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STRESZCZENIE

Przetrwały otwór owalny (PFO) to połączenie między przedsionkami serca, które jest pozostałością po krążeniu
płodowym. Udowodniono, że obecność PFO wiąże się z częstszym występowaniem wielu schorzeń, w tym
udaru niedokrwiennego mózgu i nawracających przejściowych incydentów niedokrwiennych na tle
zakrzepowo‑zatorowym. Zamykanie PFO budziło kontrowersje, lecz w ostatnio opublikowanym stanowisku
Europejskie Stowarzyszenie Przezskórnych Interwencji Sercowo‑Naczyniowych (EAPCI) we współpracy
z 7 towarzystwami naukowymi, odwołując się do najnowszych badań klinicznych z randomizacją, wyraźnie
zalecili przezskórne zamknięcie PFO w zapobieganiu nawrotom incydentów zakrzepowo‑zatorowych.
W związku z powyższym oraz przez wzgląd na spodziewane częstsze wykonywanie zabiegów przezskórnego
zamykania PFO grupa ekspertów Asocjacji Interwencji Sercowo‑Naczyniowych oraz Sekcji Wrodzonych Wad
Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego opracowała poniższą opinię,
ujednolicając zasady dotyczące diagnostyki PFO, wskazań oraz metod wykonywania zabiegów i odnosząc je
do polskich warunków i doświadczeń.
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SKRÓTY
AF (atrial fibrilation) – migotanie przedsionków
ASA (atrial septal anerysm) – tętniak przegrody
międzyprzedsionkowej
CS (cryptogenic stroke) – udar kryptogenny
DAPT (dual antiplatelet therapy) – podwójna terapia
przeciwpłytkowa
EAPCI (European Association of Percutaneous
Cardiovascular Interventions) – Europejskie Stowarzyszenie
Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych
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ESUS (embolic stroke of undetrmined source) – udar bez
innej uchwytnej przyczyny
FDA – Food and Drug Administration
HAPE (high‑ altitude pulmonary edema) – wysokościowy
obrzęk płuc
IZW – infekcyjne zapalenie wsierdzia
OAC (oral anticoagulants) – doustny antykoagulant
OUN – ośrodkowy układ nerwowy
PFO (patent foramen ovale) – przetrwały otwór owalny

RCT (randomized contolled trial) – badanie z randomizacją
TCD (transcranial Doppler) – przezczaszkowe badanie
doplerowskie
TEE (transesophageal echocardiography) –
echokardiografia przezprzełykowa

TIA (transient ischemic attack) – przejściowy atak
niedokrwienny
TTE (transthoracic echocardiography) – echokardiografia
przezklatkowa

Wprowadzenie

rem niedokrwiennym mózgu.4 ‑10 Niemal połowę wszystkich udarów niedokrwiennych u pacjentów <55. roku życia stanowią udary kryptogenne (CS), czyli według obecnej nomenklatury
udary bez innej uchwytnej przyczyny (ESUS),
a PFO stwierdza się w tej grupie nawet u 40–61%
chorych (kryteria diagnostyczne – zob. TAB. 1).11,12
Stwierdzono także, że obecność PFO 3‑krotnie
zwiększa ryzyko powtórnego incydentu niedokrwiennego.5 ‑7 Związek PFO z udarem niedokrwiennym mózgu udowodniono nie tylko
u młodszych (<55. rż.), ale również u starszych
pacjentów.12
Koncepcja zatorowości skrzyżowanej (paradoksalnej) w wyniku przedostania się materiału zatorowego przez przetrwałe połączenie pomiędzy prawym a lewym przedsionkiem jako
przyczyny udaru mózgu, przejściowego ataku niedokrwiennego (TIA) lub zatorowości obwodowej, w tym zawału serca, została dobrze
udokumentowana w literaturze.3‑7,13,14 Oprócz
ESUS sugeruje się również istnienie związku
przyczynowo‑skutkowego między PFO a takimi jednostkami chorobowymi, jak: platypnoë-orthodeoxia,15,16 choroba dekompresyjna nurków,17‑19 migrena z aurą 20 ‑34 czy wysokościowy
obrzęk płuc (HAPE).35 ‑37 Opisywano także korelację pomiędzy PFO a zatorowością obwodową.38‑ 42 Stwierdzono ponadto, że PFO jest niezależnym czynnikiem ryzyka zgonu i niepożądanych zdarzeń klinicznych u chorych z masywną zatorowością płucną.43 Ryzyko występowania
zatorowości skrzyżowanej zwiększają również
niektóre czynniki anatomiczne. Poza wspomnianym tętniakiem przegrody międzyprzedsionkowej są to: zastawka (fałd) Eustachiusza, siatka
Chiariego oraz obecność dużego, spontanicznego przecieku lewo‑prawego.4 4‑ 45
Przezcewnikowe przezskórne zabiegi zamknięcia PFO jako pierwsi przeprowadzili

Przetrwały otwór owalny (PFO) stanowi pozostałość po otworze owalnym, który w życiu płodowym umożliwia przepływ utlenowanej krwi
między prawym a lewym przedsionkiem serca.
Na skutek zmian ciśnień w przedsionkach, które zachodzą po urodzeniu, otwór owalny ulega
w większości przypadków zamknięciu w ciągu
pierwszych 2 lat życia.1,2 U niektórych osób nie
zamyka się jednak całkowicie i w jego miejscu pozostaje kanał pomiędzy septum primum a septum
secundum, o średniej długości około 5 mm oraz
zróżnicowanych kształtach. Na podstawie wyników badań autopsyjnych częstość występowania
PFO w populacji ogólnej ocenia się na 20–28%.
Samej obecności PFO nie uznaje się za patologię.3,4 Zaobserwowano, że częstość występowania
PFO w populacji zmniejsza się wraz z wiekiem
i wynosi około 34% w pierwszych 3 dekadach
życia, 25% między 4. a 8. dekadą i 20% w dekadzie 9.3‑5 Tłumaczy się tę prawidłowość późnymi samoistnymi zamknięciami PFO lub większą śmiertelnością w grupie pacjentów z PFO.4
W sytuacjach zwiększenia ciśnienia w prawym
przedsionku może dochodzić do otwarcia kanału
i wystąpienia krótkotrwałego przecieku prawo
‑lewego oraz potencjalnego przedostania się materiału zatorowego do krążenia dużego.1‑8 Ponadto możliwe jest również formowanie i uwalnianie
skrzepliny z kanału PFO, zwłaszcza przy współwystępowaniu tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej (ASA). Istotną rolę w różnych patologiach mogą odgrywać substancje wazoaktywne,
które w warunkach prawidłowych ulegają degradacji w płucach, natomiast w przypadku obecności PFO oddziałują na krążenie mózgowe, a poza
nimi także pęcherzyki azotu.6‑8
Od wielu lat toczy się debata na temat związku między PFO a powikłaniami zakrzepowo
‑zatorowymi, w tym najpoważniejszym – uda-

TABELA 1.Kryteria diagnostyczne udaru mózgu z nieznanej przyczyny (dawniej udar kryptogenny; ESUS).
Na podstawie Hart i wsp.10
udar niedokrwienny nielakunarny stwierdzony na podstawie TK lub MR (ognisko podkorowe ≥1,5 cm w TK lub ≥2 cm
w MR)
nieobecność istotnych blaszek miażdżycowych w tętnicach zewnątrz- lub wewnątrzczaszkowych (>50% światła
naczynia)
nieobecność źródeł zatorowości wewnątrzsercowej (migotanie/trzepotanie przedsionków, stwierdzone skrzepliny
wewnątrzsercowe, śluzak lub inne nowotwory lewego przedsionka, stenoza mitralna, ostry zawał serca w ostatnich
4 tyg., wegetacje zastawkowe, LVEF <30%)
nieobecność innych przyczyn udaru (np. zapalenia naczyń, dyssekcji, migreny, nadużycia leków, zatrucia)
Skróty: LVEF – frakcja wyrzutowa lewej komory, MR – rezonans magnetyczny, TK – tomografia komputerowa

