serca ulega również
niewielkiemu zmniejszeniu w czysto wazodepresyjnym typie
omdlenia. Po powrocie pacjenta do pozycji leżącej zarówno
HR, jak i BP szybko zwiększają się ponownie. Główne cechy
odróżniające omdlenie odruchowe od OH to opóźnienie
początku zmian BP po pionizacji, wypukła krzywa zmian BP
oraz zmniejszenie częstości rytmu serca.
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150
mm Hg

BP

100
50

5 min

Prawidłowy wynik testu pochyleniowego

Internetowa rycina 8. Prawidłowy wynik testu pochyleniowego;
BP — ciśnienie tętnicze; bpm — uderzenia na minutę; HR — częstość
rytmu serca

6.3.3. Omdlenie odruchowe — przykład nr 1
W tym przypadku widać powolny, niewielki spadek BP
długo przed szybkim spadkiem BP (internetowa rycina 10).
W tym przykładzie spadek HR jest niewielki.
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Omdlenie odruchowe wywołane podczas testu pochyleniowego — przykład nr 2
Omdlenie odruchowe wywołane podczas testu pochyleniowego

Internetowa rycina 9. Omdlenie odruchowe wywołane podczas
testu pochyleniowego BP — ciśnienie tętnicze; bpm — uderzenia
na minutę; HR — częstość rytmu serca
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Internetowa rycina 11. Przykład omdlenia odruchowego BP
— ciśnienie tętnicze; bpm — uderzenia na minutę; HR — częstość
rytmu serca
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Omdlenie odruchowe wywołane podczas testu pochyleniowego — przykład nr 1

Internetowa rycina 10. Przykład omdlenia odruchowego wywołanego podczas testu pochyleniowego; BP — ciśnienie tętnicze; bpm
— uderzenia na minutę; HR — częstość rytmu serca

6.3.4. Omdlenie odruchowe — przykład nr 2
W tym przypadku HR zwiększa się krótkotrwale, kiedy
BP zaczyna się zmniejszać, ale potem dochodzi do bardzo
gwałtownego spadku HR zakończonego asystolią (internetowa
rycina 11).
6.3.5. Omdlenie odruchowe — przykład nr 3
W niektórych przypadkach nie obserwuje się prawie
żadnych zmian BP ani HR przed szybko narastającym
spadkiem BP będącym przyczyną omdlenia (internetowa
rycina 12). W tym przykładzie wraz z obniżeniem BP nastąpiła redukcja HR prowadząca do asystolii (powiększenie
u dołu ryciny).

EKG

BP

80
40

Internetowa rycina 12. Przykład omdlenia odruchowego.
BP — ciśnienie tętnicze; bpm — uderzenia na minutę; EKG — elektrokardiogram, zapis z odprowadzenia II; HR — częstość rytmu serca

6.3.6. Klasyczna hipotensja ortostatyczna
Bezpośrednio po pionizacji BP zaczyna się zmniejszać,
a tempo tego spadku jest coraz mniejsze, co powoduje, że
krzywa zmian BP jest wklęsła do góry (internetowa rycina 13).
Ciśnienie tętnicze może się ustabilizować na niższym poziomie lub dalej zmniejsza się w trakcie pionizacji. Kryteria
spadku skurczowego BP wykorzystywane do rozpoznawania
klasycznej OH wskazuje prostokąt na rycinie.
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Internetowa rycina 13. Klasyczna hipotensja ortostatyczna;
BP — ciśnienie tętnicze; bpm — uderzenia na minutę; HR — częstość
rytmu serca
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Internetowa rycina 15. Przykład klasycznej hipotensji ortostatycznej; BP — ciśnienie tętnicze; bpm — uderzenia na minutę;
HR — częstość rytmu serca

wskazuje na upośledzenie mechanizmów kontroli częstości
rytmu serca (internetowa rycina 14). Ten zapis uzyskano
u pacjenta z neurogenną OH. Ciśnienie tętnicze w pozycji
leżącej jest duże, co często stwierdza się w neurogennej
hipotensji ortostatycznej.

6.3.8. Klasyczna hipotensja ortostatyczna
— przykład nr 2
U tego pacjenta z neurogenną OH ciśnienie tętnicze
w pozycji leżącej jest duże (internetowa rycina 15). W przeciwieństwie do poprzedniego przykładu wciąż możliwy jest
wzrost częstości rytmu serca.

20 mmHg
3 min

100
50
5 min

Internetowa rycina 14. Przykład klasycznej hipotensji ortostatyczne;
BP — ciśnienie tętnicze; bpm — uderzenia na minutę; HR — częstość
rytmu serca

6.3.9. Opóźniona hipotensja ortostatyczna
W przypadku opóźnionej hipotensji ortostatycznej kształt
krzywych HR i BP jest bardziej zmienny niż w klasycznej
OH, a szybkość spadku HR i BP może być różna (internetowa rycina 16). Stopień kompensacyjnego wzrostu HR także
jest zmienny.

Należy zauważyć, że po pierwszych 3 minutach BP może
ulec dalszemu znacznemu zmniejszeniu. Jeżeli mechanizmy
kontroli częstości rytmu komór są sprawne, HR zwiększy się,
aby skompensować spadek BP. Jeżeli mechanizmy kontroli
częstości rytmu komór są znacznie upośledzone, HR nie
zwiększy się lub wzrośnie bardzo niewiele i zwykle nie ulega
znacznym zmianom z uderzenia na uderzenie. Charakterystyczne cechy klasycznej OH obejmują początek zmian BP
od razu po pionizacji (bez opóźnienia), wklęsłą krzywą zmian
BP oraz wzrost HR, jeżeli dochodzi do jego zmiany.

6.3.10. Przykład opóźnionej hipotensji
ortostatycznej
W przedstawionym przykładzie BP obniża się nieznacznie w ciągu pierwszych 3 minut, ale niewystarczająco, aby
spełnić kryterium klasycznej OH (internetowa rycina 17).
U tego pacjenta dalej obserwuje się powolny spadek BP,
a w końcu reakcję, która przypomina omdlenie odruchowe.

