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Streszczenie: Autorzy przedstawili przypadek ch³opca z rodzinn¹ kardiomiopati¹ przerostow¹, u którego w 9 roku
¿ycia dosz³o do nag³ego zatrzymania kr¹¿enia w mechanizmie migotania komór. Znaczny przerost miêœnia lewej
komory serca stwierdzano u niego ju¿ w okresie niemowlêcym. W trakcie 8-letniej obserwacji dnotowano
nasilenie objawów klinicznych takich jak: upoœledzona tolerancja wysi³ku, bóle w klatce piersiowej i uczucie
szybkiego „ko³atania serca” przy wysi³ku oraz narastanie stopnia przerostu lewej komory w zapisach elektrokardiograficznych i w badaniu echokardiograficznym. W 24-godzinnym zapisie ekg metod¹ Holtera, poza kilkunastoma epizodami tachykardii zatokowej, pojedynczymi pobudzeniami nad- i komorowymi oraz jednominutowym
czêstoskurczem nadkomorowym, nie stwierdzano groŸnych zaburzeñ rytmu serca. Do nag³ego zatrzymania
kr¹¿enia u ch³opca dosz³o wœród pe³nego zdrowia, po silnym zdenerwowaniu. Po skutecznej resuscytacji ch³opiec
pozostawa³ przez 2 tygodnie w ciê¿kim stanie, z zaburzeniami neurologicznymi, które ust¹pi³y w wyniku stosowanego leczenia i rehabilitacji. W 5 tygodniu po nag³ym zatrzymaniu kr¹¿enia, w celu zapobie¿enia nastêpnym
epizodom groŸnych dla ¿ycia zaburzeñ rytmu serca, w tym migotania komór, wszczepiono mu kardiowerter –
defibrylator (ICD). Prezentowany pacjent jest jednym z najm³odszych chorych z kardiomiopati¹ przerostow¹, u
których zastosowano leczenie polegaj¹ce na wszczepieniu ICD.
S³owa kluczowe: kardiomiopatia przerostowa, nag³e zatrzymanie kr¹¿enia, kadiowerter-defibrylator
Abstract: The authors present the case of a 9 year old boy with familial hypertrophic cardiomyopathy
in whom ventricular fibrillation and sudden cardiac arrest were observed. Significant hypertrophy of the left
ventricle was diagnosed in infancy. During 8 years of observation, deterioration in clinical condition with decreased
exercise tolerance, chest pain and heart-palpitation upon the physical activity with growing left ventricle’s hypertrophy in electrocardiography et echocardiography were observed. In 24-hour Holter monitoring, besides episodes of
the sinus tachycardia, single ectopic beats: supraventricular and ventricular and 1-minute run of the supraventricular
tachycardia, no other arrhythmias were detected. Cardiac arrest occurred suddenly, after severe anxiety. After
successful resuscitation the patient was in severe condition for 2 weeks, with abnormal neurological condition,
which improved after the treatment and rehabilitation. As a secondary prophylaxis against life threatening arrhythmias cardioverter–defibrilator (ICD) was implanted with success 5 weeks after the sudden cardiac episode. Our
patient is one of the youngest patients with hypertrophic cardiomyopathy treated by ICD implantation.
Key words: hypertrophic cardiomyopathy, sudden cardiac arrest, cardioverter-defibrilator

Wstêp
Pierwotna kardiomiopatia przerostowa (HCM) jest chorob¹ miêœnia sercowego, charakteryzuj¹c¹ siê zwiêkszeniem
jego masy, g³ównie komory lewej (1, 2). Schorzenie to jest
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uwarunkowane genetycznie, wystêpuje w oko³o 55-70%
przypadków rodzinnie (1, 3, 4). Dotychczas wykryto ponad
100 mutacji genów, odpowiedzialnych za wyst¹pienie przerostu miêœnia sercowego (3). Rodzaj mutacji jest wa¿nym
czynnikiem rokowniczym w HCM. Najczêœciej stwierdzana

Nag³e zatrzymanie kr¹¿enia...
mutacja genu koduj¹cego podjednostkê β ciê¿kiego ³añcucha tropomiozyny zwykle wi¹¿e siê z wczesnym ujawnianiem siê choroby, z³ym rokowaniem i nag³ymi zgonami
w m³odym wieku, najczêœciej pomiêdzy 12 a 35 rokiem ¿ycia (1, 2, 5). Œmiertelnoœæ u dzieci wynosi 2,7-6% rocznie
i jest ok. 3-krotnie wy¿sza ni¿ u doros³ych (1, 3, 4).