O P I N I E I S T A N O W I S K A E K S P E R T Ó W Interwencyjne zamykanie PFO

91

w 1992 roku Bridges i wsp.,46 a w 1997 po raz
pierwszy implantowano najpopularniejsze obecnie dwudyskowe urządzenie Amplatza.47 Od tego
czasu trwają badania nad skutecznością i bezpieczeństwem zamykania PFO u chorych z ESUS
lub zatorowością obwodową z użyciem różnych
typów urządzeń. Długoterminowe badania obserwacyjne sugerowały, że zamknięcie PFO u pacjentów z incydentami niedokrwiennymi zmniejszały – w porównaniu z terapią lekami przeciwpłytkowymi lub przeciwzakrzepowymi – częstość powtórnego udaru.48‑50 Ostatnio opublikowano również wyniki kilku prospektywnych
badań klinicznych z randomizacją (RCT), które
weryfikowały hipotezę dotyczącą skuteczności
przezcewnikowego zamykania PFO w prewencji niedokrwiennych incydentów zakrzepowo
‑zatorowych, zarówno mózgowych, jak i obwodowych.51‑53 Potwierdzają one długotrwały skuteczny efekt kliniczny zamknięcia PFO.54‑56
Wciąż jednak istnieje wiele kontrowersji i niejednoznaczności dotyczących kwalifikacji pacjentów do zabiegu, typów stosowanych zapinek oraz optymalnej terapii około- i pozabiegowej. W dotychczasowych europejskich i amerykańskich wytycznych nie zalecano rutynowego
zamykania PFO w prewencji udarów/TIA, tyle
że publikowano te dokumenty, zanim się pojawiły wyniki nowych RCT na ten temat.57‑59 Ostatnio ukazały się jednak wytyczne Europejskiego
Stowarzyszenia Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych (EAPCI) oraz 7 innych towarzystw europejskich, których autorzy, obszernie odnosząc się do najnowszych RCT, w sposób
jednoznaczny zalecają przezskórne zamykanie
PFO jako metodę zapobiegania powtórnym incydentom zakrzepowo‑zatorowym.60
W związku z powyższym oraz przez wzgląd
na spodziewane zwiększenie częstości wykonywania zabiegów przezskórnego zamknięcia PFO
grupa ekspertów Asocjacji Interwencji Sercowo
‑Naczyniowych oraz Sekcji Wrodzonych Wad
Serca u Młodocianych i Dorosłych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN PTK) opracowała poniższą opinię, ujednolicając zasady dotyczące diagnostyki, wskazań, sposobu wykonywania zabiegów oraz opieki pozabiegowej i odnosząc je do polskich warunków i doświadczeń.
Obecny stan wiedzy naukowej – badania
z randomizacją

Wyniki bardzo licznych badań obserwacyjnych,
prowadzonych bez randomizacji, wskazywały
na zmniejszenie częstości występowania ponownego udaru mózgu u chorych po ESUS, u których
zamknięto PFO, w porównaniu z grupą leczoną
wyłącznie farmakologicznie.61‑63 Niestety negatywne wyniki 3 pierwszych RCT (CLOSURE 1
[Closure or Medical Therapy for Cryptogenic
Stroke with Patent Foramen Ovale], PC Trial
[Percutaneous Closure of Patent Foramen Ovale in Cryptogenic Embolism] oraz krótkiej obser92
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wacji badania RESPECT [Patent Foramen Ovale
Closure or Medical Therapy after Stroke]), który dotyczyły skuteczności przezcewnikowego
zamykania PFO w prewencji wtórnej incydentów naczyniowo‑mózgowych u chorych po ESUS,
przyniosły duże rozczarowanie51‑53 i wzbudziły
wiele kontrowersji oraz wątpliwości metodo
logicznych.64 Pomimo że 2 opublikowane metaanalizy powyższych badań wskazywały na przewagę leczenia interwencyjnego nad zachowawczym, kwalifikacja do takowych zabiegów przez
wiele lat była przedmiotem polemiki, zwłaszcza
w środowisku neurologów.64‑66
Prawdziwym przełomem w tej dziedzinie wydają się opublikowane w 2017 roku wyniki 3 RCT
(REDUCE, CLOSE i odległych wyników badania
RESPECT) porównujących leczenie interwencyjne z farmakoterapią w grupie chorych po przebytym ESUS, u których się stwierdza obecność
PFO.54‑56 W 2018 roku ukazały się wyniki badania DEFENSE‑PFO, kolejnego RCT, które również
potwierdziły skuteczność terapii interwencyjnej
w grupie pacjentów z PFO wysokiego ryzyka.67
W TABELI 2 przedstawiono najważniejsze dane
kliniczne dotyczące powyższych badań, które
wskazują na przewagę leczenia interwencyjnego nad leczeniem farmakologicznym.
Diagnostyka przetrwałego otworu owalnego

Czułość i specyficzność echokardiografii przez
klatkowej (TTE) w wykrywaniu PFO wynoszą
odpowiednio 46 i 99%.68 Dokładność metody
wzrasta przy obrazowaniu z użyciem drugiej
składowej harmonicznej, zależy także od doświadczenia pracowni i przyjętych kryteriów
(takich jak liczba mikropęcherzyków rejestrowanych w lewym przedsionku [LA] i czas ich
pojawiania się).69
Dokładniejszym badaniem jest echokardiografia przezprzełykowa (TEE).69,70 Ocena powinna obejmować rozmiar i grubość septum secundum, długość tunelu PFO, szerokość (separację
ścian) tunelu, odległość PFO od żyły głównej górnej i dolnej, ruchomość przegrody międzyprzedsionkowej (w przypadku ASA), a także obecność
dodatkowych struktur lub ubytków w jej obrębie.
W badaniu tym w niektórych przypadkach możliwe jest również uwidocznienie przepływu – zarówno prawo‑lewego, jak i lewo‑prawego – w obrazowaniu metodą doplera z kodowaniem kolorem, w zależności od stosunku ciśnień w przedsionkach.71 Zwykle jednak dla potwierdzenia
drożności kanału PFO konieczne jest (podobnie jak w TTE) użycie echokardiograficznego
środka kontrastowego z jednoczesnym wykonaniem manewru zwiększającego ciśnienie w prawym przedsionku.
Podczas diagnostyki PFO jako środek kontrastowy powszechnie stosuje się mieszaninę soli
fizjologicznej (0,9% NaCl) z powietrzem (w celu
uniknięcia kontaminacji rekomenduje się pobranie powietrza przez filtr antybakteryjny). Dodat-
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po kryptogennym udarze mózgu z PFO
wysokiego ryzyka (rozmiar ≥2 mm,
nadmierna ruchomość przegrody
międzyprzedsionkowej); n = 120;
randomizacja 1:1; czas obserwacji: 2 lata

