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PODSUMOWANIE PRZYPADKU 

 27-letnia kobieta, prowadząca siedzący tryb życia, paląca papierosy i stosująca 

hormonalną antykoncepcję, przebyła w grudniu 2012 roku incydent zakrzepicy żył głębokich 

kończyny dolnej. Badania przesiewowe wykazały obecność czynnika V Leiden, wariant 

heterozygotyczny. Badanie echokardiograficzne wykazało obecność tętniaka przegrody 

międzyprzedsionkowej z dwoma niewielkimi ubytkami ASD II w obrębie tętniaka i 

nieistotnym przeciekiem lewo-prawym Qp:Qs 1,5:1. Aktualnie pacjentka bez ograniczeń 

wydolności fizycznej.  

 

DYSKUSJA 

Mutacja czynnika V Leiden stwierdzana jest u 1/5 osób z pierwszym incydentem żylnej 

choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ). W heterozygotycznej postaci tej mutacji ryzyko 

wystąpienia ŻChZZ jest 4-7 krotnie większe niż w ogólnej populacji, a stosowanie doustnej 

antykoncepcji zwiększa to ryzyko > 35 razy. U chorej z wrodzoną postacią trombofilii 

(czynnik V Leiden) obecnych było kilka dodatkowych nabytych czynników sprzyjających 

wystąpieniu incydentu zakrzepowego: siedzący tryb życia, palenie papierosów oraz 

hormonalna antykoncepcja. Na podstawie wyników badania echokardiograficznego 

stwierdzam, że stopień przecieku międzyprzedsionkowego jest na granicy istotności 

hemodynamicznej (Qp:Qs 1,5 ; poszerzony pień tętnicy płucnej, wymiary lewego i prawego 
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przedsionka na górnej granicy normy), a wielkość tętniaka przegrody uwypuklającego się do 

prawego przedsionka umiarkowana. Nie stwierdza się cech nadciśnienia płucnego. Tak więc 

obraz echokardiograficzny może uzasadniać kwalifikację chorej do korekcji wady wrodzonej. 

 

OPINIA EKSPERTA 
 

Obecność heterozygotycznej postaci czynnika V Leiden po pierwszym incydencie zakrzepicy 

żylnej jest wskazaniem do stosowania doustnej antykoagulacji przez okres conajmniej 3 

miesięcy, a przy małym ryzyku krwotocznym proponuje się przedłużenie antykoagulacji do 

6-12 miesięcy. Na podstawie otrzymanych informacji należy sądzić, że nie są obecne inne 

zaburzenia w układzie krzepnięcia. Gdyby heterozygotyczna postać czynnika V Leiden była 

skojarzona z innym defektem w układzie krzepnięcia, np. obecnością mutacji 20210A genu 

dla protrombiny wtedy antykoagulacja musiałaby być bezterminowa. Ryzyko ŻChZZ jest 

wieksze u osób z grupą krwi “0”. Ryzyko ŻChZZ związanej z trombofilią rośnie z wiekiem, 

jest wielokrotnie zwiększone w czasie ciąży. Obecność tętniaka w przegrody 

międzyprzedsionkowej w połączeniu z ASD II stanowi u chorej z trombofilią, ŻChZZ ryzyko 

wystąpienia zatoru systemowego. Stąd propozycja rozważenia zamknięcia komunikacji 

miedzyprzedsionkowej. 

 

PODSUMOWANIE 

 
Proponuję usunąć u chorej nabyte, odwracalne czynniki ryzyka zakrzepicy, nie stosować 

przewlekłej nieograniczonej antykoagulacji. W przypadku wystąpienia ponownego incydentu 

zakrzepicy żylnej wskazana bezterminowa antykoagulacja. Wskazany zabieg zamknięcia 

ASD II (przezskórny lub kardiochirurgiczny). Proponuję w pierwszej kolejności rozważyć 

możliwość zabiegu przezskórnego z założeniem okludera zamykającego ubytki w przegrodzie 

i obejmującego średnicę tętniaka. Pewnym utrudnieniem może być obecność rozbudowanej 

siatki Chiariego w prawym przedsionku. 
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