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Streszczenie 

Wstęp: Zatorowość paradoksalna powstaje w wyniku przedostawania się skrzeplin  

z układu żylnego do krążenia systemowego. Udokumentowanymi czynnikami ryzyka 

zatorowości paradoksalnej ośrodkowego układu nerwowego u pacjentów z żylną chorobą 

zakrzepowo zatorową jest drożny otwór owalny (PFO) i przeciążenie prawej komory. [1, 4-6] 

Rozpoznanie PFO na podstawie echokardiografii jest na ogół jednoznaczne. Celem pracy była 

ocena różnych echokardiograficznych parametrów morfologicznych i czynnościowych prawej 

komory i prawego przedsionka, które mogłyby być przydatne w ocenie ryzyka zatorowości 

paradoksalnej u pacjentów z ostrą zatorowością płucną. 

Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 55 spośród 111 pacjentów z potwierdzoną ostrą 

zatorowością płucną (OZP) (31 K), mediana wieku 49 lat (19-83 lat). U 3 (5,5%) pacjentów 

rozpoznano zatorowość płucną wysokiego ryzyka wg ESC [7], u 16 (29%) stabilnych 

hemodynamicznie i z przeciążeniem prawej komory rozpoznano zatorowość płucną 

pośredniego ryzyka, a u 36 (65,5%) pacjentów rozpoznano zatorowość płucną niskiego 

ryzyka. [7]. U wszystkich pacjentów wykonano badanie echokardiograficzne przezklatkowe, 

w którym oceniano: obecność PFO, różne parametry morfologiczne  

i czynnościowe prawych jam serca, m. in. przeciążenie prawej komory, wielkość prawej i 

lewej komory, pole powierzchni i objętość prawego i lewego przedsionka, szerokość żyły 

głównej dolnej. U wszystkich pacjentów wykonano rezonans magnetyczny mózgu z opcją 

dyfuzji w celu uwidocznienia ostrych zawałów mózgu (OZM) w 4,91 ± 4,1 dni od przyjęcia 

do szpitala. 

Statystyka: Dane o rozkładzie normalnym zostały wyrażone jako średnia i odchylenie 

standardowe, dane bez takiej charakterystyki jako mediana z zakresem. Różnice pomiędzy 

zmiennymi ciągłymi oceniono testem t – Studenta lub  Mana Whitney’a. Natomiast dane 

jakościowe były porównane przy użyciu dokładnego testu Fishera  

lub testem chi-kwadrat z poprawką Yates’a. Analiza została przeprowadzona  

przy pomocy programu STATISTICA (Stat Soft, Inc. 2011, wersja 10, www.statsoft.com). Za 

istotne statystycznie różnice przyjęto wartość p <0.05. 

Wyniki: U 4 z 55 pacjentów (7,3%) stwierdzono OZM na podstawie MR mózgu  

z opcją dyfuzji. U 1 pacjenta wystąpiły objawy kliniczne ostrego udaru niedokrwiennego. 

PFO rozpoznano u 19 badanych pacjentów (34,5%) i był on obecny  

u wszystkich z OZM. U żadnego pacjenta bez PFO nie stwierdzono OZM na podstawie MRI 

http://www.statsoft.com/


(21% vs 0%; p = 0,02). Pacjenci z OZM w porównaniu z pacjentami bez OZM  

nie różnili się pod względem płci, wieku, wskaźnika masy ciała, skurczowego  

i rozkurczowego ciśnienia tętniczego, czynności rytmu serca, obecności choroby 

nowotworowej, niewydolności serca, zakrzepicy żył głębokich. [1] Różnili się natomiast pod 

względem wielkości: prawej komory w projekcji koniuszkowej czterojamowej (50,5 mm vs. 

35 mm; p=0,026), stosunku wielkości prawej do lewej komory (1,27 vs. 0,81; p=0,01), pola 

powierzchni prawego przedsionka  

(23,26 cm
2
 vs. 15,96 cm

2
; p=0,01), stosunku pola powierzchni prawego do lewego 

przedsionka (1,23 vs. 0,89; p=0,01), objętości prawego przedsionka (80,5 cm
3 

vs. 39,33 cm
3
; 

p=0,01), ilorazu objętości prawego do lewego przedsionka (1,56 vs. 0,83; p=0,01), szerokości 

żyły głównej dolnej (22,5 mm vs. 13 mm; p=0,02) oraz cech przeciążenia prawej komory 

(22% vs. 0%; p=0,01).  

Wnioski: Wyniki badania sugerują, że nie tylko PFO, ale również przeciążenie prawej 

komory oraz wielkość prawego przedsionka mogą mieć znaczenie przy identyfikowaniu 

pacjentów zagrożonych ostrym zawałem mózgu (OZM). Ze względu na nieliczną grupę 

pacjentów z OZM uzyskane wyniki wymagają walidacji na większej grupie chorych. 