DEFENSE‑ PFO 67
Amplatzer PFO
Occluder

Helex Septal
Occluder
Cardioform Septal
Occluder

kwas acetylosalicylowy
klopidogrel
warfaryna (u 25%)

kwas acetylosalicylowy
klopidogrel

kwas acetylosalicylowy
warfaryna
klopidogrel

kwas acetylosalicylowy
warfaryna
klopidogrel
acetylosalicylowy
z dipirydamolem

Leczenie zachowawcze

złożony punkt końcowy: udar, TIA, zgon sercowy,
krwawienie wg TIMI‑ defined Major Bleeding
w grupie PFO bez incydentów; w grupie leczonej
zachowawczo 12,9% incydentów, w tym n = 5 udarów
mózgu, n = 1 krwawienie wewnątrzczaszkowe,
n = 1 TIA i n = 2 duże krwawienia (log rank p = 0,013)

ponowny udar – 6 chorych (1,4%) w grupie
interwencyjnej i 12 chorych (5,4%) w grupie
zachowawczej (RRR 77%; HR, 0,23; 95% CI, 0,09–0,62;
p = 0,002)
jawny klinicznie udar mózgu lub wystąpienie nowych,
niemych klinicznie ognisk niedokrwiennych
w badaniach obrazowych – 22 chorych (5,7%),
u których zamknięto PFO, oraz 20 chorych (11,3%)
w grupie leczonej tylko lekami przeciwpłytkowymi
(RRR 0,51; 95% CI 0,29–0,91; p = 0,04)

w grupie chorych po zamknięciu PFO nie wystąpił żaden
udar, w grupie leczonej zachowawczo wystąpiło
14 udarów (HR, 0,03; 95% CI 0–0,26; p<0,001)
5‑letnie skumulowane ryzyko wystąpienia udaru mózgu
oszacowane na podstawie krzywych Kaplana‑ Meiera
wyniosło 0% w grupie inwazyjnej i 4,9% w grupie
leczonej zachowawczo

ponowny udar: 18 chorych w grupie interwencyjnej
i 28 chorych w grupie leczenia zachowawczego (RRR
45%; HR 0,55; 95% CI 0,31–0,999; p = 0,046)
ponowny udar (po uwzględnieniu skali ASCOD):
10 chorych w grupie interwencyjnej i 23 chorych
w grupie leczenia zachowawczego (RRR 72%; HR 0,38;
95% CI 0,18–0,79; p = 0,007)

Punkty końcowe

w grupie interwencyjnej 2 × incydent AF
bez następstw klinicznych, 1 × płyn
w worku osierdziowym, 1 × tętniak
rzekomy w miejscu wkłucia

liczba nowych, niemych klinicznie
ognisk niedokrwiennych podobna
w obu grupach – 17 (4,4%) w grupie
interwencyjnej oraz 8 (4,5%) w grupie
leczenia przeciwpłytkowego
(p = 0,97)

Złożony punkt końcowy (udar mózgu,
TIA lub zatorowość obwodowa)
występował istotnie statycznie
rzadziej u chorych, którym zamknięto
PFO, w porównaniu z chorymi
leczonymi jedynie przeciwpłytkowo
(3,4% vs 8,9%; HR 0,39; 95% CI
0,16–0,82; p=0.01).

analiza podgrup: największe korzyści
z zamknięcia PFO w porównaniu
z leczeniem farmakologicznym
odnoszą chorzy z tętniakiem
przegrody międzyprzedsionkowej
oraz z dużym przeciekiem prawo
‑lewym

Inne

Skróty: AF – migotanie przedsionków, ASCOD – miażdżyca, choroba małych naczyń wieńcowych, patologia serca, inne przyczyny, CI – przedział ufności, HR – hazard względny, OAC – doustny antykoagulant, PFO – przetrwały otwór owalny, TIA – przemijający
atak niedokrwienny

po kryptogennym udarze mózgu
ze stwierdzanym PFO; wiek: 18–59 lat;
n = 664 chorych; randomizacja 2:1

REDUCE 56

11 typów okludera
(w zależności
od indywidualnych
preferencji
operatora)

Amplatzer PFO
Occluder

po kryptogennym udarze mózgu; wiek:
18–60 lat; n = 980 chorych; randomizacja 1:1

po kryptogennym udarze mózgu
ze stwierdzonym PFO wysokiego ryzyka
(tętniak przegrody międzyprzedsionkowej i/lub
duży przeciek prawo‑ lewy); wiek: 18–60 lat;
n = 663 chorych
randomizacja:
1) grupa 1, randomizacja 1:1:1 (bez
przeciwskazań do OAC; n = 524):
zamknięcie PFO w połączeniu
z długoterminową terapią przeciwpłytkową
samo leczenie przeciwpłytkowe
OAC
2) grupa 2, randomizacja 1:1
(z przeciwwskazaniami do OAC; n = 129):
zamknięcie PFO z łącznym stosowaniem terapii
przeciwpłytkowej
samo leczenie przeciwpłytkowe

Stosowany okluder

Grupa badana

CLOSE 55

54

RESPECT

Nazwa badania

TABELA 2.Podsumowanie wyników najnowszych badań klinicznych z randomizacją dotyczących interwencyjnego zamykania przetrwałego otworu owalnego u chorych po przebytym kryptogennym
udarze mózgu

TABELA 3.Podstawowe metody diagnostyki przetrwałego otworu owalnego
Zaleca się rozpoznawanie PFO za pomocą echokardiografii przezprzełykowej (TEE)
z zastosowaniem echokardiograficznego środka kontrastowego oraz z jednoczesnym
wykonaniem manewru zwiększającego ciśnienie w prawym przedsionku
Obecność przecieku prawo‑ lewego można również wykryć za pomocą
przezczaszkowego badania doplerowskiego (TCD) jednej z dużych tętnic
śródczaszkowych, wykonując rejestrację z podaniem kontrastu (jak podczas badania
echokardiograficznego) zarówno podczas swobodnego oddychania, jak i w czasie
próby Valsalvy
Skróty: TCD – przezczaszkowe badanie doplerowskie, TEE – echokardiografia przezprzełykowa

A

B

C

D

E

F

G

H

I

RYCINA 1.A – Amplatzer™ PFO Occluder, Abbott Vascular; B – Amplatzer™ Multifenestrated
(Cribiform) Septal Occluder, St. Jude Medical/Abbott Vascular; C – koszulka dostarczająca
Amplatzer™ TorqVue™ 45º; D – GORE® CARDIOFORM Septal Occluder, Gore Medical; E – uchwyt
uwalniający GORE® CARDIOFORM Septal Occluder, Gore Medical; F – Figulla® Flex II, Occlutech;
G – CeraFlex™ PFO Occluder, Lifetech Scientific; H – Nit‑Occlud® PFO, PFM Medical

kowe zwiększenie stabilności uzyskanych mikropęcherzyków powietrza i zwiększenie czułości
badania można uzyskać, dodając do tej mieszaniny odrobinę krwi pacjenta.69 Do przejściowego zwiększenia ciśnienia w prawym przedsionku wykorzystuje się próbę Valsalvy. Powinno
się go wykonywać przez około 10 sekund, przy
czym kontrast echokardiograficzny należy podawać przez około 8 sekund, rozpoczynając w tym
czasie rejestrację obrazu. U osób, u których nie
da się wykonać tego manewru właściwie, zaleca się delikatny ucisk okolicy nadbrzusza trwający około 10–20 sekund, zwalniany bezpośrednio przed podaniem kontrastu lub w jego trakcie.
Jednoznacznym potwierdzeniem obecności PFO
jest uwidocznienie pęcherzyków powietrza przechodzących przez kanał, choć za diagnostyczne
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przyjmuje się również pojawianie się pęcherzyków powietrza w lewym przedsionku w 3–6 cyklu serca po podaniu kontrastu – ich późniejsze
ujawnienie można wiązać z obecnością komunikacji pomiędzy dużym a małym krążeniem
na innym poziomie (w niektórych ośrodkach
za diagnostyczne przyjmuje się pojawianie się
pęcherzyków w LA jedynie podczas pierwszych
3 cykli serca). Czułość TEE z kontrastem w wykrywaniu PFO szacuje się na około 90%.7 2‑74
Trójwymiarowe obrazowanie podczas TEE pozwala w wielu przypadkach dokładnie prześledzić anatomię kanału PFO oraz uwidocznić przechodzenie pęcherzyków podczas badania kontrastowego, w tym ostatnim należy jednak pamiętać o istotnie mniejszej rozdzielczości czasowej uzyskanych obrazów.75
Obecność przecieku prawo‑lewego można również wykryć za pomocą przezczaszkowego badania dopplerowskiego (TCD) jednej z dużych tętnic
śródczaszkowych,76 wykonując rejestrację z podaniem kontrastu (jak podczas badania echokardiograficznego) zarówno podczas swobodnego oddychania, jak i w czasie próby Valsalvy. Wykorzystuje się do tego głowicę 2 MHz, najczęściej
umieszczając ją w okolicy skroniowej – pozwala
to uwidocznić przepływ w tętnicach przedniej
lub środkowej i tylnej mózgu po badanej stronie
u około 80% pacjentów (w pozostałych przypadkach konieczne może być wykorzystanie innych
okien akustycznych). Wyższą dokładność badania uzyskuje się, wykorzystując tryb power M‑mode. Badanie to cechuje się wprawdzie dużą czułością i specyficznością (odpowiednio 97 i 93%),77
lecz nie pozwala na ustalenie poziomu przecieku. Zaletą TCD jest możliwość ilościowej oceny
stopnia przecieku – powszechnie stosuje się tutaj skalę opracowaną przez Spencera (stopnie
0–5; za wynik potwierdzający obecność przecieku uważa się stopień ≥3) – zob. TABELA 3.
Technika leczenia interwencyjnego –
dostępne urządzenia

