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PODSUMOWANIE PRZYPADKU 

Pacjentka 27 lat (palacz tytoniu)  u której 2 lata temu ujawniła się  zakrzepica żył głębokich 

kończyn dolnych w trakcie dostanej hormonalnej antykoncepcji.  Po incydencie przestała palić 

papierosy. W badaniu klinicznym nie prezentuje ograniczenia wydolności fizycznej. W EKG- 

niepełny blok prawej odnogi pęczka Hisa. Badania specjalistyczne ujawniły cz. V Leiden, wariant 

heterozygotyczny (1691A). Badanie ECHO przezklatkowe wykazało tętniak przegrody 

międzyprzedsionkowej  z nieistotnym hemodynamicznie ASD II. Qp:Qs ok. 1.5:1.  

 

DYSKUSJA 

 

Trombofilia jest wrodzoną lub nabytą nieprawidłowością wywołaną najczęściej czynnikiem 

V Leidena lub polimorfizmem genu protrombiny. Dochodzi do powstawania skrzeplin co 

może prowadzić  do częściowego lub całkowitego zamknięcia światła żył..  Doprowadza to 

do upośledzenia dopływu krwi do narządów oraz może nastąpić oderwanie skrzepliny która 

tworzy materiał zatorowy. Shetty i wsp. (1)  zwracają uwagę, że trombofilia może być  

szczególnie niebezpieczna dla kobiet w ciąży i doprowadzać do poronień lub obumarcia 

płodu.  

Natomiast Smírová i wsp. (2)  zwracają uwagę na znany od dawna fakt, ze stosowanie 

antykoncepcji hormonalnej niesie ryzyko zatorowości. Wskazuje również, że ryzyko choroby 

zakrzepowo-zatorowej jest cztery razy wyższe u kobiet stosujących doustne środki 

antykoncepcyjne. Autorzy nie uważają aby było konieczne wykonywanie screaningu, jednak  

gdy historia rodzinna jest pozytywna  to jest to wskazanie do zachowania dużej ostrożności i 

wyboru innych metod antykoncepcji. Kobiety powinny być informowane o zwiększonym 
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ryzyku zakrzepicy żył głębokich oraz jak postępować aby temu zapobiec.   

Gluck i wsp. (3) opisał przebieg leczenia testosteronem u  38 mężczyzn i 4 kobiet. Wykazali 

że rozwój zakrzepicy oraz incydenty sercowo naczyniowe powstawały  w podobnym czasie tj 

około 3-4,5 miesiąca od rozpoczęcia terapii. Sugerują, że jest prawdopodobne że istnieje 

podobna wspólna patofizjologia tych zmian. 

Ryzyko zakrzepów może być także związane z leczenie chorych za pomocą urządzeń 

wprowadzanych do serca. Zamykanie otworów międzyprzedsionowych jest uznaną  metodą 

leczenia i powikłania zakrzepowo-zatorowe są rzadkością. Jednak mogą się zdarzyć 

nieoczekiwane powikłana jak np. embolizacja.  Khatchatourov i koledzy (4) opisują 

przypadek masywnej embolizacji po zamknięciu ASD 2 zestawem ASDOD (Atrial Septal 

Defect Occlusion System, Dr. Ing Osypka Corporation, Germany), Autorzy zwracają uwagę, 

że przezskórne zamykanie ASD z urządzeniem tego typu może więc narazić pacjenta na 

poważne powikłania zatorowe.  

W doniesieniu z ostatnich miesięcy Hornsby i wsp  (5) uważa, że badania przesiewowe w 

kierunku trombofilii staje się coraz powszechniejsze. Test ma na celu wykrycie chorych z 

zespołem antyfosfolipidowym. Uważa się jednak że stosowanie rutynowej profilaktyki u 

bezobjawowych chorych z trombofilią jak na razie nie jest zalecane.   

 

 

OPINIA EKSPERTA 
 

Dane wskazują, że u pacjentki nie trzeba zamykać małego ASD 2, gdyż ryzyko powstania 

powikłań zatorowo-zakrzepowych może być niewspółmiernie wysokie w porównaniu do 

małych korzyści z zamknięcia ubytku. Qp:Qs nie jest istotny z punktu widzenia zaburzeń 

hemodynamicznych. 

 

PODSUMOWANIE 

 
W mojej opinii pacjentka nie wymaga ryzykownej  procedury. Wskazana jest koncentracja na 

chorobie zasadniczej (trombofilia) i okresowa kontrola układu krążenia. 
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