Przedstawiamy przypadek ch³opca z rodzinn¹ HCM,
u którego nag³e wyst¹pienie groŸnej arytmii komorowej doprowadzi³o do nag³ego zatrzymania kr¹¿enia (NZK).
9-letni ch³opiec K.B. (nr hist. choroby 5572/02) konsultowany po raz pierwszy w poradni kardiologicznej w 8 m.¿.
z powodu szmeru nad sercem i skierowany w 10 m.¿. do
naszej Kliniki z podejrzeniem kardiomiopatii przerostowej
(HCM), gdzie potwierdzono rozpoznanie. Nastêpnie ch³opiec by³ wielokrotnie hospitalizowany. W wywiadzie bez
omdleñ i zas³abniêæ, od ok. 4 r.¿. zaobserwowano gorsz¹
tolerancjê wysi³ku, a od 6 r.¿. ból w klatce piersiowej i uczucie szybkiego „ko³atania serca” przy wiêkszym wysi³ku.
U ojca dziecka stwierdzono w badaniu echokardiograficznym umiarkowany przerost miêœnia lewej komory (LV)- g³ównie przegrody miêdzykomorowej (IVS), a u matki niewielkiego stopnia wypadanie p³atków zastawki dwudzielnej. Z wywiadów wynika³o tak¿e, ¿e dziadek ch³opca zmar³
w starszym wieku „na serce”. U braci ojca i ich rodzin nie
stwierdzono patologii w zakresie uk³adu kr¹¿enia.
W badaniu przedmiotowym podczas kolejnych kontroli
stwierdzano dobry stan ogólny, upoœledzony rozwój fizyczny
(masa cia³a i wzrost na poziomie 3 centyla), narastaj¹ce uwypuklenie okolicy przedsercowej i poszerzenie granic st³umienia
wzglêdnego serca, têtnienie w okolicy koniuszka serca i cichy2/6 w skali Levine’a szmer skurczowy w III lewym miêdzy¿ebrzu przy mostku, promieniuj¹cy do podstawy serca.
W badaniu radiologicznym klatki piersiowej sylwetka serca by³a powiêkszona, w kolejnych badaniach wskaŸnik sercowo-p³ucny narasta³ od 0,56 do 0,67. W zapisach ekg
stwierdzano przerost i przeci¹¿enie lewej komory, patologiczne, g³êbokie za³amki Q i niespecyficzne zmiany odcinka
ST-T (ryc. 1). W wielokrotnie wykonywanych badaniach holterowskich ekg poza kilkunastosekundowymi epizodami tachykardii zatokowej 140-180/min., pojedynczymi pobudzeniami nad- i komorowymi oraz stwierdzonym jednorazowo
1-minutowym czêstoskurczem nadkomorowym, nie stwierdzano groŸnych zaburzeñ rytmu serca. W badaniach echokardiograficznych odnotowano znaczny przerost miêœnia LV,
g³ównie IVS, bez istotnego zawê¿enia w drodze odp³ywu
(gradient pomiêdzy LV a aort¹ wstêpuj¹c¹ do 20 mmHg)
oraz nieprawid³owy ruch przedniego p³atka zastawki dwudzielnej ku przodowi podczas skurczu (SAM). W kolejnych
badaniach obserwowano narastanie przerostu IVS: od 180%
do 300% normy oraz tylnej œciany LV: od 110 do 200%
normy. Czynnoœæ skurczowa lewej komory by³a prawid³owa, frakcja wyrzutowa LV (EF%) mieœci³a siê w granicach od
72 do 84%.
W leczeniu od 3 r.¿. stosowano bloker kana³u wapniowego (Isoptin ), który po zarejestrowaniu czêstoskurczu nadkomorowego w badaniu holterowskim ekg, zmieniono na βbloker (Atenolol).
W 9 r.¿., wœród pe³nego zdrowia, po silnym zdenerwowaniu w szkole, podczas lekcji, dosz³o do NZK w mechanizmie
migotania komór. Po skutecznej resuscytacji z zastosowaniem
defibrylacji i 2 dobach pobytu w rejonowym oddziale intensywnej terapii, dziecko przeniesiono do naszej Kliniki.