Zabieg przezcewnikowego zamknięcia PFO wykonuje się w znieczuleniu ogólnym, analgosedacji lub w znieczuleniu miejscowym, najczęściej
z dostępu z prawej żyły udowej wspólnej.4 ‑5,78
W jego trakcie obowiązuje heparynizacja z docelowym czasem ACT 250–300 s. Zaleca się ponadto profilaktyczne dożylne podanie antybiotyku (np. cefazolina 1 g i.v.) 30–60 minut przed
zabiegiem.
Prowadnik 0,035 cali z miękkim końcem
typu J wprowadza się pod kontrolą fluoroskopową do prawego przedsionka, a następnie kieruje się go za pomocą cewnika wielozadaniowego (Amplatza lub typu Cournand [4,5–6F])
przez kanał PFO do lewego przedsionka. Koniec cewnika umieszcza się w lewej górnej żyle
płucnej. W sytuacjach wyjątkowych, szczególnie w przypadku długiego kanału PFO lub współistnienia niewielkich przecieków przez ubytek

ASD typu 2, niezbędne bywa nakłucie przegrody międzyprzedsionkowej.79
Po wymianie prowadnika na sztywny, długi prowadnik 0,035 cala z 3 cm miękkim końcem typu J (np. Extra Stiff 0,035 Amplatz Wire)
wprowadza się do lewego przedsionka specjalnie
dopasowaną koszulkę doprowadzającą urządzenie (8–9F). Po umieszczeniu jej końca w centralnej części lewego przedsionka usuwa się z niej
rozszerzacz wraz z prowadnikiem. Powinno się
to robić powoli, utrzymując proksymalny koniec
koszulki doprowadzającej poniżej poziomu serca aż do uzyskania obfitego wypływu krwi, aby
uniknąć embolizacji powietrzem. Kolejnym etapem zabiegu jest implantacja urządzenia przez
koszulkę doprowadzającą. Na rynku dostępnych
jest wiele urządzeń (a ich liczba wciąż rośnie)
przeznaczonych do przezcewnikowego zamknięcia PFO (RYC. 1). W zdecydowanej większości są to
2-dyskowe okludery, implantowane w podobny
sposób.80 Zasady rozmiarowania i implantacji
oraz charakterystyczne cechy wybranych urządzeń zebrano w TABELI 4. Technologię przezcewnikowego zakładania szwów w celu uszczelnienia
przetrwałego kanału PFO zaczyna się dopiero
wdrażać do praktyki klinicznej (np. NobleStitch™
EL, Heartstitch, Fountain Valley, CA, USA).
Na ostatnim etapie zabiegu optymalnym sposobem na uzyskanie hemostazy jest wykorzystanie szwu skórnego typu „Z”, alternatywnie
można użyć tradycyjnego opatrunku uciskowego lub odpowiednio dopasowanego urządzenia
zamykającego.81
Obrazowanie okołozabiegowe

Obrazowanie echokardiograficzne służy do identyfikacji PFO oraz wyselekcjonowania z dużej
populacji osób z PFO chorych, u których jest on
rzeczywiście istotny hemodynamicznie i stanowi potencjalne zagrożenie.
Kwalifikacja do leczenia interwencyjnego

Złotym standardem w obrazowaniu PFO jest
TEE. Badanie pozwala na identyfikację separacji blaszek kanału owalnego i oszacowanie istotności przecieku prawo‑lewego. Pomiarów kanału PFO dokonuje się w projekcji podłużnej wysokiej w osi krótkiej, w spoczynku oraz w czasie wykonywania przez chorego próby Valsalvy po podaniu kontrastu do żyły odłokciowej.
Do zamknięcia ubytku kwalifikują się chorzy z drożnym kanałem owalnym i przeciekiem
prawo‑lewym w spoczynku bądź w próbie Valsalvy. Uwidocznienie jedynie separacji blaszek bez
przecieku na tym poziomie nie może być uznane za istotną patologię, w takim wypadku możemy mówić o „częściowo drożnym PFO”, a zatem o kanale nie w pełni drożnym, który nie powoduje przecieku.

Obrazowanie w trakcie zabiegu

Badanie TEE ma kluczowe znaczenie w procedurze przezskórnego zamknięcia PFO. Na wstępnym etapie pozwala na potwierdzenie przejścia
cewnika przez kanał PFO, a sforsowanie „trudnych”, krętych lub wąskich kanałów możliwe jest
wyłącznie pod kontrolą TEE. W czasie implantacji i rozprężania zapinki umożliwia natomiast
precyzyjne uwidocznienie kanału i dysków implantu. Przed uwolnieniem implantu należy potwierdzić prawidłową pozycję zapinki i obecność
ewentualnego przecieku rezydualnego, a ponadto zobrazować struktury anatomiczne w pobliżu
zapinki (aortę, zastawkę mitralną, tętnicę okalającą, dach przedsionka), aby wykluczyć ewentualną kolizję. Ważne jest również sprawdzenie
stabilności okludera. W każdym przypadku należy monitorować pojawienie się płynu w worku osierdziowym i innych możliwych powikłań
(np. skrzepliny).
Kontrola pozabiegowa

Kontrola pozabiegowa powinna obejmować
TTE – do roku po zabiegu wykonywane regularnie, a następnie w ramach corocznej kontroli. W razie wątpliwości w TTE należy uzupełnić diagnostykę o TEE. W badaniu echokardiograficznym należy uwidocznić pozycję zapinki,
obecność ewentualnego przecieku rezydualnego, ocenić obecność płynu w worku osierdziowym oraz zidentyfikować inne możliwe powikłania (np. skrzeplinę, wegetację).
Wskazania do zabiegu

Kwalifikację do zabiegu w każdym przypadku
powinna poprzedzać konsultacja neurologiczna. Opinia neurologa ma kluczowe znaczenie
dla prawidłowego rozpoznania ESUS i dalszej
kwalifikacji pacjenta do interwencyjnego zamknięcia PFO lub leczenia farmakologicznego.
Generalnie jeśli istnieją wskazania do przewlek
łej doustnej antykoagulacji (OAC), takie jak: migotanie przedsionków (AF), pewne przypadki
żylnej choroby zakrzepowo‑zatorowej, trombo
filia, wskazane jest raczej leczenie farmako
logiczne niż zabieg przezcewnikowego zamykania PFO. U osób otrzymujących OAC z powodu współistniejącej zatorowości płucnej lub obciążonych zwiększonym ryzykiem nawrotu incydentów zakrzepowo‑zatorowych pomimo terapii
przeciwzakrzepowej można rozważać kwalifikację do zamknięcia PFO.57,82,83
Uznanie u danego pacjenta związku przyczynowego między PFO a udarem mózgu zależy od oceny prawdopodobieństwa występowania innych przyczyn zatorowości i może być
trudne. Należy przeprowadzić badania wykluczające inne podłoże udaru mózgu, takie jak:
24‑godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera (u pacjentów z dużym prawdopodobieństwem AF) oraz USG tętnic szyjnych. Wskazane są także badania laboratoryjne pod kątem
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Opis (cechy, budowa, rozmiary, rozmiarowanie, implantacja)