Klasyczna hipotensja ortostatyczna — przykład nr 1

6.3.7. Klasyczna hipotensja ortostatyczna
— przykład nr 1
W tym przypadku widać wklęsły kształt krzywej zmian BP
oraz brak istotnego wzrostu HR: brak zmienności tej ostatniej
e28

6.3.11. Psychogenne omdlenie rzekome
Psychogenne omdlenie rzekome występuje po upływie
zmiennie długiego czasu pionizacji, ale może również wystąpić w ciągu pierwszych 1–2 minut testu pochyleniowego
(internetowa rycina 18). Nie obserwuje się spadku BP ani
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Internetowa rycina 16. Opóźniona hipotensja ortostatyczna;
BP — ciśnienie tętnicze; bpm — uderzenia na minutę; HR — częstość
rytmu serca
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Internetowa rycina 18. Psychogenne omdlenie rzekome;
BP — ciśnienie tętnicze; bpm — uderzenia na minutę; HR — częstość
rytmu serca
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Internetowa rycina 17. Przykład opóźnionej hipotensji ortostatycznej; BP — ciśnienie tętnicze; bpm — uderzenia na minutę; HR
— częstość rytmu serca

Internetowa rycina 19. Przykład psychogennego omdlenia rzekomego; BP — ciśnienie tętnicze; bpm — uderzenia na minutę;
HR — częstość rytmu serca

HR; zwykle zarówno BP, jak i HR zwiększają się na kilka
minut przed incydentem, osiągając maksymalne wartości
w jego trakcie.

6.3.13. Zespół posturalnej tachykardii
ortostatycznej
Kryteria zmiany HR odpowiadające POTS wskazuje
prostokąt na rycinie (internetowa rycina 20). POTS można
rozpoznać tylko wtedy, kiedy nie ma hipotensji ortostatycznej.

6.3.12. Przykład psychogennego omdlenia
rzekomego
W przedstawionym przykładzie BP i HR zaczynają się
zwiększać po około 2 minutach pionizacji, a incydent kliniczny wystąpił po prawie 5 minutach pionizacji (internetowa
rycina 19). Znaczna zmienność HR i BP obserwowana w tym
przypadku po incydencie była spowodowana zdenerwowaniem.

6.3.14. Przykład zespołu posturalnej tachykardii
ortostatycznej
W przedstawionym przykładzie BP i HR początkowo
szybko się zwiększają, a potem dalej stopniowo wzrastają
w ciągu około 15 minut (internetowa rycina 21). Nie ma
hipotensji ortostatycznej.
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Internetowa rycina 20. Zespół posturalnej tachykardii ortostatycznej; BP — ciśnienie tętnicze; bpm — uderzenia na minutę;
HR — częstość rytmu serca

Internetowa rycina 21. Przykład zespołu posturalnej tachykardii
ortostatycznej; BP — ciśnienie tętnicze; bpm — uderzenia na minutę;
HR — częstość rytmu serca

6.3.15. Przykład rejestracji wideo w przypadku
omdlenia odruchowego
Patrz materiał dodatkowy dostępny na stronie internetowej, Wideo 1A i 1B.

badań powinna być kontrolowana i utrzymywana w przedziale od 21°C do 23°C. Pacjenci nie powinni niczego jeść ani
pić przez 3 godziny przed badaniem, a także unikać w dniu
badania nikotyny oraz napojów zawierających kofeinę, teinę
lub taurynę.

7. Praktyczne instrukcje
do punktu 4.2.3: podstawowe
testy czynności układu
autonomicznego
7.1.

WŁAŚCIWE WYKONYWANIE
I INTERPRETOWANIE TESTÓW CZYNNOŚCI
UKŁADU AUTONOMICZNEGO
Celem oceny czynności układu autonomicznego, dokonywanej w specjalistycznej pracowni, jest scharakteryzowanie
czynności współczulnego i przywspółczulnego unerwienia
układu krążenia. Ocena ta może również umożliwić wykrycie
niewydolności układu autonomicznego jako przyczyny leżącej
u podłoża omdlenia. Żaden pojedynczy test czynności układu
autonomicznego nie pozwala na pełną ocenę jego czynności,
a więc różne pytania kliniczne mogą wymagać różnych zestawów testów czynności układu autonomicznego.
Badania czynności układu autonomicznego powinny być
przeprowadzane przez specjalistę wyszkolonego w wykonywaniu i interpretacji takich badań. Wymagany sprzęt obejmuje urządzenia do ciągłego (beat-to-beat) monitorowania
ciśnienia tętniczego i EKG, zmechanizowany stół do testów
pochyleniowych, aparaty do całodobowego ambulatoryjnego
monitorowania ciśnienia tętniczego oraz inny specjalistyczny
sprzęt w zależności od zakresu wykonywanych badań. Najlepiej, aby te badania były wykonywane przed południem
w spokojnym otoczeniu. Temperatura w pomieszczeniu do
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7.1.1. Próba Valsalvy
Cztery fazy próby Valsalvy zilustrowano na internetowej
rycinie 22A i 22B. Podczas próby prosi się pacjenta, aby
wykonywał maksymalny natężony wydech przez 15 sekund
przy zamkniętej głośni, tj. z zaciśniętym nosem i zamkniętymi ustami, lub też do zamkniętego układu generującego
opór 40 mm Hg. Zmiany hemodynamiczne podczas próby
powinny być monitorowane za pomocą ciągłych nieinwazyjnych (beat-to-beat) pomiarów BP oraz rejestracji EKG.
W początkowej fazie (faza I, pierwsze 2–3 s) BP zwiększa
się nieco z powodu czasowego wzrostu napełniania lewej
komory. Kiedy ciśnienie w klatce piersiowej zwiększy się
podczas natężonego wydechu (faza II), BP zmniejsza się
z powodu znacznej redukcji powrotu żylnego u zdrowych
osób, pojemność minutowa serca ulega zmniejszeniu oraz
dochodzi do kompensacyjnego wzrostu HR pod wpływem
odruchu z baroreceptorów. Spadek ciśnienia tętniczego
wywołuje kolejną kompensacyjną odpowiedź układu autonomicznego, tj. wzrost systemowego oporu naczyniowego
(całkowitego oporu obwodowego) spowodowany wzrostem
aktywności unerwienia współczulnego naczyń. W rezultacie
spadkowi ciśnienia tętniczego przeciwdziałają zarówno wzrost
HR, jak i skurcz naczyń. Na koniec, kiedy pacjent wypuści
powietrze (faza III) i zacznie oddychać normalnie (faza IV),
podwyższone ciśnienie w klatce piersiowej nagle obniża się
i można zaobserwować typowy wzrost (overshoot) BP, podczas
gdy HR ulega normalizacji.
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Internetowa rycina 22. Próba Valsalvy. A. Cztery fazy próby Valsalvy u zdrowej osoby. Faza I: pacjent rozpoczyna wydech. Ciśnienie w klatce
piersiowej zwiększa się i następuje przemijający wzrost objętości wyrzutowej (efekt mechaniczny). Faza II: początkowo można zaobserwować
wyraźny spadek ciśnienia tętniczego (BP), kiedy następuje wzrost ciśnienia w klatce piersiowej i powrót żylny ulega zmniejszeniu (wczesna
faza II), natomiast pod koniec fazy II zwiększa się aktywność unerwienia współczulnego naczyń oraz zmniejsza się aktywność unerwienia
przywspółczulnego serca. Faza III: pacjent wypuszcza powietrze; następuje krótkotrwały spadek BP (efekt mechaniczny, lustrzane odbicie
fazy I). Faza IV: ciśnienie w klatce piersiowej powraca do wartości ujemnych i zwiększa powrót żylny; skurcz naczyń spowodowany aktywacją współczulną wywołuje wzrost BP (overshoot), potwierdzając zachowaną kontrolę czynności układu krążenia przez autonomiczny
układ nerwowy. Wzrost aktywności włókien przywspółczulnych serca powoduje zmniejszenie częstości rytmu serca (HR); B. Patologiczna
odpowiedź na próbę Valsalvy w niewydolności układu autonomicznego. Brak wzrostu HR (faza II) oraz opóźnienie powrotu BP do wartości
początkowych (faza IV) są charakterystyczne dla odnerwienia autonomicznego układu krążenia

