
 STRESZCZENIE 

Choroba niedokrwienna serca jest pojęciem obejmującym wszystkie stany niedokrwienia 

mięśnia sercowego najczęściej spowodowane zmianami miażdżycowymi w tętnicach 

wieńcowych. W krajach wysoko rozwiniętych choroba wieńcowa jest najczęstszym 

schorzeniem układu krążenia, a zawał serca i nagła śmierć sercowa są najczęstszymi 

przyczynami zgonów. Dane zbierane przez Eurostat opisują, że corocznie w krajach Unii 

Europejskiej umiera ok. 2 mln osób z powodu chorób układu krążenia co stanowi 38% 

wszystkich zgonów. W Polsce umieralność z powodu chorób układu krążenia w 2013 roku 

wynosiła 45,8%. Odsetek zgonów związanych z chorobą niedokrwienną serca wynosił 23%, 

natomiast ostry zawał serca 8,5%. Śmiertelność związana z chorobami układu krążenia jest 

bardzo zróżnicowana według wieku. Zgony u osób powyżej 65 roku życia stanowiły 53,1%, 

natomiast poniżej 64 roku życia 27,5%. Dane prognostyczne utworzone przez Główny Urząd 

Statystyczny opisują, że w 2050 roku liczba zgonów z powodu chorób układu krążenia będzie 

wynosiła 51,1%. 

Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej jest, obok przezskórnej angioplastyki tętnic 

wieńcowych, jedną z dwóch metod  inwazyjnego leczenia choroby wieńcowej u pacjentów ze 

zwężeniami w tętnicach wieńcowych powyżej 70%.  Operacja pomostowania tętnic 

wieńcowych (CABG- Coronary Artery Bypass Grafting) polega na wytworzeniu pomostu 

pomiędzy aortą, a zmienionym miażdżycowo odcinkiem tętnicy wieńcowej omijającego 

zwężenie. Celem tego postępowania jest poprawa ukrwienia mięśnia sercowego, zniesienie 

dolegliwości bólowych, zwiększenie tolerancji wysiłku oraz zapobiegnięcie ostremu 

niedokrwieniu mięśnia serca z zawałem i nagłym zgonem włącznie. Wskazania dotyczące 

kwalifikacji pacjentów do operacji pomostowania naczyń wieńcowych są przedstawione w 

Wytycznych Europejskiego Towarzystwa  Kardiologicznego i Europejskiego Stowarzyszenia 

Chirurgii Serca i Klatki Piersiowej z 2014 roku. 

Z obserwacji klinicznej oraz dostępnego piśmiennictwo wynika, iż najczęstszym 

powikłaniem pooperacyjnym po operacjach pomostowania naczyń wieńcowych z użyciem 

krążenia pozaustrojowego są zaburzenia rytmu serca pod postacią nowopowstałego  

migotania przedsionków, występujące u 1/3 chorych. Migotanie przedsionków (AF – atrial 

fibrilation) jest najczęściej występującą tachyarytmią nadkomorową. Charakteryzuje się 

nieskoordynowaną, szybką od 350 – 700 akcją przedsionków na minutę, której efektem jest 

utrata wydolności hemodynamicznej ich skurczu. Dodatkową konsekwencją migotania 



przedsionków jest niemiarowa akcja komór, która też zmniejsza wydolność hemodynamiczną 

serca. Migotanie przedsionków zwiększa ryzyko wystąpienia udaru mózgu, a w przypadku 

chorych po CABG  jest powikłaniem przedłużającym ogólną hospitalizację oraz pobytu na 

oddziale intensywnej opieki pooperacyjnej.  Pooperacyjne migotanie przedsionków koreluje 

bezpośrednio z niekorzystnym rokowaniem odległym.  

Białko C – reaktywne jest białkiem ostrej fazy, które jest produkowane w wątrobie w 

odpowiedzi na cytokiny zapalne. Również zmienione miażdżycowo ściany tętnic wytwarzają 

białko CRP. Oznacza się je metodami immunohistochemicznymi, granica normy wynosi do 5 

mg/dl. Klinicznie poziom białka C- reaktywnego jest brany pod uwagę w stratyfikacji ryzyka 

incydentów sercowo-naczyniowych. W ostatnich latach pojawiły się  hipotezy sugerujące, że 

poziomy białka C-reaktywnego oraz  innych parametrów morfologicznych, takich jak 

stosunek limfocytów do neutrofili (NLR) mają wpływ na wystąpienie występowanie  

nowopowstałego migotania przedsionków po chirurgicznym pomostowaniu tętnic  

wieńcowych .  

Celem pracy jest analiza czynników: białka C-reaktywnego, wybranych parametrów 

morfologicznych, oraz czynników okołooperacyjnych w ocenie ryzyka wystąpienia 

nowopowstałego migotania przedsionków (NOAF) po operacji pomostowania tętnic 

wieńcowych. 

Docelowa grupa badawcza to 98 pacjentów, którzy mieli wykonane pomosty aortalno-

wieńcowe w Klinice Kardiochirurgii UM w Lublinie. Wszyscy badani mieli oznaczaną 

morfologię, poziom CRP, oraz obliczany stosunek limfocytów do neutrofili, trombocytów do 

neutrofili, i erytrocytów do neutrofili. Analizie zostały poddane również czynniki 

okołooperacyjne. Uzyskane wyniki zostały poddane analizie statystycznej w celu znalezienia 

korelacji, oraz stopnia współzależności.  

  



Na podstawie analizy badań oraz hipotez wyciągnięto następujące wnioski: 

1. Przeprowadzone analizy związane z główną hipotezą pracy wykazały istotną 

statystycznie zależność między stosunkiem Trombocyty/Limfocyty (TNR) a 

wystąpieniem migotania przedsionków po operacji pomostowania tętnic wieńcowych 

w badanej grupie pacjentów. 

