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PODSUMOWANIE PRZYPADKU 

Opinia dotyczy 49-letniego chorego po kilku cyklach chemioterapii z powodu szpiczaka 

mnogiego. U pacjenta wystąpiły objawy niewydolności serca z obniżeniem frakcji 

wyrzutowej lewej komory do 20% w trakcie trzepotania przedsionków z szybką do 140/min 

akcją komór. Czas trwania trzepotania przedsionków był niemożliwy do ustalenia. Po 

przywróceniu rytmu zatokowego kardiowersją elektryczną i po zastosowaniu leczenia 

farmakologicznego niewydolności serca ogólny stan pacjenta oraz wydolność narządu 

krążenia uległa stopniowej poprawie. 

 

DYSKUSJA 

1. Dyskusyjna jest przyczyna niewydolności serca u tego chorego. Należy wziąć pod uwagę  

możliwość powikłań po leczeniu chemioterapeutycznym, amyloidozę w przebiegu szpiczaka 

mnogiego a także tachykardiomiopatię w  trzepotaniu przedsionków z szybką akcją serca. Za 

tachykardiomiopatią przemawia szybka poprawa ogólnego stanu pacjenta oraz parametrów 

hemodynamicznych po przywróceniu rytmu zatokowego. Według danych z piśmiennictwa 

odwracalne uszkodzenia mięśnia serca wynikające z toksycznego wpływu leków stosowanych w 
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chemioterapii nie są częstym zjawiskiem natomiast tachykardiomiopatia jest uważana za jedną z 

odwracalnych kardiomiopatii, której częstość występowania jest niedoszacowana [1,2].  

Oczywiście istnieje także możliwość powikłania przebiegu niewydolności serca przez 

wystąpienie zaburzeń rytmu serca w tym trzepotania przedsionków.  W celu diagnostyki innych 

przyczyn kardiomiopatii wykonano koronarografię nie znajdując zmian w tętnicach wieńcowych 

nasierdziowych, nie stwierdzono też zmian wynikających z amyloidozy z badaniach 

histologicznych tkanki tłuszczowej brzucha oraz błony śluzowej dziąsła.   

2. Poddano pod dyskusję konieczność wykonania biopsji serca w celu poszukiwania zmian 

skrobiawiczych. 

3. Kolejnym zapytaniem jest możliwość kontynuowania chemioterapii w tego pacjenta oraz sposób 

przygotowania przed leczeniem hematologicznym w szczególności o wskazania do implantacji 

kardiowertera defibrylatora (ICD) w profilaktyce nagłego zgonu sercowego (NZS). Z powodu 

istotnej poprawy w krótkiej obserwacji po kardiowersji potrzeba implantacji ICD w pierwotnej 

profilaktyce NZS jest pozbawiona podstaw [3]. Dodatkowo podczas kwalifikacji do  ICD należy 

określić możliwość przeżycia roku w dobrym stanie ogólnym, co u pacjenta z chorobą 

nowotworową jest na tym etapie leczenia niemożliwe. 

4. Zapytano także o możliwość kwalifikacji do ablacji trzepotania przedsionków.   

 

OPINIA EKSPERTA 
 

 W mojej ocenie najbardziej prawdopodobną przyczyną niewydolności serca u tego chorego 

jest tachykardiomiopatia.   

Wykonywanie biopsji serca uważam za niepotrzebne narażenie chorego na inwazyjne badanie 

wobec poprawy stanu po przywróceniu rytmu zatokowego.  

Negatywnie oceniam implantację ICD w pierwotnej profilaktyce NZS.  

W przypadku nawrotów trzepotania przedsionków z szybką akcją komór mimo leczenia 

antyarytmicznego należy przeprowadzić ablację trzepotania przedsionków. 
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