Przykład prawidłowej odpowiedzi podczas próby Valsalvy
przedstawiono na internetowej rycinie 23A. Przykład patologicznej odpowiedzi podczas próby Valsalvy w przypadku
niewydolności układu autonomicznego przedstawiono na internetowej rycinie 23B. Brak wzrostu HR (faza II) i opóźnienie
wzrostu BP w końcowej fazie próby (faza IV) są charakterystyczne dla odnerwienia autonomicznego układu krążenia.
Przykład nasilonej reakcji hipotensyjnej podczas próby
Valsalvy w przypadku omdlenia sytuacyjnego przedstawiono
na internetowej rycinie 24.

7.1.1.1. Przykład rejestracji wideo
podczas próby Valsalvy
Patrz materiał dodatkowy dostępny na stronie internetowej, Wideo 2 (podziękowania dla dra Jean Pierre Ndayisaba
(Innsbruck, Austria), który przyczynił się do produkcji tego
nagrania wideo).

7.1.2. Próba głębokiego oddychania
Podczas próby głębokiego oddychania prosi się pacjenta,
aby oddychał głęboko przez 1 minutę z szybkością 6 oddechów na minutę w warunkach ciągłego monitorowania HR
i BP. U zdrowych osób HR zwiększa się podczas wdechu,
natomiast zmniejsza się podczas wydechu (internetowa rycina
25A oraz internetowe wideo 3, patrz materiał dodatkowy
dostępny na stronie internetowej, Wideo 3). To zjawisko, określane mianem niemiarowości oddechowej rytmu zatokowego,
jest modulowane przez unerwienie przywspółczulne serca
(drogą nerwu błędnego). Podobnym fluktuacjom podlegają
BP, pojemność minutowa serca i całkowity opór obwodowy.
Te oscylacje są indukowane mechanicznie przez zmiany
ciśnienia w klatce piersiowej wywołane przez rytmiczną
aktywność oddechową. Zmienność HR podczas głębokiego
oddychania (określana także mianem wskaźnika wydechowo-wdechowego, expiratory/inspiratory index) u zdrowych
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Internetowa rycina 23. Odpowiedź na próbę Valsalvy. A. Prawidłowa odpowiedź na próbę Valsalvy: początkowo można zaobserwować
wyraźny spadek ciśnienia tętniczego (BP), kiedy następuje wzrost ciśnienia w klatce piersiowej i zmniejszenie powrotu żylnego (faza II).
Odruchowy wzrost częstości rytmu serca (HR) i skurcz naczyń powodują wzrost BP (overshoot) pod koniec fazy II i w fazie IV, potwierdzając zachowaną kontrolę czynności układu krążenia przez autonomiczny układ nerwowy; B. Patologiczna odpowiedź na próbę Valsalvy
w niewydolności układu autonomicznego. Brak wzrostu HR (faza II) oraz opóźnienie powrotu BP do wartości początkowych (faza IV) są
charakterystyczne dla odnerwienia autonomicznego układu krążenia; CO — rzut serca; ECG — elektrokardiogram; exp — wydech; ins —
wdech; RESP — czynność oddechowa; TPR — całkowity opór obwodowy
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Internetowa rycina 24. Znaczny spadek ciśnienia tętniczego (BP) podczas odpowiedzi na próbę Valsalvy w przypadku omdlenia sytuacyjnego
(kaszel, podnoszenie ciężarów, gra na instrumentach dętych lub śpiew). Prawidłowa odpowiedź częstości rytmu serca (HR) (1) wiąże się ze
znacznym spadkiem ciśnienia tętniczego (2) oraz powtórzeniem subiektywnych objawów (zawroty głowy); bpm — uderzenia na minutę
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Internetowa rycina 25. Próba głębokiego oddychania. A. Próba głębokiego oddychania u 59-letniej zdrowej osoby. Widać zachowaną
modulację częstości rytmu serca (HR) podczas próby; B. Próba głębokiego oddychania u 62-letniego pacjenta z izolowaną niewydolnością
układu autonomicznego. Widać niemal całkowite zniesienie zmienności HR podczas próby; BP — ciśnienie tętnicze; CO — rzut serca; ECG
— elektrokardiogram; exp — wydech; ins — wdech; RESP — czynność oddechowa; TPR — całkowity opór obwodowy

osób w wieku > 50 lat wynosi ≥ 15 uderzeń na minutę.
U pacjentów z niewydolnością unerwienia autonomicznego
układu krążenia (internetowa rycina 25B) zmienność HR jest
zmniejszona lub nawet zniesiona z powodu zwyrodnienia
autonomicznych włókien przywspółczulnych zaopatrujących
serce. O braku modulacji współczulnej w układzie naczyniowym można wnioskować na podstawie braku oscylacji
całkowitego oporu obwodowego, natomiast obserwuje się
fluktuacje BP i rzutu serca zależne od czynności oddechowej,
a nie aktywności układu nerwowego.

