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PODSUMOWANIE PRZYPADKU 

 Autorzy przedstawili przypadek 31 letniego pacjenta ze złożona wadą serca i 

czynnościowo pojedynczą komorą po operacji klasyczną metodą Fontana, po reoperacji 

zmodyfikowaną metodą Fontany, z m. c.: 54 kg, wzrost: 164 cm, BMI: 20,07 kg/m2. Pacjent 

niepalący, nie nadużywający alkoholu, bez czynników ryzyka choroby wieńcowej. Typ wady 

określono od urodzenia jako: D-TGA, TA, VSD, z prawdopodobnie (brak wzmianki na ten 

temat) towarzyszącym zwężeniem tętnicy płucnej i  hipoplazją prawej komory. Z wad 

dodatkowych stwierdzono rozszczep wargi i podniebienia oraz przepuklinę pachwinową, 

które operowano później w trybie planowym. W pierwszym etapie wykonano zespolenie typu 

Blallock-Taussig. W kolejnym, po 3 latach wykonano operację klasyczną metodą Fontana. W 

związku z rozpoznaniem drożnego przewodu tętniczego zamknięto go, ale dopiero po 8 latach 

od tej operacji. Kolejny zabieg zmodyfikowaną metodą Fontana wykonano 3 lata później z 

jednoczesnym usunięciem skrzepliny z lewostronnej części (wspólnego ?) przedsionka. Po 3 

kolejnych latach przeszczepiono żyły wątrobowe do przedsionka prawego.  Pacjent był 

wielokrotnie hospitalizowany wskutek hipoksji i sinicy, epizodów arytmii nad i komorowej 

oraz objawów niewydolności serca (NYHA III). Przebył także WZW typu B. W leczeniu 

arytmii stosowano farmakoterapię i ablację uzyskując ustąpienie arytmii komorowej. Po 

leczeniu amiodaronem wystąpiła jatrogenna nadczynność tarczycy.  W wywiadzie ustalono 

występowanie smolistych stolców i epizod krwawienia z górnego i dolnego odcinka 

przewodu pokarmowego. Przy przyjęciu stan chorego określono jako średni. Stwierdzono 

kurzą klatkę piersiową, skrzywienie kręgosłupa, kachektyczną budowę ciała. Czynność serca 

była przyspieszona, niemiarowa 90/min, z deficytem tętna na obwodzie.  BP 115/80 mmHg 

Sa02 -86-90%. W dole lewego brzegu mostka stwierdzono szmer skurczowy - 3/6 wg skali 

Levine’a. Obecne były żylaki kończyn dolnych, obustronnie zmiany troficzne podudzi, palce 

pałeczkowate. Wyniki badań laboratoryjnych były prawidłowe z wyjątkiem umiarkowanie 
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podwyższonego pBNP -  1352 pg/mL (n<125,0). W EKG stwierdzono migotanie 

przedsionków ze średnią czynnością serca 85/min., pojedyncze skurcze dodatkowe komorowe 

i cechy przerostu lewej komory.   W badaniu Holtera występowały cechy migotania 

przedsionków, ze średnią czynnością komór 87/min. i poj. przedwczesne pobudzenia 

komorowe (1161), w tym pary. W badaniu ECHO stwierdzono poszerzenie IVC (39 mm ) bez 

zapadalności oddechowej, powiększony, wspólny przedsionek (87cm2) z podejrzeniem 

skrzepliny,  powiększenie  (67/77 mm ) czynnościowo pojedynczej lewej komory, z EF - 

45%, nierestrykcyjny VSD, szczątkową komorą prawą, od której odchodziła aorta. Płatki 

zastawki dwudzielnej były zwłókniałe, szerokość pierścienia 61 mm.  Występowała istotna, 

fala zwrotna (gradient 5,8/3,9 mmHg, Zastawka aortalna była niedomykalna - fala zwrotna 

umiarkowana (gradient 2,3/1,7 mmHg). Aorta wstępująca była poszerzona - 42 mm, opuszka 

- 47 mm, pierścień - 35 mm. W teście spiroergometrycznym stwierdzono istotne obniżenie 

wydolności wysiłkowej.  Test przerwano w 13 min. Pacjent osiągnął 7,4 METs  i 69% 

maksymalnej dla niego częstości rytmu  (189/min). W trakcie testu Sa02 uległa niewielkiemu 

obniżeniu z 70 % do 68%. W pletyzmografii stwierdzono łagodne upośledzenie sprawności 

wentylacyjnej typu restrykcyjnego i podwyższony opór dróg oddechowych.   