Najdłużej dostępny na rynku okluder przeznaczony do przeznaczyniowego zamknięcia PFO; stoją za nim duże doświadczenie kliniczne oraz wyniki wieloośrodkowych RCT. Jest to samorozprężalne
urządzenie, wykonane z nitinolu, wyłożone od wewnątrz materiałem poliestrowym. Składa się z 2 dysków połączonych wąską centralną talią. Jest dostępne w 3 rozmiarach: 18, 25 i 35 mm
odpowiadających rozmiarowi dysku prawoprzedsionkowego
Specjalnie dostosowana koszulka doprowadzająca, o pojedynczej krzywiźnie (Amplatzer™ TorqVue™ 45°), występuje w rozmiarach 8F dla 2 mniejszych urządzeń oraz 9F dla urządzenia największego
Do wyboru urządzenia konieczny jest pomiar (TEE lub ICE) odległości pomiędzy PFO a 1. korzeniem aorty oraz 2. ujściem żyły głównej górnej. Rozmiar dobiera się na podstawie mniejszego
z 2 pomiarów: przy 9,0–12,4 mm – okluder 18 mm; 12,5–17,4 mm – okluder 25 mm; >17,5 mm okluder 35 mm. Przy najmniejszym pomiarze <9,0 mm implantacji się nie zaleca. Metodą alternatywną
jest wykorzystanie balonu pomiarowego wypełnionego w kanale PFO. Rozmiar urządzenia stanowi ≥2‑krotność wymiaru talii balonu. W praktyce wielu operatorów w większości przypadków wybiera
standardowo okluder 18 mm lub 25 mm.
Przy obecności tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej lub szczególnie grubej przegrody wtórnej optymalne, niezależnie od metody rozmiarowania, może być wykorzystanie większego urządzenia
w celu pokrycia tętniaka i/lub lepszej stabilizacji urządzenia na przegrodzie
Po przykręceniu okludera do odpowiednio dobranego przewodu wprowadzającego, umieszczeniu go w podajniku, przepłukaniu solą heparynizowaną i dokręceniu do koszulki doprowadzającej,
urządzenie przesuwa się do dystalnego końca koszulki. Pod kontrolą skopii i TEE/ICE dysk lewoprzedsionkowy uwalnia się w centralnej części lewego przedsionka przez popchnięcie przewodu
wprowadzającego i/lub zsuwanie koszulki doprowadzającej. Dysk przyciąga się do przegrody międzyprzedsionkowej i w prawym przedsionku uwalnia dysk prawoprzedsionkowy. Przed całkowitym
odkręceniem urządzenia z przewodu wprowadzającego weryfikuje się pozycję okludera i szczelność przegrody w TEE/ICE. Test pociągania (tug test) pozwala potwierdzić stabilną pozycję urządzenia

Zapinka służy do przeznaczyniowego zamykania PFO i ASD typu 2. Jest zbudowana z wypełnionego platyną, nitinolowego szkieletu pokrytego politetrafluoroetylenem. Składa się z 2 dysków tego
samego rozmiaru umieszczonych po obu stronach przegrody. Pętla dokująca obejmuje 3 przelotki umieszczone odpowiednio w dyskach prawo- i lewoprzedsionkowym oraz w talii.
Okluder znajduje się w 75 cm, 10F, koszulce doprowadzającej z uchwytem uwalniającym, który umożliwia konfigurowanie pętli dokującej w celu załadowania, uwolnienia, zablokowania lub ponownego
wciągnięcia okludera do koszulki. Ponowne wciągnięcie urządzenia do koszulki możliwe jest nawet po uwolnieniu pętli dokującej. Okluder występuje w 4 rozmiarach:15, 20, 25, 30 mm, które
odpowiadają średnicy dysku.
Rozmiar urządzenia stanowi ≥1,8‑krotność wymiaru talii balonu pomiarowego. Podobnie jak w przypadku innych typów zapinek wielu operatorów używa zwykle standardowo rozmiaru 25 mm.
W obecności tętniaka przegrody międzyprzedsionkowej lub pogrubiałej przegrody wtórnej optymalne może być wykorzystanie większego urządzenia w celu pokrycia tętniaka i/lub lepszej stabilizacji
urządzenia na przegrodzie.
Po przepłukaniu układu dostarczającego heparynizowaną solą fizjologiczną i odpowiednim ustawieniu uchwytu uwalniającego przesuwa się zapinkę do lewego przedsionka w koszulce dostarczającej.
Dysk lewoprzedsionkowy uwalnia się poprzez retrakcję koszulki dostarczającej. Manewry uchwytu uwalniającego pozwalają na uformowanie dysku lewoprzedsionkowego, który należy docisnąć
do przegrody międzyprzedsionkowej, pociągając system w całości, a następnie uwolnić dysk prawoprzedsionkowy, manewrując uchwytem uwalniającym. Prawidłową pozycję okludera sprawdza się
za pomocą TEE/ICE oraz w projekcji fluoroskopowej RAO caudal pokazującej symetryczny układ nitinolowego szkieletu urządzenia (kształt płatków kwiatu). Kolejne manewry uchwytu uwalniają
urządzenie ze sztywnej części przewodu wprowadzającego, lecz z pozostawieniem cienkiego prowadnika łączącego układ z okluderem. Pozwala to na ponowną ocenę stabilności i pozycji urządzenia
nieskrępowanego sztywnym przewodem.

Urządzenie przeznaczone do przeznaczyniowego zamykania PFO.
Zbudowane z nitinolowej siatki uformowanej w 2 dyski. Dostępne w 4 rozmiarach: 16/18, 23/25, 27/30 i 31/35 mm. Rozmiar 23/25 mm dostępny jest w wersji z dyskiem lewoprzedsionkowym
o pojedynczej warstwie nitinolu, co zmniejsza ilość sztucznego materiału w lewym przedsionku. Dysk lewoprzedsionkowy stanowi jednolitą powierzchnię, bez wystającego centralnego rdzenia.
System mocowania (typu kulka–gniazdo) okludera do przewodu wprowadzającego umożliwia większą swobodę przy pozycjonowaniu urządzenia po umieszczeniu na przegrodzie, ale przed
całkowitym uwolnieniem. Zasady rozmiarowania i technika implantacji są analogiczne do tych, które się odnoszą do urządzenia z rodziny Amplatzer.

Okluder przeznaczony do przezcewnikowego zamykania PFO. Ma budowę 2‑dyskową. Nitinolowa siatka, z której jest zbudowany, została pokryta azotkiem tytanu w celu ograniczenia uwalniania nitinolu
do krwi, przyspieszenia procesu gojenia oraz zmiękczenia struktury nitinolowej, a przez to zwiększenia podatności jego struktury. Dysk lewoprzedsionkowy ma jednolitą powierzchnię, bez
wystającego centralnego elementu rdzenia. Politetrafluoroetylenowe wypełnienie zapewnia większą szczelność. System dostarczający umożliwia swobodne pozycjonowanie urządzenia w przegrodzie
przed odłączeniem od przewodu wprowadzającego.

