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::  Wieloogniskowy częstoskurcz przedsionkowy 
 

Orpha number: ORPHA 3282 

 

Definicja choroby: 
 

Wieloogniskowy częstoskurcz przedsionkowy (multifocal atrial tachycardia –MAT) jest 

rzadką, nadkomorową arytmią występującą u noworodków i małych niemowląt, 

charakteryzującą się obecnością wielokształtnych załamków P, zwykle o bezobjawowym 

przebiegu. 

 
Epidemiologia: 
 

Częstość występowania wynosi około 1/150 000 żywych urodzeń. 
 
 
*Obraz kliniczny: 
 

Choroba dotyka głównie noworodki i niemowlęta poniżej 6 miesiąca życia bez wady 

serca i innych chorób. U większości niemowląt choroba przebiega bezobjawowo, choć 

czasami mogą występować duszność czy zaburzenia oddychania. Rzadziej, choroba 

pojawia się u dzieci z wadami serca (takimi jak: kardiomiopatia przerostowa, tetralogia 

Fallota, współny kanał przedsionkowo-komorowy; zobacz te hasła) lub po operacji na 

otwartym sercu. Bardzo rzadko, wieloogniskowy częstoskurcz przedsionkowy występuje 

w razem z innymi nieprawidłowościami. W zespole Costello (zobacz to hasło) pojawia 

się w skojarzeniu z zaburzeniami wzrostu, pogrubiałymi rysami twarzy, nieprawidłową 

skórą i niepełnosprawnością intelektualną 

 

Etiologia: 
 

Etiologia choroby jest nieznana. 
 
 
Metody diagnostyczne: 
 
Rozpoznanie ustala się na podstawie elektrokardiogramu: czynność przedsionków jest 

polimorficzna (przynajmniej 3 różne załamki P, 3 różne odstępy PR), szybka (może 

osiągnąć nawet 400 uderzeń na minutę) i nieregularna. Przewodzenie przedsionkowo-
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komorowe jest zmienne, a niektóre pobudzenia nie są przewodzone. Czasem obserwuje 

się szerokie zespoły QRS. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

Różnicowanie obejmuje inne rodzaje częstoskurczu (np. nietrwały częstoskurcz 

komorowy, napadowy częstoskurcz nadkomorowy). 

 

*Postępowanie i leczenie: 

U bezobjawowego niemowlęcia, bez wady serca i relatywnie niską czynnością serca 

leczenie nie jest potrzebne. Kardiowersja jest nieskuteczna, gdyż arytmia zaczyna się 

ponownie. Lekiem z wyboru jest beta-bloker, u niektórych pacjentów, z upośledzoną 

funkcją komory konieczne może być stosowanie amiodaronu. 

 

Rokowanie: 

Wieloogniskowy częstoskurcz przedsionkowy ustępuje samoistnie po kliku tygodniach 

lub miesiącach. U pacjentów wymagających leczenia, leki mogą być odstawione po 

pewnym czasie. Rokowanie jest dobre, nie obserwuje się nawrotów choroby. 

 
Recenzent-ekspert: 

Dr. Christopher Wren 

 

Aktualizacja: listopad 2013 

Tłumaczenie: grudzień 2014 

 

Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the 

European portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 
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