W rtg kl. p. stwierdzono niewielkie skrzywienie kręgosłupa w prawo, cechy zwiększonego 

unaczynienia tętniczego. Prawa kopuła przepony uniesiona wyżej niż lewa. 

 W USG jamy brzusznej stwierdzono poszerzenie  IVC i spływu żył wątrobowych, 

powiększenie wątroby z cechami włóknienia okołowrotnego.  U chorego zastosowano 

Acenokumarol, leki moczopędne (Spironol, Furosemid), Metizol, Digoxin i Sotahesal z 

powodu arytmii.  

 

DYSKUSJA 

 Wady wrodzone serca z czynnościowo pojedynczą komorą obejmują spectrum 

rzadkich,  zazwyczaj bardzo złożonych wad wrodzonych serca, których jedyną opcją leczenia 

poza przeszczepem serca jest docelowo operacja metodą Fontana ( 1 ). Autorzy przedstawili 

przypadek zarośnięcia zastawki trójdzielnej z  przełożeniem wielkich tętnic typu D, z 

ubytkiem międzykomorowym i prawdopodobnie zwężeniem zastawki płucnej ( typ. II B 

zarośnięcia zastawki trójdzielnej - w tekście brak szczegółów na temat współistnienia 

zwężenia/atrezji zastawki płucnej). W okresie niemowlęcym wykonano u tego chorego 

zespolenie typu Blallock-Taussig. W kolejnym etapie w kilka lat później wykonano klasyczną 

operację Fontany bez wcześniejszego zespolenia typu Glenna lub hemi-Fontana. W latach 

osiemdziesiątych ubiegłego wieku była to metoda z wyboru. Jednak sprawność 

hemodynamiczna klasycznej operacji Fontana  (zespolenia prawego przedsionka lub jego 

uszka  z tętnicą płucną) była niezadawalająca. Technika ta sprzyjała zastojowi żylnemu, 

występowaniu zmian zatorowo-zakrzepowych i arytmii będących powodem nagłych zgonów 

( 2 ). Dlatego ulegała z czasem modyfiacji.  Gentles TL. i wsp. w analizie 500 kolejnych 

chorych z różnymi wws i cpk  operowanych w jednym ośrodku wykazali, że śmiertelność w 

początkowym okresie wynosząca 27.1% obniżyła się do 7.5%. Najważniejszymi czynnikami 

ryzyka były: średnie ciśnienie w tętnicy płucnej ≥19 mm Hg, zespół heterotksji, cpk o 

morfologii komory prawej, zniekształcenie tętnicy płucnej, pierwotnie stosowana technika 

operacyjna (zespolenie przedsionowo-płucne), brak fenestracji, czas CPB i cross clmp. W 

konkluzji stwierdzono, że spadek śmiertelności z czasem wynikał w części z modyfikacji 
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sposobu leczenia (leczenie etapowe) i metody zabiegu docelowego ( 3,4 ). Długotrwałe 

zespolenie systemowo-płucne typu Blallock-Taussig wykonane u tego pacjenta w okresie 

wczesno-niemowlęcym i drożny przewód tętniczy (zamknięty jak wynika z dokumentacji 

dużo później) mogły być powodem nadmiernego  przepływu i podwyższonego ciśnienia w 

krążeniu płucnym. Jednak na ten temat nie ma żadnych danych hemodynamicznych w historii 

przedstawionego przypadku. Trzeba też dodać, że klasyczna operacja Fontana (i obecnie 

stosowana technika z użyciem tunelu wewnątrz lub zewnątrzprzedsionkowego istotnie się 

różnią, zmniejszając ryzyko zmian zakrzepowo zatorowych, arytmii przedsionkowych, jak 

też, stopień zastoju żylnego ( 2 ). Postęp w technice operacyjnej i intesywnej terapii 

spowodował znaczny spadek śmiertelności między etapami (po 1-szym:5-25%, po 2-gim 5-