Urządzenie
(producent)

Amplatzer™ PFO
Occluder (Abbott
Vascular, Santa
Clara, California,
USA)

GORE®
CARDIOFORM
Septal Occluder
(Gore Medical,
Flagstaff, Arizona,
USA)

Figulla® Flex II
(Occlutech,
Helsingborg,
Szwecja)

CeraFlex™ PFO
Occluder (Lifetech
Scientific,
Shenzhen, China)

TABELA 4.Typy urządzeń stosowanych do przezskórnego zamykania przetrwałego otworu owalnego

Okluder przeznaczony do przeznaczyniowego zamykania PFO. Ma budowę 2‑dyskową. Występuje w wersji z centralnym rdzeniem wystającym ponad powierzchnię dysku lewoprzedsionkowego lub bez
rdzenia, a także w wersji symetrycznej i asymetrycznej. Dostępne są 4 rozmiary 18, 24, 30 i 34 mm.
Hyperion™ PFO
Occluder (Comed
BV, Heerenveen,
Holandia)

Atriasept occluder,
(Cardia Inc.,
Eagan,
Minnesota, USA)

Leczenie przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe u chorych z interwencyjnym zamknięciem przetrwałego otworu owalnego

Skróty: ICE – echokardiografia wewnątrzsercowa, PFO – przetrwały otwór owalny, TEE – echokardiografia przezprzełykowa

Okluder przeznaczony do przezcewnikowego zamykania PFO. Ma budowę 2-dyskową, uplecioną z pojedynczego drutu nitinolowego, przez co zarówno po stronie lewo-, jak i prawoprzedsionkowej ma
gładką powierzchnię bez wystającego centralnego rdzenia.79 Dysk lewoprzedsionkowy jest zbudowany z pojedynczej warstwy siatki nitinolowej, co zmniejsza ilość sztucznego materiału w lewym
przedsionku. Urządzenie wyłożono dakronową membraną. Dostępne jest w 3 rozmiarach: 20, 26 i 30 mm, które odpowiadają średnicy dysków. Do dostarczenia urządzenia wykorzystywane są koszulki
Mullins 45º, 9–10F. Rozmiarowanie zależy od pomiarów odległości kanału od korzenia aorty i ujścia żyły głównej górnej w TEE/ICE.
Nit‑ Occlud® PFO
(PFM Medical,
Kolonia, Niemcy)

Okluder przeznaczony do przeznaczyniowego zamykania PFO. Ma budowę 2‑dyskową, każdy z dysków składa się z 6 nitinolowych drutów, które tworzą szkielet dla polifluoroetylenowego materiału
pokrywającego. W urządzeniach najnowszej generacji zredukowano zawartość nitinolu oraz nitinolowych elementów narażonych na bezpośredni kontakt z krwią, co ma służyć ograniczeniu ryzyka
reakcji alergicznych u pacjentów z nadwrażliwością na metale. Dostępne są 3 rozmiary: 20, 25 i 30 mm.

Opis (cechy, budowa, rozmiary, rozmiarowanie, implantacja)
Urządzenie
(producent)

trombofilii. Do oceny klinicznego prawdopodobieństwa, że przyczyną udaru było PFO, może
posłużyć skala RoPE (Risk of Paradoxical Embolism score).57 Diagnostykę PFO oraz pozostałych istotnych uwarunkowań anatomicznych
i czynników ryzyka przedstawiono szczegółowo we wcześniejszych rozdziałach („Diagnostyka PFO” oraz „Obrazowanie okołozabiegowe”). W TABELI 5 zebrano czynniki kliniczne i anatomiczne, które zwiększają ryzyko wystąpienia
udaru niedokrwiennego u osób z PFO.
Na podstawie dostępnych RCT oraz badań obserwacyjnych eksperci AISN zalecają przezskórne przezcewnikowe zamykanie PFO we wskazaniach przedstawionych w TABELI 6.

Wybór odpowiedniego rodzaju i czasu trwania
leczenia przeciwzakrzepowego u chorych poddawanych zabiegowi przezcewnikowego zamknięcia PFO nie został do tej pory dowiedziony w specjalnie zaprojektowanych badaniach
klinicznych. Stosowane w codziennej praktyce schematy leczenia są wynikiem konsensusu
ekspertów, który najlepiej odzwierciedlają protokoły ostatnio opublikowanych dużych badań
klinicznych, wskazujących na potencjalną korzyść z leczenia interwencyjnego w porównaniu z postępowaniem zachowawczym w prewencji wtórnej zatorowości ośrodkowego układu nerwowego (OUN). Punktem wspólnym terapii przeciwzakrzepowej po zabiegu zamknięcia PFO, wymienianym w protokołach badań
RESPECT, CLOSE i REDUCE, jest okołozabiegowe zastosowanie podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT) przez ≤3 miesięcy (można stosować 1–6 mies.).54‑56 Po tym okresie bezterminowo (<5 lat) zaleca się kontynuację leczenia 1 lekiem przeciwpłytkowym, najczęściej kwasem
acetylosalicylowym – zob. TABELA 7.
W rzadkich przypadkach konieczności wdrożenia OAC u pacjenta poddanego zabiegowi zamknięcia PFO terapię należy indywidualizować, w zależności od ryzyka krwawienia i ryzyka nawrotu incydentów zakrzepowo‑zatorowych
(np. stosować jedynie OAC lub dodatkowo lek
przeciwpłytkowy przez 3 mies. po zabiegu).
Powikłania zabiegu przezskórnego zamykania przetrwałego otworu owalnego i ich
leczenie

Przezskórne zamknięcie PFO jest procedurą skuteczną i bezpieczną. Metaanaliza 10 badań (obejmujących łącznie 1355 uczestników) wykazała
występowanie dużych powikłań okołozabiegowych u 1,5%, a małych u 7,9% poddawanych tej
procedurze pacjentów.62
Powikłania zabiegu można podzielić na niespecyficzne, a więc mogące wystąpić podczas
każdego zabiegu interwencyjnego lub diagno-
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TABELA 5.Anatomiczne i kliniczne czynniki ryzyka udaru u pacjentów z przetrwałym otworem owalnym
anatomiczne czynniki ryzyka udaru u pacjentów z PFO
• ASA z przesunięciem przegrody >10 mm, duży przeciek lewo‑ prawy (przechodzenie >25 pęcherzyków kontrastu lub
przeciek widoczny w spoczynkowym badaniu doplerowskim lub podczas próby Valsalvy)
• spoczynkowy przeciek prawo‑ lewy
• obecna zastawka (fałd) Eustachiusza o długości >10 mm lub siatka Chiariego
• długi tunel PFO
kliniczne czynniki ryzyka udaru u pacjentów z PFO
• nawracające epizody CS/ESUS lub TIA
• wiele ognisk niedokrwiennych w TK/MR mózgu
• wywiad DVT/PE lub trombofilia
• epizod niedokrwienny związany z próbą Valsalvy
• incydent niedokrwienny związany z długą podróżą/unieruchomieniem
• jednoczasowy epizod zatorowości płucnej i systemowej
• epizod niedokrwienny podczas terapii przeciwpłytkowej lub przeciwzakrzepowej
Skróty: ASA – tętniak przegrody międzyprzedsionkowej, CS – udar kryptogenny, DVT – zakrzepica żył głębokich, ESUS – udar bez
uchwytnej przyczyny, MR – rezonans magnetyczny, PE – zatorowość płucna, PFO – przetrwały otwór owalny, TIA – przemijający atak
niedokrwienny, TK – tomografia komputerowa