2. Wykazano, że wiek dodatnio koreluje z powstaniem migotania przedsionków po 

CABG. 

3. Z danych okołooperacyjnych wynika, że poziom kreatyniny (mg/dL) w „1” dobie, 

koreluje istotnie statystycznie z zaburzeniami rytmu serca pod postacią NOAF. 

4. Stratyfikacja ryzyka EuroSCORE II (%) dodatnio korelowała z wystąpieniem  

migotania przedsionków po operacji CABG. 

5. Nie wykazano istotności w poziomie białka C-reaktywnego w poszczególnych dobach 

a nowopowstałym migotaniem przedsionków. 

6. Stosunki parametrów Erytrocyty/Limfocyty (ELR) oraz Neutrofile/Limfocyty (NLR) 

w badanej grupie pacjentów nie korelowały z migotaniem przedsionków po CABG. 

7. Wystąpienie migotania przedsionków po CABG nie jest związane z płcią. 

8. Nowopowstałe migotanie przedsionków nie koreluje ze zmianami w tętnicach 

wieńcowych oraz rodzajami pomostów naczyniowych. 

  



 STRESZCZENIE W JĘZYKU ANGIELSKIM 

Ischemic heart disease is a term that covers all states of myocardial ischemia most often 

due to atherosclerotic lesions in the coronary arteries. In highly developed countries, coronary 

artery disease is the most common cardiovascular disease, and heart attack and sudden cardiac 

death are the most common causes of death. Data collected by Eurostat indicate that around 2 

million people die from cardiovascular disease every year in the EU, representing 38% of all 

deaths. In Poland mortality due to cardiovascular diseases in 2013 was 45.8%. The rate of 

death related to ischemic heart disease was 23%, while acute myocardial infarction was 8.5%. 

The mortality associated with cardiovascular disease is very varied by age. Deaths in persons 

over 65 years of age constituted 53.1%, while under age 64 were 27.5%. Prognostic data from 

the Central Statistical Office report that in 2050, the number of deaths due to cardiovascular 

disease will be up to 51.1%. 

Surgical treatment of coronary artery disease is, besides percutaneous coronary 

intervention, one of the two invasive treatment methods of coronary artery disease in patients 

with coronary artery stenosis above 70%. In Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) 

bypass grafts are placed to the mid-coronary vessel beyond the culprit lesion. The purpose of 

this procedure is to improve myocardial blood supply, relieve pain, increase exercise 

tolerance, and prevent acute myocardial infarction and sudden death. Patient qualification 

guidelines for coronary bypass grafting are provided in the Guideline of the European Society 

of Cardiology and the European Society of Cardiac and Thoracic Surgery, 2014. 

Clinical observation and available literature show that the most common postoperative 

complication following coronary bypass graft surgery is cardiac arrhythmias in the form of 

atrial fibrillation, which occurs in one third of patients. Atrial fibrillation is the most common 

supraventricular tachyarrhythmia. It is characterized by uncoordinated, rapid - 350-700 beats 

per minute, resulting in the loss of haemodynamic capacity of their contraction. An additional 

consequence of atrial fibrillation is the irregular action of the ventricles, which also reduces 

the hemodynamic capacity of the heart. Atrial fibrillation increases the risk of stroke, and for 

patients after CABG, is a complication that extends general hospitalization and stay in 

intensive care units. Postoperative atrial fibrillation correlates directly with unfavorable long-

term prognosis. 

CRP is the acute phase protein, produced in the liver in response to inflammatory 

cytokines. What is more, arteries with atherosclerotic lesions in their walls can also produce 



C-reactive protein. The serum CRP level is measured immunohistochemically, and 5mg/dl 

and below is considered to be the norm limit. Clinically CRP level is taken under 

consideration in cardiac risk assessment.  

The aim of the study is to analyse factors such as: C-reactive protein, selected 

morphological parameters and perioperative factors in the risk assessment of atrial fibrillation 

(NOAF) after coronary artery bypass surgery. 

The research group was 98 patients who have had coronary artery bypass grafts surgery at 

the Department of Cardiac Surgery of the Medical University of Lublin. All patients have had 

following examinations: morphology, CRP level, and calculated lymphocyte to neutrophil 

ratio, thrombocytes to neutrophils ratio, and erythrocytes to neutrophils ratio. Perioperative 

factors were also analysed. The results obtained were subjected to statistical analysis in order 

to find the correlation and degree of interdependence. 

 

  



Based on the research analysis and hypothesis, the following conclusions were drawn: 

1. The analysis of the main hypothesis showed a statistically significant relationship 

between the Thrombocyte to Lymphocytes Ratio (TNR) to atrial fibrillation after 

coronary artery bypass surgery in the study group. 

2. It has been shown that age correlates positively with atrial fibrillation after CABG. 

3. According to perioperative data, it has been proven that serum creatinine level 

(mg/dL) in the 1st postoperative day has statistically significant correlation with 

arrhythmias in the form of NOAF. 

4. EuroSCORE II (%) risk stratification has positively correlated with atrial fibrillation 

after CABG surgery.  

5. There was no evidence that CRP levels in consecutive days of study, correlates with 

new atrial fibrillation. 

6. Ratios of Erythrocytes to Lymphocytes (ELR) and Neutrophiles to Lymphocytes 

(NLR) in the study group did not correlate with atrial fibrillation after CABG.  

7. Atrial fibrillation occurrence is not sex related. 

8. New atrial fibrillation does not correlate with coronary arteries lesions nor bypass 

types.  

 

 

 

 