10% i 5% po zabiegu docelowym). Co ciekawe okazało się, że śmiertelność w krótkim 

okresie po leczeniu starą i obecną techniką znacznie się różniły. Natomiast przeżywalność 

długo okresowa nie różni się istotnie ( 5 ). Głównymi przyczynami późnych zgonów są nadal: 

zmiany zakrzepowo-zatorowe, niewydolność serca i nagły zgon sercowy z różnych przyczyn, 

w dużej mierze z powodu zaburzeń rytmu serca ( 5 ). U pacjenta występowały główne 

powikłania związane z krążeniem typu Fontana, z wyjątkiem enteropatii wysiękowej i 

bronchitis plastica. Przed określeniem możliwości dalszego leczenia i jego typu, w tym 

ewentualnego przeszczepu serca, konieczne jest przeprowadzenie diagnostyki 

hemodynamicznej i angiokardiograficznej. Nie jest jasny stan wątroby po przebytym WZW 

typu B. Wiadomo, że krążenie typu Fontana sprzyja dysfunkcji wątroby, marskości i 

wzrostowi ryzyka nowotworów, co w tym przypadku wymaga także odpowiedniej 

diagnostyki, w tym biopsji ( 6 ).                    

 

OPINIA EKSPERTA 
 

 Przedstawiony przypadek dotyczy chorego z typem II B zarośnięcia zastawki 

trójdzielnej (z D-TGA, VSD, z hipoplazją RV i przypuszczalnie zwężeniem tętnicy płucnej), 

poddanego wpierw operacji  zespolenia systemowo-płucnego typu Blallock-Taussig a kilka 

lat później operowanego klasyczną metodą Fontany. W dalszym przebiegu okazało się że u 

pacjenta pozostał drożny przewód tętniczy, który został zamknięty znacznie później. 

Długotrwałe obciążenie objętościowe wywołane zespoleniem i pozostawieniem drożnego 

przewodu tętniczego mogło mieć wpływ na dysfunkcję CPK. Późno wykonana klasyczna 

operacja Fontana została następnie zastąpiona jej zmodyfikowną wersją bez fenestracji. W 

przedstawionym przypadku niektóre z danych, jak np. wzmianka o wymiarach wspólnego 

przedsionka, czy też przeszczepienia żył wątrobowych sugerują, że można tu myśleć także o 

zespole heterotaksji. Wykazano co prawda w USG jamy brzusznej obecność śledziony, ale jej 

obecność lub nieobecność nie jest 100% dowodem występowania tej nieprawidłowości. Brak 

informacji na temat budowy uszek przedsionka, jak też na temat morfologii płuc ( obustronna 

trójpłatowość ?), uniemożliwia jednoznaczną klasyfikację stwierdzonych zmian. U pacjenta 

wystąpiła większość powikłań obserwowanych u chorych po 15-20 latach po operacji metodą 

Fontana (narastająca hipoksja i sinica, zmiany zatorowo zakrzepowe, zaburzenia rytmu nad i 

komorowe, spadek wydolności wysiłkowej i niewydolność serca). Nie obserwowano 

enteropatii wysiękowej. Jednak powikłanie to może wystąpić nawet w wiele lat po operacji 

Fontana. Pacjent był leczony adekwatnie do stwierdzonych zmian.  W mojej opinii ustalenie 

dalszego postępowania wymaga pogłębienia diagnostyki o badania hemodynamiczne i 
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angiokardiograficzne a co najmniej o badanie MRI. W leczeniu niewydolności serca może 

pomóc zastosowanie Sildenafilu, którego korzystny wpływ na wydolność wysiłkową u dzieci 

i młodych dorosłych po operacji Fontana został wykazany  ( 7 ). Nie zostało do dziś 

rozstrzygnięte jakie leczenie należy stosować w profilaktyce zmian zatorowo-zakrzepowych u 

chorych po operacji Fontana ( 8 ). Należy stwierdzić, że wyczerpanie farmakoterapii wymaga 

skierowania do przeszczepu serca. Taka terapia staje się niezbędna u około 10% tych chorych 

po 10 latach od zabiegu, ale już 30% po upływie 25 lat ( 9 ). 