7.1.2.1. Przykład rejestracji wideo
podczas próby głębokiego oddychania
Patrz materiał dodatkowy dostępny na stronie internetowej, Wideo 3 (podziękowania dla dra Jean Pierre Ndayisaba
(Innsbruck, Austria), który przyczynił się do produkcji tego
nagrania wideo).
7.1.3. Całodobowe ambulatoryjne monitorowanie
ciśnienia tętniczego
U pacjentów z niewydolnością układu autonomicznego
OH wiąże się często z brakiem nocnego spadku BP lub nawet
wzrostem ciśnienia w nocy (internetowa rycina 26).
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Internetowa rycina 26. Zmiany ciśnienia tętniczego (BP) w nocy podczas całodobowego ambulatoryjnego monitorowania ciśnienia
tętniczego. A. Zachowany nocny spadek ciśnienia (BP obniża się o < 10% w porównaniu z dniem); B. Brak nocnego spadku ciśnienia (BP
obniża się o < 10% w porównaniu z dniem); C. Odwrócenie nocnego spadku ciśnienia (BP zwiększa się w porównaniu z dniem). Widać
również nasilenie hipotensji w godzinach porannych oraz po posiłkach (o drugiej po południu i ósmej wieczorem) u tego 57-letniego pacjenta z zanikiem wieloukładowym. Przedrukowano z: Fanciulli i wsp., 2014 [188] za zgodą Springer Verlag Wien; F — pomiar nieudany;
HR — częstość rytmu serca; M — pomiar ręczny
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8. Praktyczne instrukcje do punktu 4.2.4.7:
wszczepialne pętlowe rejestratory EKG
8.1.

KLASYFIKACJA ZAPISÓW ELEKTROKARDIOGRAFICZNYCH
  Ryciny pochodzą z pracy Brignole i wsp. [189, 190].

Internetowa tabela 6. Klasyfikacja zapisów elektrokardiograficznych (EKG) wraz z ich prawdopodobnym podłożem patofizjologicznym.
Zaadaptowano z: klasyfikacji International Study on Syncope of Unknown Etiology (ISSUE) [189–191]
Proponowane podłoże
patofizjologiczne

Typ

Klasyfikacja EKG

Typ 1. Asystolia
(pauza R-R ≥ 3 s)

Typ 1A. Zahamowanie zatokowe: postępująca bradykardia zatokowa lub Prawdopodobnie mechanizm
początkowa tachykardia zatokowa, a następnie postępująca bradykardia odruchowy
zatokowa aż do wystąpienia zahamowania zatokowego (patrz internetowa
rycina 27)
Typ 1B. Bradykardia zatokowa i blok AV: postępująca bradykardia zatoko- Prawdopodobnie mechanizm
wa, a następnie blok AV (i przerwa/-y w czynności komór) z jednoczesnym odruchowy
zmniejszeniem częstości rytmu zatokowego (patrz internetowa rycina 28)
Typ 1C. Blok AV: blok AV o nagłym początku (i przerwa/-y w czynności Prawdopodobnie mechanizm wekomór) z jednoczesnym zmniejszeniem częstości rytmu zatokowego (patrz wnątrzsercowy (jeżeli strukturalna
internetowe ryciny 29 i 30)
choroba serca lub blok odnogi
pęczka Hisa) lub idiopatyczny
(jeżeli bez strukturalnej choroby
serca i małe stężenie adenozyny
w osoczu) [190]

Typ 2. Bradykardia

Zmniejszenie HR o > 30% lub do < 40 bpm przez > 10 sekund
(patrz internetowa rycina 31)

Prawdopodobnie mechanizm
odruchowy

Typ 3. Bez zmienności
Zmienność HR < 30% oraz HR > 40 bpm
(typ 3A) lub z niewielką
(patrz internetowe ryciny 32 i 33)
(typ 3B) zmiennością rytmu

Niepewne

Typ 4. Tachykardia. Wzrost
HR o > 30%
lub do > 120 bpm

Typ 4A. Postępująca tachykardia zatokowa (patrz internetowa rycina 34)

Niepewne

Typ 4B. Migotanie przedsionków

Zaburzenia rytmu serca

Typ 4C. Częstoskurcz nadkomorowy (z wyłączeniem tachykardii zatokowej)

Zaburzenia rytmu serca

Typ 4D. Częstoskurcz komorowy

Zaburzenia rytmu serca

AV — przedsionkowo-komorowy; bmp — uderzenia na minutę; HR — częstość rytmu serca

8.1.1. Typ 1A — zahamowanie zatokowe
A

8.1.2. Typ 1B — bradykardia zatokowa
i blok przedsionkowo-komorowy
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200

12 min
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B
17 s

14 s
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11 s

Internetowa rycina 27. Typ 1A, zahamowanie zatokowe. A. Trend
częstości rytmu serca (HR) podczas 42 minut rejestracji w trybie pętli.
Początkowo HR jest stabilna i wynosi około 70 uderzeń na minutę
[bpm]; na początku incydentu HR zwiększa się do 100 bpm, a następnie
szybko zmniejsza do bardzo małej wartości; B. W zapisie elektrokardiograficznym w momencie omdlenia widać wiele długich pauz
spowodowanych zahamowaniem zatokowym. Szum zarejestrowany
podczas pauz z asystolią trwającą 8 i 19 sekund prawdopodobnie
odzwierciedla gwałtowne ruchy pacjenta. Stwierdzenie początkowej
tachykardii zatokowej, a następnie postępującej bradykardii zatokowej,
po której często występuje zahamowanie zatokowe, uważa się za wskazujące z dużym prawdopodobieństwem na mechanizm neurogenny

