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PODSUMOWANIE PRZYPADKU 

 Autorzy przedstawili  przypadek 31- letniego pacjenta ze złożoną wrodzoną wadą 

serca zdiagnozowaną we wczesnym dzieciństwie (przełożenie wielkich pni tętniczych, atrezja 

zastawki trójdzielnej, ubytek w przegrodzie międzykomorowej, hipoplazja prawej komory). 

Pacjent przebył wiele etapów korekcji chirurgicznej wady: zespolenie metodą Glenna, 

operację metodą Fontana, zamknięcie przewodu tętniczego Botalla, reoperację z konwersją do 

TCPC, przeszczepienie żył wątrobowych do prawego przedsionka. Chory był również 

wielokrotnie hospitalizowany z powodu objawowych zaburzeń rytmu serca, nasilenia sinicy 

oraz objawów niewydolności krążenia.  

 Przy przyjęciu do tutejszej Kliniki zgłaszał łatwe męczenie się, pogorszenie tolerancji 

wysiłku (klasa czynnościowa III wg NYHA) oraz nawracające infekcje górnych dróg 

oddechowych. W badaniu fizykalnym w okolicy przedsercowej słyszalny szmer skurczowy, 

obecna sinica skóry oraz błon śluzowych, palce pałeczkowate, żylaki kończyn dolnych, 

skrzywienie boczne kręgosłupa oraz klatka piersiowa kurza. Brak obrzęków obwodowych, 

wątroba nie wystaje spod łuku żebrowego. Masa ciała- 54kg, wzrost- 164cm, RR- 115/80 

mmHg, akcja serca niemiarowa o średniej częstości 90/min, tętno obwodowe niezgodne z 

akcją serca, saturacja krwi- 86% (przy oddychaniu powietrzem atmosferycznym). Ponadto w 

wywiadzie: stan po ablacji RF w rejonie potencjałów rozfragmentowanych w przedsionkach 

oraz w rejonie ektopii komorowej na ścianie przedniej (04.2010r.), trombocytopenia, wtórna 

poliglobulia, przebyte WZW typu B, nadczynność tarczycy jatrogenna- indukowana 

amiodaronem, epizod krwawienia z górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. W 

badaniu elektrokardiograficznym: migotanie przedsionków ze średnią akcją komór 90/min 

oraz pojedyncze dodatkowe pobudzenia komorowe. W 24- godzinnym monitorowaniu EKG 

(2010r.)- przed wykonaniem ablacji- migotanie przedsionków przez cały okres 

monitorowania ze średnią akcją komór 62/min, epizod VT trwający 3s o częstości 150/min w 

godzinach wieczornych, pobudzenia ektopowe komorowe (1164), epizody bradykardii do 

37/min w godzinach nocnych. W ponownym 24- godzinnym monitorowaniu EKG (2013r.)- 
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po zabiegu ablacji- w zapisie nadal obecne migotanie przedsionków ze średnią akcją komór 

87/min oraz pojedyncze dodatkowe pobudzenia komorowe (1161), bez epizodów VT. W 

badaniach laboratoryjnych obecne podwyższone wartości NT-proBNP- 1352 pg/ml (<125), 

bilirubiny całkowitej- 60,4 umol/L (<21,0), RBC- 6,03*10^6/ul (4,2-6,00) oraz obniżony 

poziom płytek krwi- 71,0 K/uL (140-440). W badaniu echokardiograficznym 

przezklatkowym uwidoczniono znacznie powiększony wspólny przedsionek (85cm2), ciężką 

niedomykalność systemowej zastawki przedsionkowo- komorowej z VCW- 10mm, 

poszerzony pierścień systemowej zastawki przedsionkowo- komorowej do 61mm, 

powiększony wymiar komory systemowej (67x77mm), EF 45%, łagodną niedomykalność 

zastawki aortalnej; IVC- 39 mm, sztywna oddechowo. W teście spiroergometrycznym Pacjent 

nie osiągnął tętna submaksymalnego (69% MAX HR), zużycie tlenu na szczycie wysiłku- 

19,2 ml/kg/min, VE/VCO2 max- 38.6. W badaniu angio-CT uwidoczniono znacznie 

powiększony wspólny przedsionek (70x140mm), znaczny ubytek w przegrodzie 

międzykomorowej (38x24mm), drożne zespolenie między żyłą główną górną a pniem 

płucnym, znaczne poszerzenie zatoki wieńcowej połączonej shuntem ze wspólnym 

przedsionkiem. W bodypletyzmografii stwierdzono upośledzenie sprawności wentylacyjnej 

typu restrykcyjnego w stopniu łagodnym oraz podwyższony opór dróg oddechowych. W USG 

jamy brzusznej uwidoczniono powiększoną wątrobę oraz śledzionę, wątroba o zmienionych 

obrysach i niejednorodnym echogramie miąższu, ze zwłóknieniami okołowrotnymi; 

poszerzony spływ żył wątrobowych; niewielka ilość wolnego płynu w jamie otrzewnej- w 

miednicy mniejszej.  

 W leczeniu stosowano: antykoagulację (heparynę drobnocząsteczkową), diuretyki 

(spironolakton, furosemid), tiamazol, digoksynę, sotalol. 

 

DYSKUSJA 

 Operacja Fontana jest bezsprzecznie zabiegiem ratującym życie, jednak wiążę się z 

dużą ilością późnych powikłań narządowych i unikalnych stanów chorobowych, które są 

coraz częściej rozpoznawane w miarę przeżywalności pacjentów. Manifestują się one zwykle 

w drugiej i trzeciej dekadzie życia. Włóknienie wątroby, enteropatia powodująca utratę białka 

przez przewód pokarmowy, przewlekła niewydolność nerek, „plastyczne” zapalenie oskrzeli, 

przewlekła niewydolność żylna oraz rozwój groźnych zaburzeń rytmu serca są konsekwencją 

złożonej patofizjologii obejmującej rozwijającą się niewydolność serca, przewlekły proces  

zapalny oraz niewydolność układu limfatycznego. Powyższe nieprawidłowości rozwijają się 

w sposób przewlekły i często skryty. Istnieje potrzeba lepszej charakterystyki powyższych  

komplikacji w celu opracowania konkretnych metod leczenia. 

 

OPINIA EKSPERTA 
 

 W chwili obecnej z uwagi na liczne schorzenia towarzyszące (niewydolność serca, 

marskość wątroby, istotne ryzyko krwawienia, przewlekła niewydolność żylna, migotanie 

przedsionków, nadczynność tarczycy) oraz związane z tym bardzo wysokie ryzyko 

operacyjne nie jest zalecane postępowanie chirurgiczne. Chorego należy zakwalifikować do 

ścisłej grupy obserwacyjnej oraz optymalizować leczenia zachowawczego (adekwatna 

rehabilitacja, kontrolne badania laboratoryjne, dieta bogatobiałkowa, leczenie 
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przeciwkrzepliwe, diuretyczne oraz przeciwarytmiczne). 

 

PODSUMOWANIE 

 
W związku z bardzo wysokim ryzykiem operacyjnym aktualnie pacjent kwalifikuje się do 

leczenia zachowawczego. Zalecane jest umieszczenie chorego w ścisłej grupie obserwacyjnej.  
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