 

PODSUMOWANIE 
 

Przedstawiony przypadek pacjenta z wadą wrodzoną serca: zarośnięciem zastawki 

trójdzielnej typu II B (TA,D-TGA,VSD,PS) z czynnościowo pojedynczą lewą komorą 

ilustruje problemy diagnostyczne i terapeutyczne u dorosłych po docelowym leczeniu 

operacyjnym metodą Fontana. Postępy w technikach zabiegowych spowodowały znaczne 

obniżenie śmiertelności tych chorych i wydłużenia czasu ich przeżywalności. Nadal jednak 

istnieją czynniki wynikające z obecności  tylko jednej komory serca i charakteru krążenia 

typu Fontana decydujące o wzrastajacym z czasem ryzyku zgonu z powodu postępujacej 

dysfunkcji serca i zaburzeń systemowych (hipoksja, rozwój krążenia obocznego, zmiany 

zkrzepowo-zatorowe, nadkomorowe arytmie, dysfunkcja z marskością wątroby. Mogą 

występować jatrogenne zaburzenia funkcji tarczycy po leczeniu uporczywych arytmii 

nadkomorowych amiodaronem, co również miało miejsce i było prawidłowo leczone. 
 

REFERENCJE 

 
1. Rudziński A, Weryński P, Kuźma J i wsp. Czynnościowo pojedyncza komora. Implikacje 

diagnostyczne i terapeutyczne, jakie wyzwania opcje i możliwości leczenia oraz rokowanie. 

Kardiologia po dyplomie 2009;2:3-12. 

2. Gersony WM. Fontan operation after 3 decades. What we have learned. Circulation 

2008;117:13-15. 

3. Gentles TL, Mayer JL, Gauvreau K et al. Functional outcome after the Fontan operation: 

factors influencing late morbidity. J Thorac Cardiovasc Surg 1997;114:376-91 

4. de Leval M: The Fontan circulaton a challenge to William Harvey? Nat Clin Pract 

Cardiovasc Med. 2005;2:202-8. 

5. Khairy P, Fernandes SM, Mayer JE et al. Long-term survival, modes of death, and 

predictors of mortality in patients wih Fontan surgary. Circulation 2008;117:85-92. 

6. Rychik J, Vldtman G, Rand E et al. Precarious state of the liver after Fontan operation: 

Summary of a multidisciplinary symposium. Pediatr Cardiol 2012;33:1001-1012 .  

7. Goldberg DJ, Franch B, McBride MG et al. Impact of oral Sildenafil on exercise 

performance in children and young adults after the Fontan operation: A randomized, double-

blind placebo-controlled crossover trial. Circulation 2011;123:1185-11.93.         

 8. Potter BJ, Leong-Sit P, Fernandes SM, et al.  Effect of Aspirin and warfarin therapy on 

thromboembolic events in patients with univentricular hearts and Fontan palliation. Int J 

Cardiol. 2013, http://dx.doi.org/10.1016/ w druku. 

9. Mondesert B, Marcotte F, Mongeon FP. et al. Fontan circulation: Success or Failure? 



John Paul II Hospital in Kraków 

Jagiellonian University, Institute of Cardiology 

80 Prądnicka Str., 31-202 Kraków;  

tel. +48 (12) 614 33 99; 614 34 88; fax. +48 (12) 614 34 88 

e-mail: rarediseases@szpitaljp2.krakow.pl 
www.crcd.eu 

 
 

         

 

Canadian J Cardiol. 2013;29:811-17. 

 

 

 

 