1s

Internetowa rycina 28. Typ 1B, bradykardia zatokowa oraz blok
przedsionkowo-komorowy (AV). Postępująca bradykardia zatokowa
do < 30 uderzeń na minutę, a następnie blok AV (z długimi przerwami w czynności komór) z towarzyszącą znaczną bradykardią.
Związek między blokiem AV a zahamowaniem zatokowym wskazuje na mechanizm neurogenny; — moment, w którym pacjent
aktywował rejestrację
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8.1.3. Typ 1C — blok przedsionkowo-komorowy
A

200

Częstość [min–1]

3 min

150
100
50
0

16:37

21 min

B

5s

Internetowa rycina 29. Typ 1C, blok przedsionkowo-komorowy (AV) pochodzenia wewnątrzsercowego: pacjent z blokiem odnogi pęczka Hisa. A. Trend częstości rytmu serca (HR) podczas 21-minutowej rejestracji w trybie pętli. Początkowo HR jest stabilna i wynosi około
80 uderzeń na minutę, a następnie nagle zmniejsza się w momencie omdlenia; B. W zapisie elektrokardiograficznym widać zablokowane
załamki P z dwoma głównymi pauzami trwającymi 5 i 6 sekund. W okresie występowania bloku AV częstość rytmu zatokowego ulega
zwiększeniu. Szum zarejestrowany podczas drugiej pauzy prawdopodobnie odzwierciedla gwałtowne ruchy pacjenta. Początek bloku AV
(i przerwy w czynności komór) był nagły, a zarówno na początku, jak i na końcu bloku wystąpiło przedwczesne pobudzenie komorowe. Ten
obraz jest inny od przedstawionego na internetowych rycinach 27 oraz 28 i sugeruje odmienny mechanizm, a mianowicie wewnątrzsercową
chorobę układu His-Purkinje, jak w przypadku napadów Morgagniego-Adamsa-Stokesa

A

1:54:25 Bradys; Nb QRS = 10; Duree = 27,73 s; FC moy = 19 min-1

25 mm/s; 10 mm/mV

B
2:06:00 Bradys; Nb QRS = 6; Duree = 20,55 s; FC moy = 15 min-1
25 mm/s; 10 mm/mV

Internetowa rycina 30. Typ 1C, idiopatyczny blok przedsionkowo-komorowy (AV) (z małym stężeniem adenozyny). Rejestracja holterowska
dwóch epizodów spontanicznego omdlenia (A i B), które wystąpiły w odstępie kilku minut. Oba epizody były bardzo podobne i charakteryzowały się całkowitym blokiem AV o nagłym początku bez zmiany długości cyklu P-P, która przez cały czas wynosiła 720 ms (górne zapisy
A i B), i z długimi pauzami trwającymi odpowiednio 7 i 11 sekund (dolne zapisy A i B). Był to pacjent bez strukturalnej choroby serca,
z prawidłowym elektrokardiogramem oraz z małym stężeniem adenozyny w osoczu. W przeciwieństwie do przypadku przedstawionego na
internetowej rycinie 29, blok AV nie był nigdy wywoływany przez przedwczesne pobudzenia przedsionkowe, komorowe lub z pęczka Hisa,
zwiększenie częstości rytmu serca (blok AV zależny od tachykardii) lub zmniejszenie częstości rytmu serca (blok AV zależny od bradykardii),
a wszystkie te cechy przemawiają za rozpoznaniem bloku AV pochodzenia wewnątrzsercowego
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8.1.4. Typ 2 — bradykardia
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3s
Internetowa rycina 31. Typ 2, bradykardia. Po początkowej tachykardii zatokowej (90 uderzeń na minutę) występuje postępująca
bradykardia zatokowa aż do zwolnienia czynności serca do < 30
uderzeń na minutę trwającego > 10 sekund; — moment, w którym
pacjent aktywował rejestrację

8.1.5. Typ 3 — bez zmian lub jedynie niewielka
zmienność rytmu
200

8.1.6 Typ 4 — tachykardia
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Internetowa rycina 33. Typ 3B. Mała zmienność (< 10%) częstości
rytmu serca (HR). Trend HR podczas 7-minutowej rejestracji w trybie
pętli. Początkowo HR wynosi około 90 uderzeń na minutę (bpm),
następnie w ciągu kilku minut zwiększa się stopniowo do 120 bpm,
a potem stopniowo zmniejsza się do 100 bpm. Ta wartość została
osiągnięta na około minutę przed wielokrotną aktywacją urządzenia
przez pacjenta (           ), a więc prawdopodobnie jest to jedynie przypadkowa zbieżność z utratą przytomności. Obraz stopniowego wzrostu,
a następnie spadku HR jest podobny do zmian obserwowanych
podczas testu pochyleniowego

200
0

Częstość [min ]

10:25
25 Magg

50
13:12
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0

Internetowa rycina 32. Typ 3A. Brak zmienności częstości rytmu
serca (HR). Trend HR podczas 21-minutowej rejestracji w trybie pętli.
Częstość rytmu serca wynosi około 60 uderzeń na minutę i pozostaje stabilna przez cały okres rejestracji;
— moment, w którym
pacjent aktywował rejestrację po odzyskaniu przytomności. Ten obraz
niemal całkowitego braku zmienności HR wyklucza udział odruchu
sercowego w genezie utraty przytomności; oznacza to również, że
omdlenie odruchowe jest mało prawdopodobne, chociaż nie można
go całkowicie wykluczyć

17:28
27 Genn

7 min.
Evento 1

Internetowa rycina 34. Typ 4A, postępująca tachykardia zatokowa.
Trend częstości rytmu serca (HR) podczas 7-minutowej rejestracji
w trybie pętli. Początkowo HR wynosi około 100 uderzeń na minutę
(bpm), następnie w ciągu kilku minut zwiększa się stopniowo do
130 bpm. Ta wartość została osiągnięta na około minutę przed
aktywacją urządzenia przez pacjenta (           ), a więc prawdopodobnie
jest to jedynie przypadkowa zbieżność z utratą przytomności. Ten
obraz stopniowego wzrostu HR jest podobny do obrazu obserwowanego u niektórych pacjentów podczas testu pochyleniowego;
charakteryzuje się on postępującą tachykardią oraz hipotensją i jest
różnie opisywany jako „nadmierny wzrost częstości rytmu serca” lub
„nietolerancja ortostatyczna”. Taki obraz sugeruje, że HR zwiększa
się w ramach niewystarczającej próby kompensacji i wskazuje na
aktywację współczulną
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9. Praktyczne instrukcje
do punktu 5.2: leczenie
omdlenia odruchowego
9.1.