TABELA 6.Wskazania do przezcewnikowego zamknięcia przetrwałego otworu owalnego
Do zabiegu przezcewnikowego zamknięcia PFO należy kierować pacjentów <60. rż.
• po przebytym ESUS lub z TIA z potwierdzonymi zmianami niedokrwiennymi w obrazowych badaniach
neuroradiologicznych (TK lub MR) lub po epizodzie zatorowości obwodowej (w tym po zawale serca pochodzenia
zatorowego)
oraz
• z PFO z ≥1 anatomicznym lub klinicznym czynnikiem wysokiego ryzyka stwierdzonym w TEE z kontrastem
Zabieg przezcewnikowego zamknięcia PFO należy rozważyć u pacjentów <60. rż.
• po przebytym ESUS lub TIA ze zmianami niedokrwiennymi w badaniach neuroradiologicznych lub zatorowości
obwodowej (w tym po zawale serca pochodzenia zatorowego)
oraz
• z PFO stwierdzonym w TEE z kontrastem
Zabieg przezcewnikowego zamknięcia PFO należy rozważyć u pacjentów w prewencji wtórnej oraz
• po epizodzie choroby dekompresyjnej nurków oraz z PFO stwierdzonym w badaniu TEE
• po HAPE oraz z PFO stwierdzonym w badaniu TEE
Zabieg przezcewnikowego zamknięcia PFO można rozważyć, zwłaszcza jeżeli występują cechy wysokiego
ryzyka, w prewencji pierwotnej u
• nurków głębokościowych
• wspinaczy górskich, alpinistów
• pilotów zawodowych, wojskowych, akrobacyjnych
Zabieg przezcewnikowego zamknięcia PFO można rozważyć, zwłaszcza jeżeli występują cechy wysokiego
ryzyka, u pacjentów
• z zespołem platypnoë– orthodeoxia
• z desaturacją wysiłkową (po wykluczeniu innych niż PFO przyczyn)
• z zespołem bezdechu sennego
Nie należy stosować zabiegu przezskórnego zamknięcia PFO u pacjentów
• z PFO bez przebytego ESUS lub bez ognisk niedokrwiennych w badaniach neuroradiologicznych – w prewencji
pierwotnej epizodów niedokrwiennych
• z udokumentowanymi innymi przyczynami udaru (miażdżyca tętnic szyjnych, migotanie przedsionków), które
pomimo współistnienia PFO z większym prawdopodobieństwem niż PFO tłumaczą fakt wystąpienia udaru
• ze wskazaniami do przewlekłej antykoagulacji
• z migrenowymi bólami głowy bez zmian w badaniach neuroradiologicznych
Skróty: ASA – tętniak przegrody międzyprzedsionkowej, DVE – zakrzepica żył głębokich, ESUS – udar bez uchwytnej przyczyny, HAPE –
wysokościowy obrzęk płuc, MR – rezonans magnetyczny, PE – zatorowość płucna, PFO – przetrwały otwór owalny,
TEE – echokardiografia przezprzełykowa, TIA – przemijający atak niedokrwienny
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TABELA 7.Zalecenia dotyczące leczenia przeciwzakrzepowego
i przeciwpłytkowego u pacjentów poddanych interwencyjnemu zamknięciu
przetrwałego otworu owalnego
W trakcie samego zabiegu należy stosować u wszystkich chorych heparynę
niefrakcjonowaną w dawce ok. 60 j.m./kg masy ciała w bolusie pod kontrolą ACT, tak
aby uzyskać czas w granicach 250–300 s
Leczenie przeciwpłytkowe powinno się wdrożyć przed zabiegiem lub tuż po nim.
W przypadku braku wcześniejszego nasycenia lekami zaleca się zastosowanie dawki
nasycającej 300 mg kwasu acetylosalicylowego i 300 mg klopidogrelu
Po zabiegu taka podwójna terapia przeciwpłytkowa powinna być stosowana w dawce
podtrzymującej 75 mg (zarówno kwas acetylosalicylowy, jak i klopidogrel) przez
1–3 mies. Po tym okresie bezterminowo zaleca się kontynuację leczenia jednym
lekiem przeciwpłytkowym (najczęściej kwas acetylosalicylowy)
Skróty: ACT – czas krzepnięcia po aktywacji

TABELA 8.Rekomendacje dotyczące postępowania po interwencyjnym
zamknięciu przetrwałego otworu owalnego
Zaleca się wykonywanie kontroli klinicznych i TTE w 1. dobie, po 4–6 tyg. oraz
6 i 12 mies. po zabiegu przezcewnikowego zamknięcia PFO
Profilaktykę infekcyjnego zapalenia wsierdzia należy stosować przez 6 mies.
po zabiegu, a u chorych z utrzymującym się rezydualnym przeciekiem lub innymi
wadami (np. niedomykalnością mitralną) należy rozważyć profilaktykę dożywotnio
Powrót do pełnej aktywności fizycznej, łącznie z uprawianiem sportów, dozwolony jest
w przypadkach niepowikłanych po 4 tyg. od implantacji zapinki
Badanie rezonansem magnetycznym jest bezpieczne (urządzenia 1,5–3 T) u chorego
po upływie 6 tyg. od implantacji zapinki zawierającej nitinol
Skróty: PFO – przetrwały otwór owalny, TTE – echokardiografia przezklatkowa

stycznego (powikłania naczyniowe, infekcyjne,
zakrzepowo‑zatorowe, zatory powietrzne, przejściowe, okołozabiegowe zaburzenia rytmu serca), oraz specyficzne dla tej procedury.
Do tych drugich należą: resztkowy przeciek,
powikłania zakrzepowo‑zatorowe, w tym ponowny udar lub TIA, embolizacja urządzenia zamykającego, uszkodzenie struktur serca, zaburzenia rytmu serca, uszkodzenie elementów zestawu oraz – zdarzająca się bardzo rzadko – erozja ściany przedsionka z zagrażającym uszkodzeniem ściany aorty.84
Skuteczność zamknięcia PFO ocenia się wysoko. Częstość resztkowych przecieków szacuje się na około 2,3–15% i zależy ona od stosowanych metod diagnostycznych oraz od momentu
oceny. Z upływem czasu obserwuje się zmniejszenie częstości resztkowych przecieków, co należy wiązać z postępującą endotelializacją implantu. Przeciek jest bezobjawowy, choć może
zwiększać ryzyko wystąpienia ponownego udaru lub TIA, które szacuje się na około 0–4,9%.62
Powikłania zakrzepowo‑zatorowe występują
z reguły w pierwszych miesiącach po implantacji.
Skrzepliny związane z zestawem wymagają intensyfikacji leczenia przeciwkrzepliwego.85 Opisywano ich całkowite ustąpienie. Duże skrzepliny, grożące oderwaniem, mogą być wskazaniem
do chirurgicznego usunięcia.
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U części pacjentów po zamknięciu PFO obserwuje się migrenowe bóle głowy. Występują one
jednak najczęściej u osób, u których tego typu
dolegliwości zdarzały się już przez zabiegiem.
Jednym z poważniejszych powikłań około
zabiegowych jest przemieszczenie się urządzenia
zamykającego, które występuje z częstością 0,7–
1,2%,86,87 zdecydowanie rzadziej niż w przypadku
zamknięcia ASD. Urządzenie może ulec embolizacji zarówno do jam lewego, jak i prawego serca. Możliwe jest przezskórne usunięcie implantu
za pomocą systemów stosowanych do usuwania
ciał obcych (pętle naczyniowe, szczypczyki, bio
ptomy). Migracja urządzenia zamykającego może
być wskazaniem do jego operacyjnego usunięcia.
Późne migracje implantów należą do rzadkości.
Podczas implantacji urządzenia może dojść
do uszkodzenia ścian przedsionków i przedostania się krwi do worka osierdziowego. Małe
krwawienia nieraz ustępują samoistnie, większe mogą wymagać odbarczenia poprzez nakłucie worka osierdziowego lub interwencję kardiochirurgiczną. Echokardiograficzna ocena worka
osierdziowego powinna być jednym z istotnych
elementów monitorowania zabiegu. Implantowany zestaw może oddziaływać z otaczającymi go
elementami układu krążenia, powodując przetarcie jam serca i tamponadę. Przetarcie ściany
aorty może z kolei prowadzić do wytworzenia
przetoki aortalno‑przedsionkowej.
Zaburzenia rytmu serca po implantacji zestawów do PFO manifestują się niekiedy przedsionkowymi pobudzeniami dodatkowymi, rzadziej przejściowymi zaburzeniami przewodnictwa przedsionkowo‑komorowego.88,89 Implantacja urządzeń do PFO zwiększa prawdopodobieństwo pojawienia się AF. Jest ono jednak
zdecydowanie mniejsze niż w przypadku zamykania ASD, w którym oprócz oddziaływania
implantu mamy do czynienia z zaburzeniami
hemodynamicznymi. W badaniu CLOSE ryzyko
wystąpienia AF wyniosło 4,6% vs 0,9% w grupie
leczonej farmakologicznie.55 W razie wystąpienia AF należy stosować leczenie zgodne z aktualnymi standardami.90
Opisywano pojedyncze przypadki uszkodzenia lub złamania struktur implantów poprzednich generacji. Mogły one pozostać bezobjawowe lub oddziałując na struktury serca, prowadzić do ich przebicia. Nieprawidłowości konfiguracji zestawu w badaniu echokardiograficznym są wskazaniem do użycia fluoroskopii
radiologicznej – najdokładniejszej metody oceny uszkodzeń zestawów.91
Postępowanie z pacjentami po interwencyjnym zamknięciu przetrwałego otworu
owalnego

