Chorzy trudni nietypowi/Case report

Mężczyzna z wrodzonymi licznymi przetokami lewej
tętnicy wieńcowej do lewej komory serca
Multiple left descending artery fistulas drained into left ventricle – a case report
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Abstract
We present a case of a 65-year-old male with multiple coronary artery fistulas draining into left ventricle.
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Przetoką naczyń wieńcowych nazywamy każdy patologiczny przeciek z drenażem do innego naczynia lub jam serca. Przetoki naczyń wieńcowych są bardzo rzadkimi nabytymi lub wrodzonymi wadami naczyń wieńcowych, których
częstość występowania waha się w granicach 0,2–0,4%.
W literaturze światowej opisywane są pojedyncze przypadki tego typu anomalii, które u dorosłych mogą być asymptomatyczne i wykrywane są przypadkowo.

Opis przypadku
Chory 65-letni trafił do szpitala w celu wykonania planowanej koronarografii, dla ostatecznego rozpoznania choroby niedokrwiennej serca. Dodatkowym celem hospitalizacji miało być określenie ewentualnych przeciwwskazań
do wykonania pozasercowego zabiegu operacyjnego
w znieczuleniu podpajęczynówkowym.
W trakcie poprzedniej hospitalizacji chory został zdyskwalifikowany przez anestezjologa jako kandydat do
leczenia operacyjnego żylaków odbytu, z powodu podejrzenia choroby niedokrwiennej serca (zmiany w EKG o charakterze bloku prawej odnogi pęczka Hisa, płytkie ujemne
załamki T w V4–V5, przetrwałe uniesienie odcinka ST
w V2–V3). Zalecono diagnostykę w kierunku dusznicy bolesnej w warunkach ambulatoryjnych.

W poradni kardiologicznej chorego poddano badaniu
echokardiograficznemu, które nie wykazało istotnych odchyleń od normy (lewa komora – 47 mm, przegroda międzykomorowa i tylna ściana lewej komory – 10 mm, lewy
przedsionek – 25 mm, aorta – 21 mm, niedomykalność zastawki mitralnej I stopnia, śladowa niedomykalność zastawki trójdzielnej, kurczliwość w normie, frakcja wyrzutowa 60%). W badaniu EKG wysiłkowym stwierdzono
istotne deniwelacje w odprowadzeniach II, III, aVF i zalecono wykonanie badania koronarograficznego.
W trakcie pobytu chorego w naszym ośrodku w badaniach laboratoryjnych nie stwierdzono istotnych odchyleń
od wartości referencyjnych. W chwili przyjęcia bez dolegliwości, w EKG blok prawej odnogi pęczka Hisa z dodatnimi załamkami T w V2, ujemne załamki T w II, III, aVF, V4–V6.
Wynik badania echokardiograficznego był identyczny jak
w trakcie diagnostyki ambulatoryjnej. W EKG metodą Holtera wykazano utrwalone zmiany odcinka ST, bez istotnych zaburzeń rytmu.
W badaniu angiograficznym tętnic wieńcowych stwierdzono drenaż kontrastu bezpośrednio do lewej komory
(Rycina 1.). W wykonanym dodatkowo badaniu angio-CT
obserwowano wzmożone wysycenie kontrastem ścian lewej komory w okolicy koniuszka, co odpowiadało licznym
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Rycina 1. Angiogram tętnic wieńcowych – drenaż
kontrastu do lewej komory

Rycina 2. Badanie angio-CT – wzmożone wysycenie
kontrastem ścian lewej komory w okolicy koniuszka

drobnym przetokom do lewej komory (Rycina 2.). W badaniu scyntygraficznym, po obciążeniu stwierdzono nieznaczny spadek aktywności znacznika w koniuszku i w segmencie przykoniuszkowym ściany przedniej (odwracalny defekt
perfuzji koniuszka i segmentu przykoniuszkowego ściany
przedniej).
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