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PODSUMOWANIE PRZYPADKU 

 31 letni pacjentka z nieskorygowaną złożoną wrodzoną wadą serca (wspólny pień 

naczyniowy, VSD) został przyjęty do Kliniki Kardiologii z powodu dekompensacji układu 

krążenia w przebiegu infekcji górnych dróg oddechowych. Wada rozpoznana była w 

dzieciństwie. W 2002 roku pacjentka przebyła infekcyjne zapalenie wsierdzia.  

W badaniu fizykalnym przy przyjęciu stwierdzono miarowa akcję serca o częstości 85/min, 

RR 90/60, centralna sinicę, palce pałeczkowate, szmer skurczowy. Badanie 

echokardiograficzne wykazało współ pień naczyniowy o średnicy 5 cm, umiarkowana 

niedomykalność zastawki trójdzielnej, prawidłową funkcję skurczową lewej komory, przerost 

mięśnia prawej i lewej komory (ściana tylna 14 mm, przegroda międzykomorowa 16 mm, 

prawa komora 12 mm) oraz ubytek o wymiarze 2 cm w błoniastej części przegrody 

międzykomorowej. Wykonany rezonans magnetyczny (CMR) uwidocznił VSD w błoniastej i 

mięśniowej części przegrody oraz potwierdził obecność wspólnego pnia naczyniowego o 

wymiarze 5,5 cm. 

Wykonano również tomografię komputerową w celu oceny anatomii tętnic płucnych i 

wykluczenia zwężenia tętnic płucnych. CT potwierdziło obecność anomalii wcześniej 

uwidocznionych w TTE i CMR, dodatkowo uwidoczniła tętnice płucne odchodzące ze 

zstępującej aorty, nie stwierdzono zwężenia gałęzi TT płucnych.  

Dodatkowo w czasie cewnikowania serca stwierdzono anomalię żył systemowych. 
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Aortografia wykazała szeroki wspólny pień naczyniowy z naczyniami odchodzącymi od łuku 

aorty oraz dwie tętnice płucne odchodzące od aorty zstępującej.  

       W czasie cewnikowania stwierdzono ciśnienia: we wspólnym pniu naczyniowym,  

(114/55/78 mmHg), w tętnicy udowej (118/54/77 mmHg).  Chora leczona była bisoprololem I 

spironolaktonem. 

 

DYSKUSJA 

Niewiele jest przypadków  osiągnięcia wieku dorosłego przez chorych ze wspólnym 

pniem naczyniowym bez korekcji chirurgicznej w dzieciństwie, która jest metodą leczenia z 

wyboru (1).  Zabieg operacyjny polega na zamknięciu ubytku w przegrodzie 

międzykomorowej i wytworzeniu połączenia pomiędzy prawą komorą i tętnicą płucną.  

Leczenie operacyjne chorych ze złożonymi wadami serca powinno być przeprowadzone we 

wczesnym wieku aby uniknąć powikłań wielonarządowych (2). Bosentan jest 

rekomendowany u chorych z nadciśnieniem płucnym w przebiegu prostych wad serca np. 

ubytek w przegrodzie międzykomorowej. Niewiele jest danych dotyczących skuteczności tej 

terapii u chorych ze złożonymi wrodzonymi wadami serca. Baptista R i wsp (3) Wykazali że 

w obserwacji odległej stosowny bosentan był bezpieczny i był związany z poprawą 

wydolności fizycznej u chorych z nadciśnieniem płucnym w przebiegu złożonych wad serca.   

 

 

 

OPINIA EKSPERTA 
 

U chorej należy rozważyć włączenie do leczenia bosentanu, w ramach programu 

lekowego leczenia nadciśnienia płucnego. 
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