INFORMACJA EUROPEJSKIEGO
TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO
DLA PACJENTÓW Z OMDLENIEM
ODRUCHOWYM
Niniejsze informacje przygotowano dla pacjentów (oraz
ich krewnych i opiekunów), u których rozpoznano omdlenie
wazowagalne. Ich celem jest objaśnienie tego rozpoznania
oraz leczenia tego stanu.
Czym jest omdlenie?
Omdlenie jest jednym z kilku stanów, w których następuje utrata przytomności na krótki czas, zwykle tylko 1–2 minuty.
Omdlenie jest spowodowane zmniejszeniem dopływu
krwi do mózgu. Mózg przestaje wtedy pracować, dana osoba
traci przytomność i upada, a później nie wie, co wydarzyło
się w tym czasie.
Omdlenie może mieć różne przyczyny, takie jak problemy z ciśnieniem tętniczym lub sercem, ale najczęstszą
przyczyną jest VVS: co najmniej jeden epizod VVS w ciągu
całego życia wystąpi u co czwartej osoby, ale tylko u 1 na
20 osób wystąpi co najmniej 5 takich incydentów, a u jeszcze mniejszego odsetka wystąpi o wiele więcej incydentów.
Rozpoznanie VVS jest czasami łatwe, a czasami nie. W tych
drugich przypadkach napady mogą z początku wyglądać jak
napady padaczkowe lub choroba serca i wtedy pacjent jest
oceniany przez neurologa lub kardiologa, którzy zwykle zlecają badania dodatkowe w celu oceny mózgu i serca.
Rozpoznanie omdlenia wazowagalnego
Rozpoznanie VVS opiera się na swoistych wskazówkach
uzyskanych podczas rozmowy z pacjentem, co oznacza, że
lekarz będzie pytał, co wywołuje incydenty, oraz co dzieje się
z pacjentem podczas incydentu. Typowe bodźce wywołujące to ból, emocje, widok krwi lub pobieranie krwi, a także
stanie przez pewien czas. Do innych ważnych wskazówek
należą nudności, wzmożona potliwość lub bladość przed
incydentem. Podczas incydentu pacjenci upadają i jeżeli
znajdowali się w pozycji pionowej, mogą doznać obrażeń.
Mogą występować pojedyncze ruchy twarzy i kończyn,
a także nietrzymanie moczu i/lub stolca. Okres nieprzytomności typowo trwa krócej niż minutę, a potem pacjent
szybko odzyskuje pełną przytomność. Po incydencie wiele
osób odczuwa jednak duże zmęczenie, a zwłaszcza dzieci
mogą zasypiać. Te wskazówki są najważniejszymi danymi
przemawiającymi za tym, że u danej osoby występuje
omdlenie wazowagalne.
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W diagnostyce VVS można wykorzystywać tak zwany
test pochyleniowy. Podczas tego testu próbuje się wywołać
omdlenie, a lekarze monitorują BP i HR podczas incydentu,
pytając pacjenta, czy incydent jest taki sam jak te, które występują spontanicznie.

Co dzieje się w organizmie człowieka
podczas omdlenia wazowagalnego?
Omdlenie wazowagalne jest wywoływane przez odruch
występujący w mózgu. Po aktywacji odruch ten wpływa na
krążenie na dwa sposoby. Po pierwsze, naczynia krwionośne
w organizmie rozszerzają się nadmiernie, krew przemieszcza
się do dolnej części ciała, a BP obniża się. Po drugie, mózg
może wysyłać sygnały do serca powodujące zwolnienie,
a nawet czasowe ustanie jego czynności (nie jest to choroba
serca, a sytuacja, w której zdrowe serce otrzymuje niewłaściwe instrukcje). Każdy z tych mechanizmów powoduje
zmniejszenie przepływu krwi. Mózg zostaje tym dotknięty
jako pierwszy, ponieważ potrzebuje dużo krwi i znajduje
się u góry ciała, co powoduje, że pompowanie tam krwi
jest trudniejsze. Utrata przytomności występuje, kiedy mózg
przestaje pracować, a następnie człowiek upada. Upadek
ułatwia jednak dopływ krwi do mózgu i przytomność szybko
powraca. To wyjaśnienia, dlaczego położenie się ułatwia zapobieganie omdleniu: ułatwia przywrócenie prawidłowego
BP i dopływu krwi do mózgu.
Nie wiadomo, dlaczego niektóre bodźce, takie jak widok
krwi, wyzwalają odruch. Wiemy, że wszystko, co obniża BP
lub zmniejsza zawartość wody w organizmie, ułatwia wywołanie tego odruchu, np. wypijanie niewystarczająco dużo
płynów, spożywanie bardzo mało soli, obfite pocenie się,
biegunka, niektóre leki, przebywanie w ciepłych miejscach
oraz po prostu stanie.
Zapobieganie omdleniom wazowagalnym
W celu zapobiegania omdleniom można podejmować
pewne działania. Jeżeli ktoś czuje, że zbliża się omdlenie,
najlepiej jest się położyć i unieść nogi do góry. Rzecz jasna,
nie wszędzie można się położyć i w takich przypadkach
można usiąść lub wykonywać manewry przeciwdziałające
spadkowi BP (powodujące wzrost ciśnienia). Osoby podatne
na występowanie VVS powinny pić dużo płynów i jeść sól,
ponieważ sól jest potrzebna w celu zatrzymywania wody
w organizmie (chyba że występują medyczne powody, aby
ograniczać spożycie soli). U większości pacjentów te proste
środki umożliwiają opanowanie skłonności do omdleń.
W rzadkich przypadkach lekarze mogą podjąć próbę zastosowania środków zwiększających objętość krwi i BP, a w bardzo
rzadkich przypadkach może być potrzebny stymulator. Jest to
metoda ostatniego rzutu, kiedy nic innego nie działa i kiedy
wykazano, że odruch powoduje czasowe ustanie pracy serca.
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Internetowa rycina 35. Najczęstsze manewry przeciwdziałające spadkowi ciśnienia tętniczego — krzyżowanie nóg, zaciskanie pięści
i napinanie mięśni kończyn górnych