Przy przyjêciu dziecko w stanie ogólnym ciê¿kim, z ograniczonym kontaktem, ocenione w skali Glasgow na 13 pkt.
(reaguj¹ce na bodŸce bólowe, otwieraj¹ce oczy na g³oœno
wypowiadane swoje imiê), wydolne oddechowo, gor¹czkuj¹ce przez jedn¹ dobê po przyjêciu do 39,5°C. W badaniu
przedmiotowym stwierdzono miarow¹ czynnoœæ serca 85110/min., jak poprzednio szmer skurczowy nad sercem, ci-

Rycina 1. Przerost i przeci¹¿enie komory lewej w zapisie ekg.

œnienie têtnicze 110/50 mmHg. Nie wystêpowa³y jawnie
objawy niewydolnoœci kr¹¿enia. Nad p³ucami, w prawej okolicy przykrêgos³upowej odg³os opukowy by³ st³umiony, ze s³yszalnymi rzê¿eniami drobnobañkowymi. Badaniem neurologicznym stwierdzano pocz¹tkowo uogólnion¹ hipotoniê,
os³abione odruchy œciêgniste i skórne, obustronnie dodatni
Rycina 2. Zapis ekg w pierwszych dniach po NZK, naros³y cechy
przeci¹¿enia komory lewej oraz zaburzenia okresu repolaryzacji.

objaw Babiñskiego, a po 5 dniach - lewostronny niedow³ad.
W zakresie badañ laboratoryjnych stwierdzano w surowicy krwi podwy¿szone stê¿enie mocznika do 65 mg%.
Obecnoœæ troponiny sercowej i zwiêkszon¹ aktywnoœæ LDH
(1486 U/l) wi¹zano z przejœciowym niedokrwieniem i uszkodzeniem miêœnia sercowego podczas resuscytacji. AktywRycina 3. Badanie echokardiograficzne - znaczny przerost przegrody miêdzykomorowej i tylnej œciany lewej komory bez zwê¿enia drogi odp³ywu z komory.
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noœæ CK i CK-MB by³a prawid³owa. CRP by³o podwy¿szone
do 1,48 mg%, liczba krwinek bia³ych wynosi³a 10600/mm3,
z przewag¹ granulocytów we wzorze odsetkowym. Posiewy
krwi i moczu by³y ja³owe. Wyniki pozosta³ych badañ laboratoryjnych by³y prawid³owe, a stê¿enie jonów, mocznika
i cukru uleg³y normalizacji w ciagu 24 dni, jedynie zwiêkszona aktywnoœæ LDH w surowicy krwi utrzyma³a siê do
dnia wypisu (1226 U/l).
W obrazie radiologicznym klatki piersiowej stwierdzono
jak poprzednio znacznie powiêkszon¹ sylwetkê serca, cechy zastoju w kr¹¿eniu p³ucnym oraz zagêszczenia mi¹¿szowe w okolicy przywnêkowej prawego p³uca. W zapisie
ekg naros³y cechy przeci¹¿enia LV i zaburzenia repolaryzacji (ryc. 2). Obraz echokardiograficzny nie zmieni³ siê w stosunku do ostatniego badania (ryc. 3).
Tomografia komputerowa g³owy wykaza³a niewielkie
zmiany obrzêkowe tkanek mózgu, bez ich ogniskowego
uszkodzenia. W badaniu okulistycznym dno oka bez zmian
patologicznych. Zapis elektroencefalograficzny wykonany
po 2 tygodniach by³ nieprawid³owy, ze zmianami zlokalizowanymi w tylnych okolicach mózgu.
Ciê¿ki stan pacjenta zwi¹zany z zaburzeniami neurologicznymi utrzymywa³ siê przez 2 tygodnie. Pacjent by³ zamroczony, z utrudnionym kontaktem, wymaga³ pocz¹tkowo ¿ywienia parenteralnego, a nastêpnie karmienia przez sondê.
W leczeniu stosowano leki przeciw obrzêkowi mózgu (mannitol, dexametazon) oraz leki odwadniaj¹ce (furosemid, verospiron), tlenoterapiê, fenobarbital i leki neuroprotekcyjne: Nootropil i Cavinton, a tak¿e rehabilitacjê biern¹ i czynn¹. Ze
wzglêdu na prawostronne zapalenie p³uc, prawdopodobnie
zach³ystowe, podawano ceftazydym. Pomimo niewystêpowania zaburzeñ rytmu serca zmieniono stosowany dotychczas
Atenolol na Amiodaron, a nastêpnie na Sotalol.
