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PODSUMOWANIE PRZYPADKU 

 25-letni mężczyzna z wrodzona wadą serca (przelozenie wielkich naczyń). Stan po 

etapowym leczeniu operacyjnym: atrioseptostomia metoda Rushkinda w 1989 r oraz operacja 

Senninga w 1990 r. U pacjenta występują napadowe migotania/trzepotania przedsionków, w 

2013 i 2014 r został poddany kardiowersji elektrycznej. ECHO: LVEF 45-50%, RVEF 60%. 

VO2 25,4 ml/kg/min. Notowano hipokaliemię. W EKG obserwowano bradykardię zatokową 

do 37/min, nieliczne pobudzenia przedwczesne nadkomorowe i komorowe Pacjent leczony 

był Metoprololem 50 g dziennie i Bellapanem w różnych dawkach. Nie przyniosło to jednak 

zdecydowanej poprawy. Nie stwierdza się również skuteczności zapobiegania tachyarytmii. 

Pacjent nie spełnia kryteriów do przeszczepu serca. Aktualnie ustalane jest dalsze 

postępowania, z uwzględnieniem inwazyjnego – instrumentalnego. 

 

DYSKUSJA 

Z uwagi na przebytą operację Senninga dojście do strefy 
arytmogennej jest utrudnione (spływ żył płucnych). W pierwszej kolejności 
proponowana jest optymalizacja farmakoterapii. W razie braku jej 
skuteczności można rozważyć próbę zabiegu ablacji (bardzo trudnego 
technicznie gdyż niemożliwe jest dojście do anatomicznie lewego 
przedsionka) poprzez przejście wstecznie przez aortę (konieczność 
pokonania elektrodą dwóch zwrotów pod kątem 180°). U omawianego pacjenta 
priorytetem jest uzyskanie jak najlepszego komfortu życia, w przyszłości 
duże prawdopodobieństwo konieczności stymulacji (co pociąga za sobą 
kwestię lokalizacji elektrod). Endokawitarne dojście do prawej komory możliwe 
jedynie przez zastawkę mitralną. Wskazane jest wykonanie 12-odprowadzeniowego 
Holter-Ekg – w przypadku stwierdzenia pojedynczego, monomorficznego 
ogniska inicjującego napady AF (jeśli jest to ekstrasystolia przedsionkowa) można 
rozważyć lokalizację trigger arytmii i próbę ablacji ogniska (przejście wstecznie przez 
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aortę do okolicy żył płucnych). W razie konieczności elektrostymulacj najbardziej 
optymalny wydaje się rozrusznik dwuelektrodowy. Dostępna  transtorakalny przez 
uszko lewego przedsionka jest niebezpieczny z uwagi na zrosty, i ryzyko 
obfitego krwawienia.  
 

OPINIA EKSPERTA 
 

Należy wykonać  rejestrację Ekg metodą Holtera 
(jeśli to możliwe, to optymalnie 12-odprowadzeniowy zapis 7-dniowy). 
W przypadku wykazania monomorficznego ogniska inicjującego napady 
migotania przedsionków, do rozważenia będzie ablacja – należy jednak 
poinformować pacjenta o niskiej przewidywanej skuteczności takiego leczenia (ok. 
30%) oraz podwyższonym ryzyku zabiegu. Istnieją wskazania do elektrostymulacji 
serca – proponowana jest implantacja rozrusznika dwujamowego przez dojście od 
strony anatomicznie lewej komory. 
 

PODSUMOWANIE 

 
Należy poczatkowo przyjąć zachowawczą formułę postępowania. Biorąc pod uwagę 

spodziewany niepełny efekt ablacji, należy ją odroczyć. Stymulacja serca zapewne stanie się 

koniecznością dla pacjenta, ale również i ona powinna być wdrożona w terminie bardziej odległym. 

Rozpocząć należy od wnikliwej diagnostyki elektrokardiograficznej. 
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