DZIAŁANIA, KTÓRE NALEŻY PODEJMOWAĆ
W CELU UNIKNIĘCIA ZAGRAŻAJĄCEGO
OMDLENIA ODRUCHOWEGO
1. Kiedy odczuwa się objawy zbliżającego się omdlenia, najlepszą
reakcją jest położenie się. Jeżeli nie jest to możliwe, należy usiąść
i wykonywać manewry przeciwdziałające spadkowi ciśnienia tętniczego. Ostatnim objawem ostrzegawczym jest ciemność przed
oczami i utrata wzroku: wtedy pozostały już tylko sekundy, aby
zapobiec omdleniu.
2. Lekarz pokaże Pani/Panu, jak wykonywać manewry przeciwdziałające spadkowi ciśnienia tętniczego. Wszystkie one polegają na
napinaniu dużych mięśni ciała. Jednym ze sposobów jest zaciśnięcie pośladków i mocne wyprostowanie nóg w kolanach. Inny
sposób polega na skrzyżowaniu nóg i przyciskaniu ich do siebie
na całej długości. Można też zaciskać pięści i napinać mięśnie
kończyn górnych.
3. Należy wypijać około 2 litry płynów dziennie i nie ograniczać spożycia soli (chyba że występują medyczne powody, aby redukować
spożycie soli). Prosty sposób ustalenia, czy spożycie płynów jest
wystarczające, stanowi ocena koloru moczu. Jeżeli mocz jest
ciemnożółty, oznacza to, że w organizmie jest niewiele płynów.
Trzeba zatem starać się utrzymywać bardzo jasną barwę moczu.
4. Należy poinformować osoby w najbliższym otoczeniu, co robić
w przypadku incydentu omdlenia: w typowych przypadkach nie ma
potrzeby wzywania lekarza ani pogotowia ratunkowego. Może się
to oczywiście zmienić, jeżeli w wyniku upadku dojdzie do urazu.

9.2.

MANEWRY PRZECIWDZIAŁAJĄCE
SPADKOWI CIŚNIENIA TĘTNICZEGO
Najczęściej stosowane manewry to krzyżowanie nóg,
zaciskanie pięści i napinanie mięśni kończyn górnych (internetowa rycina 35) [186, 192]. Pacjenci ze znaną podatnością
na odruch neurogenny lub omdlenia ortostatyczne powinni
być instruowani, aby wykorzystywać te manewry jako środki
zapobiegawcze w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów zagrażającego omdlenia. Niezależnie od tego, który
z manewrów się wykonuje, mogą one spowodować szybki
i istotny wzrost BP, pozwalając w ten sposób na uniknięcie
omdlenia przez wystarczająco długi czas, aby można było
przyjąć bezpieczną pozycję ciała (np. na zjechanie na pobocze, jeżeli prowadzi się samochód, lub przyjęcie pozycji
siedzącej czy leżącej, jeżeli się stoi) (internetowa rycina 36).
Manewry fizyczne w celu przeciwdziałania
omdleniu odruchowemu lub ortostatycznemu
(internetowa rycina 35)
Krzyżowanie nóg. Manewr ten polega na skrzyżowaniu
nóg w połączeniu z maksymalnym napięciem mięśni nóg,
brzucha i pośladków przez maksymalny tolerowany czas lub
do momentu całkowitego ustąpienia objawów. Ta procedura
jest czasami opisywana w piśmiennictwie jako skrzyżowanie
nóg w połączeniu z napięciem mięśni. Wykazano, że samo
skrzyżowanie nóg także jest użyteczne, ale mniej skuteczne
pod względem zapobiegania hipotensji.
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Izometryczny skurcz mięśni ręki

HR 135

112
90
68
45

BP

178
156
133
111
89
67
44

MR 10/01/02

Początek

Koniec

2 min

Internetowa rycina 36. Zaciskanie pięści. Rozpoczęcie tego manewru powoduje szybki wzrost ciśnienia tętniczego (BP), który utrzymuje
się przez cały czas trwania skurczu mięśni. Częstość rytmu serca (HR)
początkowo nieco wzrasta, a potem trochę się zmniejsza

Zaciskanie pięści. Manewr ten polega na ściskaniu
z maksymalną siłą gumowej piłeczki (o średnicy 5–6 cm) lub
podobnego miękkiego przedmiotu wziętego w dominującą
rękę przez maksymalny tolerowany czas lub do momentu
całkowitego ustąpienia objawów (internetowa rycina 36).
Napinanie mięśni kończyn górnych. Manewr ten polega na maksymalnym tolerowanym izometrycznym skurczu
mięśni obu kończyn górnych, który uzyskuje się poprzez
chwycenie jedną ręką za drugą i jednocześnie odciąganie obu
kończyn górnych od siebie przez maksymalny tolerowany czas
lub do momentu całkowitego ustąpienia objawów.