W kolejnych tygodniach obserwowano stopniow¹ poprawê œwiadomoœci, zmniejszanie siê niedow³adów i poprawê napiêcia miêœniowego. W dniu wypisu stwierdzano jedynie niewielki niedow³ad lewej koñczyny górnej oraz obni¿on¹ sprawnoœæ umys³ow¹ i labilnoœæ emocjonaln¹. Podczas 6-tygodniowego pobytu w Klinice nie stwierdzano objawów niewydolnoœci kr¹¿enia ani istotnych zaburzeñ rytmu serca. W zapisie ekg zmniejszy³y siê zaburzenia okresu
repolaryzacji, a w obrazie radiologicznym ust¹pi³y zmiany
zastoinowe i zapalne. Obraz echokardiograficzny nie uleg³
zmianie w stosunku do badania wyjœciowego.
W 5 tygodniu po nag³ym zatrzymaniu kr¹¿enia, po uzyskaniu poprawy stanu ogólnego i neurologicznego, wszczepiono ch³opcu kardiowerter-defibrylator (ICD: defibrylotor
Belos VR Biotronik z elektrod¹ Medtronic 6932-58 cm),
umieszczaj¹c go pod lewym miêœniem piersiowym. Elektrodê wprowadzono przez wypreparowan¹ bocznicê ¿y³y podobojczykowej do prawej komory serca. Próg stymulacji ICD
ustalono na 0,5 V, wielkoœæ impulsu w³asnego wynosi³a 12,7
mV, a próg defibrylacji 15 J. Zabieg zosta³ wykonany w naszym oœrodku przez kardiologa zajmuj¹cego siê wszczepianiem ICD (dr A. Przybylski) oraz kardiochirurga dzieciêcego
(dr K. Grabowski). Kontrola ICD po 9 dniach wykaza³a sprawne dzia³anie urz¹dzenia.
Po 7 tygodniach leczenia dziecko wypisano do domu
w stanie zadawalaj¹cym. Kontrole ICD wykazuj¹ jego sprawne funkcjonowanie, czego dowodem jest tak¿e skuteczne
przerwanie migotania komór, które wyst¹pi³o po 3 miesi¹cach od wypisania z Kliniki.

Dyskusja
Kardiomiopatia przerostowa (HCM) u dzieci ma czêsto
sk¹poobjawowy przebieg (3, 6, 7). U naszego pacjenta rozpoznanie ustalono na podstawie badania echokardiograficznego ju¿ w okresie niemowlêcym. Zwykle rozpoznanie HCM
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jest stawiane znacznie póŸniej, w okresie m³odzieñczym lub
nawet u osób doros³ych (1, 3, 7). U dzieci czêst¹ przyczyn¹
pierwszej konsultacji kardiologicznej jest, tak jak to by³o u
naszego pacjenta, obecnoœæ szmeru nad sercem i/lub stwierdzenie powiêkszenia sylwetki serca (3, 7).
U omawianego pacjenta od okresu niemowlêcego stwierdzano znaczny przerost miêœnia LV, zarówno IVS (od 180%
do 300% normy), jak i wolnej œciany LV (od 110% do 200%
normy), nie odnotowano natomiast zwê¿enia drogi odp³ywu z LV, które wystêpuje u oko³o 30% chorych z HCM (1, 3,
8). U dzieci rzadko obserwuje siê tak znaczny przerost miêœnia LV, zwykle narasta on stopniowo z wiekiem pacjenta (3,
6, 7). Zarówno ujawnianie siê przerostu LV w póŸniejszym
okresie ¿ycia, jak i jak nasilenie cech HCM w kolejnych pokoleniach u osób z rodzinn¹ HCM jest zwi¹zane ze zwiêkszaj¹c¹ siê ekspresj¹ genów (1, 3). W omawianym przypadku u ojca wystêpuje jedynie niewielki przerost miêœnia LV,
podczas gdy u dziecka jest on znaczny.