Postępowanie u chorych po zamknięciu przez
skórnym obejmuje: 1) leczenie przeciwpłytkowe (zob. rozdz. „Leczenie przeciwzakrzepowe
i przeciwpłytkowe u chorych z interwencyjnym

TABELA 9.Rekomendacje dotyczące szkolenia operatorów wykonujących
zabiegi przezskórnego zamknięcia przetrwałego otworu owalnego
Zaleca się, aby operator szkolący się w przezcewnikowym zamykaniu PFO odbył
najpierw pełne teoretyczne szkolenie dotyczące wskazań i kwalifikacji do zabiegu,
przygotowania pacjentów, farmakoterapii okołozabiegowej, a także możliwych
powikłań i ich leczenia
Szkolący się operator powinien wykonać ≥15 procedur zamknięcia PFO samodzielnie,
lecz pod nadzorem, w celu nabycia umiejętności praktycznych
Zaleca się, aby w ośrodku, w którym wykonano dotąd <25 procedur zamknięcia PFO,
wykonywać zabiegi w obecności doświadczonego operatora (proktora),
co umożliwia szkolenie personelu oraz ograniczenie ryzyka powikłań podczas
pierwszych zabiegów

zamknięciem PFO”); 2) wizyty kontrolne po zabiegu wraz z oceną kliniczną i echokardiograficzną; 3) profilaktykę infekcyjnego zapalenia
wsierdzia (IZW).
Celem wizyt kontrolnych jest ocena szczelności zamknięcia PFO oraz rozpoznanie ewentualnych powikłań. W wytycznych brak jednoznacznych danych dotyczących częstości i czasu
kontroli pozabiegowej, w związku z czym każdy ośrodek stosuje własny schemat postępowania (TAB. 8). Oceny chorego dokonuje się zazwyczaj
w 1. dobie, po 4–6 tygodniach, po 6 i 12 miesiącach od zabiegu, a następnie co rok (bezterminowo). W razie wykrycia nieprawidłowości postępowanie z chorym i kolejne kontrole ustala
się indywidualnie. Istotne jest opracowanie standardowych procedur w każdym ośrodku zajmującym się interwencyjnym zamykaniem PFO.
W trakcie wizyty kontrolnej oprócz badania fizyk alnego należy wykonać EKG oraz TTE.
W wypadku stwierdzenia lub podejrzenia nieprawidłowości w TTE należy wykonać TEE. W niektórych ośrodkach TEE wykonuje się rutynowo po 4–6 tygodniach od zabiegu. W wypadku
stwierdzenia lub podejrzenia zaburzeń rytmu
należy wykonać monitorowanie metodą Holtera.
Profilaktykę IZW należy – według ogólnych
zasad i zgodnie z wytycznymi – stosować przez
6 miesięcy po zabiegu, a u chorych z utrzymującym się rezydualnym przeciekiem lub innymi
wadami (np. niedomykalnością mitralną) rozważyć powtarzanie ich dożywotnio.92
Powrót do pełnej aktywności fizycznej, łącznie z uprawianiem sportów, dozwolony jest
w przypadkach niepowikłanych po 4 tygodniach
od implantacji zapinki.93
Badanie rezonansem magnetycznym (MR)
uznaje się za bezpieczne (urządzenia 1,5–3 T)
od 6. tygodnia po implantacji zapinki zawierającej nitinol (status Conditional według mri
safety.com). W przypadku zapinki Figulla Flex II
(Occlutech, Helsingborg, Szwecja) badanie MR
jest bezpieczne nawet bezpośrednio po zabiegu.
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Zalecenia dotyczące szkolenia lekarzy do
samodzielnego wykonywania zabiegów zamknięcia przetrwałego otworu owalnego

W celu optymalizacji wyników zabiegi zamknięcia PFO należy wykonywać w doświadczonych
ośrodkach, które rutynowo przeprowadzają
tego typu procedury oraz interwencje strukturalne na sercu. Konieczna jest współpraca
z neurologiem. Dane z rejestrów dotyczących
procedur zamykania ASD i PFO pokazują, że
mała liczba zabiegów wykonanych w ciągu roku
– zarówno w odniesieniu do indywidualnych
operatorów, jak i ośrodków – łączy się z gorszymi wynikami leczenia.94 Operatorzy odbywający szkolenie powinni posiadać wiedzę teoretyczną i umiejętności techniczne wymagane
do bezpiecznego wykonywania tej procedury,
aby zapewnić ograniczenie ryzyka powikłań.
W USA, zgodnie z zaleceniami Food and Drug
Administration (FDA), program szkoleniowy
oprócz szkolenia teoretycznego obejmuje wykonanie 25 procedur pod nadzorem doświadczonego lekarza.
Wydaje się, że od doświadczonych kardiologów interwencyjnych należy wymagać 15–
20 zabiegów zamknięcia PFO wykonanych samodzielnie, lecz pod nadzorem doświadczonego operatora.95,96
Zespół ekspertów AISN rekomenduje, aby
szkolący się lekarz zdobył wiedzę teoretyczną
dotyczącą wskazań i zasad kwalifikacji do zabiegów, przygotowania pacjentów, farmakoterapii okołozabiegowej oraz doboru wymiaru urządzenia i farmakoterapii pozabiegowej. Konieczna jest też wiedza na temat możliwych powikłań
oraz ich zapobiegania i leczenia. Zalecamy obserwacje zabiegów na żywo w czasie warsztatów dydaktycznych (zob. lista konferencji rekomendowanych przez AISN), przeprowadzanych
w formie interaktywnej przez doświadczonych
lekarzy. Ponadto bardzo dobrym przygotowaniem dla lekarzy może być nabycie praktycznego doświadczenia w posługiwaniu się sprzętem przed zabiegiem, ewentualnie wykonanie
go na symulatorze.
Po takim szkoleniu, najlepiej w ośrodku o dużym doświadczeniu, szkolący się operator powinien wykonać minimum 15 procedur zamknięcia
PFO samodzielnie, ale pod nadzorem doświadczonego operatora. Ponadto zespół ekspertów
AISN rekomenduje, aby w ośrodku, w którym
wykonano dotąd <25 procedur zamknięcia PFO,
w zabiegach uczestniczył doświadczony operator (proktor), co umożliwi szkolenie personelu oraz ograniczenie ryzyka powikłań podczas
pierwszych zabiegów. Nie wymaga się jednak,
by w miejscu wykonywania zabiegu znajdował
się oddział kardiochirurgii (TAB. 9).
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