10. Praktyczne instrukcje do części 7:
psychogenna przemijająca utrata
przytomności
10.1. INFORMACJA EUROPEJSKIEGO
TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO
DLA PACJENTÓW Z PSYCHOGENNYM
OMDLENIEM RZEKOMYM
Niniejsze informacje są przeznaczone dla pacjentów
z psychogennym omdleniem rzekomym, a także ich krewnych
lub opiekunów. Ich celem jest objaśnienie tego rozpoznania
oraz leczenia tego stanu.
Czym jest psychogenne omdlenie rzekome?
Psychogenne omdlenie rzekome (PPS) to jeden z terminów, którymi lekarze mogą opisywać występujące u Pani/Pana
incydenty/napady. Zacznijmy od tego, co znaczą poszczególne
słowa wchodzące w skład tego terminu. „Omdlenie” oznacza,
że ktoś traci przytomność, ponieważ do jego mózgu czasowo
dociera niewystarczająco dużo krwi. Dobrym przykładem
omdlenia jest omdlenie wazowagalne, kiedy ludzie mdleją
e40

na widok krwi lub po dłuższym staniu. „Rzekome” oznacza,
że te incydenty wyglądają jak omdlenie, ale w rzeczywistości
nim nie są. „Psychogenne” oznacza, że te incydenty mają podłoże psychologiczne. W sumie znaczenie całego terminu jest
takie, że incydenty wyglądają, jakby ktoś stracił przytomność,
ponieważ do jego mózgu docierało niewystarczająco dużo
krwi, ale w rzeczywistości przyczyna jest psychologiczna. Psychologiczny charakter incydentów można opisywać różnymi
innymi słowami, takimi jak „czynnościowy”.

Co to oznacza, a czego nie oznacza?
Najtrudniej zrozumieć „psychologiczną” część tego
terminu. Nie ulega wątpliwości, że osoby z PPS nie udają
tych incydentów. Te incydenty zdarzają się u nich naprawdę
— tak jak może się zdarzyć prawdziwe omdlenie lub zawał
serca — i są poza ich kontrolą. Nie należy więc obwiniać
osób z PPS o te incydenty, ani też one same nie powinny
siebie o to obwiniać. Pacjenci z PPS mogą bardzo cierpieć
z powodu tych incydentów, które wpływają niekorzystnie na
naukę, pracę i życie społeczne, co powoduje, że u niektórych
osób występują z tego powodu stres i depresja. Problem ten
musi zostać potraktowany poważnie i być rozwiązywany.
Większość osób nie lubi słyszeć, że mają problem psychologiczny i jest to zrozumiałe. Mimo to zrozumienie, czym są te
incydenty, jest pierwszym krokiem do poprawy.
Incydenty te występują z powodu stresu psychologicznego. Czasami pacjenci z PPS sami wiedzą, że zmagają się
z jakimś problemem, a czasami nie. Należy zauważyć, że te
incydenty rzadko występują w momentach rzeczywistego
występowania stresu; najczęściej zdarzają się nieoczekiwanie,
bez żadnego czynnika wyzwalającego, który mógłby zostać
zidentyfikowany przez lekarza lub pacjenta.
Rozpoznanie
Pacjenci czasami sądzą, że zdaniem lekarzy jakiś problem ma charakter psychologiczny, ponieważ lekarz nie
umie znaleźć innej przyczyny. Tego rozpoznania nie ustala
się jednak w taki sposób. Za PPS przemawiają określone
swoiste wskazówki, podobnie jak w przypadku każdego
innego rozpoznania.
Po rozpoznaniu
Niektórym pacjentom rozpoznanie przynosi ulgę:
wreszcie wiedzą, co im jest. W niektórych przypadkach
samo zrozumienie problemu powoduje zmniejszenie częstości występowania incydentów, a nawet incydenty mogą
całkowicie ustąpić.
Incydenty wskazują, że coś wywołuje stres, ale nie
wskazują, co to jest. Przyczyny różnią się bardzo między
poszczególnymi pacjentami, a w niektórych przypadkach
oczywisty problem nie istnieje.
Jeżeli incydenty nie ustąpią w ciągu kilku miesięcy po rozpoznaniu, potrzebna może być pomoc psychiatry lub psychologa.
Leczenie ma zwykle charakter tak zwanej terapii poznawczo-
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-behawioralnej, ale wybór zależy od charakteru problemu oraz
od terapeuty. Trudno jest przewidzieć, jak pacjent zareaguje
na leczenie. Zależy to od wielu czynników, na przykład tego,
jak poważny jest problem leżący u podłoża PPS. Jeżeli jest on
poważny, te incydenty mogą być tylko jednym z przejawów
problemu, a oprócz nich mogą występować też inne objawy.

12. Piśmiennictwo

Postępowanie podczas napadów
Kiedy już zostanie ustalone rozpoznanie, pacjenci i ich
krewni powinni rozumieć, że te incydenty nie są medycznymi
stanami zagrożenia: ani serce, ani mózg nie są narażone na
żadne ryzyko. Nie ma potrzeby wzywania lekarza ani pogotowia
w związku z takimi incydentami (chyba że pacjent dozna urazu).
W okresie prowadzenia terapii psychologicznej korzystne
może być, aby pacjent rozmawiał z lekarzem, który postawił
diagnozę, aby można było wyjaśnić pozostałe wątpliwości
lub odpowiedzieć na nowe pytania.

4.

DZIAŁANIA, KTÓRE NALEŻY PODEJMOWAĆ
W PRZYPADKU INCYDENTÓW
PSYCHOGENNEGO OMDLENIA RZEKOMEGO
• Krewni lub znajomi powinni wiedzieć, jak wygląda typowy napad
(zwykle pacjent wygląda, jakby spał, ale nie daje się obudzić).
• Krewni lub znajomi powinni zawczasu wiedzieć, co należy robić
w trakcie typowego napadu.
• Te incydenty nie są medycznym stanem zagrożenia, a więc nie ma
potrzeby wzywania pogotowia ratunkowego.
• Napad ustąpi samoistnie, ale trzeba cierpliwie poczekać.
• W trakcie napadu pacjenta można przemieścić, jeżeli jest to konieczne.
• W oczekiwaniu na zakończenie napadu pacjenta można umieścić
w wygodnej pozycji, na przykład na boku i z poduszką pod głową.
• Osoby bliskie pacjentowi mogą z nim zostać, aby go uspokajać,
kiedy będzie dochodzić do siebie po incydencie, ponieważ często
pacjent odczuwa wtedy dyskomfort emocjonalny.
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11. Praktyczne instrukcje
do punktu 9.2: specjalistyczny
personel pielęgniarski ośrodka
diagnostyki i leczenia omdleń
Patrz materiał dodatkowy dostępny na stronie internetowej, Wideo 4.
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