U dzieci nie stwierdza siê prostej zale¿noœci pomiêdzy
stopniem przerostu LV, a groŸb¹ wyst¹pienia NZK, natomiast
ju¿ sam m³ody wiek pacjenta jest jednym z podstawowych
czynników ryzyka nag³ego zgonu (1, 3, 9). U niektórych pacjentów NZK mo¿e byæ pierwszym objawem choroby (3, 6,
9). Zwykle do NZK dochodzi w mechanizmie migotania komór w czasie wysi³ku lub - rzadziej - w sytuacji silnego stresu, jak to mia³o miejsce w przypadku omawianego pacjenta.
Wœród innych czynników ryzyka NZK nale¿y wymieniæ,
wystêpuj¹ce u naszego pacjenta bóle w klatce piersiowej i
„ko³atania serca” z uczuciem os³abienia podczas wysi³ku.
Ponadto do czynników ryzyka zalicza siê: obci¹¿ony nag³ymi zgonami wywiad rodzinny, omdlenia, nieprawid³ow¹ reakcjê ciœnienia têtniczego na wysi³ek, istotny (powy¿ej 30
mmHg) gradient ciœnieñ w drodze odp³ywu z LV oraz komorowe zaburzenia rytmu serca (3, 6, 8). U przedstawianego
ch³opca nie stwierdzano groŸnych arytmii, wiêkszoœæ autorów uwa¿a jednak, ¿e niewystêpowanie ich u dzieci nie
œwiadczy o mniejszym ryzyku nag³ego zgonu (3). W zapisie
ekg u ponad 90% chorych z HCM wystêpuj¹, podobnie jak
u omawianego pacjenta, zmiany odcinka ST-T, patologiczne
za³amki Q, przerost i przeci¹¿enie LV (3, 4, 7).
U pacjentów z objawow¹ HCM, podobnie jak u naszego
pacjenta, w leczeniu farmakologicznym najczêœciej stosuje
siê blokery kana³u wapniowego i β-blokery, jednak ¿aden
z wymienionych leków nie zmniejsza ryzyka nag³ego zgonu
(3, 8). Jedynie Amiodaron, w opinii niektórych autorów, mo¿e
wp³ywaæ pozytywnie na prze¿ywalnoœæ chorych z HCM (2,
3). U naszego pacjenta by³ on przejœciowo stosowany, jednak po wszczepieniu ICD zamieniono go na Sotalol, który w
przeciwieñstwie do Amiodaronu obni¿a próg defibrylacji
ICD.
W odró¿nieniu od doros³ych, u dzieci nie stosuje siê
chirurgicznej resekcji miêœnia, ani nastrzykiwania przegrody miêdzykomorowej alkoholem (3, 4). Mo¿liwoœci skutecznego leczenia tych pacjentów s¹ wiêc niewielkie. Ostatnio
uwa¿a siê, ¿e skutecznym zabezpieczeniem przed nag³¹
œmierci¹ sercow¹ dla tych chorych mo¿e byæ wszczepienie
kardiowertera - defibrylatora (ICD). Wskazaniem do wszczepienia ICD, podobnie jak w omawianym przypadku, jest g³ównie NZK w przebiegu migotania komór (3, 8). Przedstawiany
ch³opiec jest jednym z najm³odszych pacjentów w Polsce leczonych t¹ metod¹, istniej¹ bowiem dodatkowe trudnoœci z
zastosowaniem ICD u ma³ych dzieci, zwi¹zane z wielkoœci¹
urz¹dzenia, które trzeba umieœciæ pod miêœniem piersiowym
oraz z mo¿liwoœci¹ przemieszczania siê lub uszkodzenia
elektrod podczas wzrostu dziecka.
Obecnie wydaje siê, ¿e ze wzglêdu na du¿e ryzyko nag³ego zgonu oraz wspomniany brak innych skutecznych
metod leczenia u dzieci, do wszczepienia ICD nale¿y
kwalifikowaæ wszystkie dzieci z HCM po NZK oraz roz-
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wa¿yæ profilaktyczne wszczepianie ICD u dzieci z grupy
ryzyka, zw³aszcza pochodz¹cych z rodzin obarczonych
nag³¹ œmierci¹ sercow¹. Wed³ug najnowszych (2002 r.)

zaleceñ ACC/AHA, profilaktyczne wszczepienia ICD
znalaz³y siê w drugiej grupie wskazañ do wszczepienia
ICD (10).
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