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Streszczenie: Przetrwały otwór owalny (PFO) jest najczęstszą wrodzoną 
nieprawidłowością anatomiczną serca u dorosłych. Celem pracy była analiza 
częstości występowania i charakterystyka PFO, a takŜe ocena PFO jako 
czynnika ryzyka zatoru systemowego.  
Retrospektywnej analizie poddano 1920 kolejnych echokardiogramów 
przezprzełykowych (TEE) z lat 1998-2010 (K-902, M-1018, wiek od 13 do 86 lat, 

śr. 52,95±12,21), podczas których oceniono przepływ przez PFO w warunkach 

podstawowych (Doppler kolorowy) i/lub podczas prowokacji (próba Valsalvy 
i kaszlowa) z uŜyciem kontrastu (sól fizjologiczna). 377 chorych (ch.) przebyło 
zator systemowy (ZS) lub przemijający epizod niedokrwienny mózgu (TIA) – 
Grupa I. Pozostałych 1543 ch. bez wywiadu ZS lub TIA stanowiło Grupę II. 
Wyodrębniono podgrupy ch. z prawidłowym echokardiogramem przezklatkowym 
(TTE) i bez wywiadu chorób sercowo-naczyniowych (CHSN), I-A i II-A oraz 
z nieprawidłowym TTE lub wywiadem CHSN, I-B, II-B.  
PFO rozpoznano [PFO(+)] u 157 ch. (8,2% badanych, K-60, M-97, wiek 

śr. 52,65±12,55 lat). U 1763 ch. wykluczono PFO [PFO(-)]. Tętniak przegrody 

międzyprzedsionkowej uwidoczniono u 42 ch., w tym PFO(+) u 13 ch. 
U ch. PFO(+) stopień przecieku w podgrupie I-B + II-B był znamiennie wyŜszy 
niŜ w podgrupie I-A + II-A. U 10 ch. uwidoczniono przeciek w warunkach 
podstawowych (7 ch. z istotnymi niedomykalnościami zastawek przedsionkowo 
komorowych, 3 ch. ze zwęŜeniem prawego ujścia Ŝylnego lub tętniczego). 
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Stwierdzono znamiennie wyŜszy udział ch. z wywiadem ZS/TIA w podgrupie I-A 
PFO(+) w stosunku do podgrupy I-A PFO(-), p < 0,01.  
Wnioski: 1. U chorych bez wywiadu CHSN i z prawidłowym TTE PFO jest 
czynnikiem ryzyka ZS/TIA. 2. Przepływ przez PFO u tych chorych jest 
najczęściej niewielki. 3. Przy współistnieniu cięŜkich patologii serca, PFO moŜe 
być powodem istotnego prawo-lewego lub lewo-prawego przecieku. 
 
Słowa kluczowe: przetrwały otwór owalny, zator systemowy, echokardiografia 
przezprzełykowa. 
 
 

Abstract: Patent foramen ovale (PFO) represents the most common persistent 

abnormality of fetal origin. The aim of the study was to analyze the incidence 

and characteristics of PFO and to assess PFO as the risk factor of paradoxical 

embolism. 1920 consecutive transesophageal echocardiograms (TEE) in pts 

examined at the period 1998-2010 (902 F and 1018 M aged 13 – 86, mean 

52.95± 12.21 years) in whom flow through PFO was detected in basal conditions 

(color-Doppler) and/or during provocation (Valsalva/cough maneuver) with 

contrast were retrospectively analyzed. 377 pts had a history of systemic 

embolism (SE) or transient ischemic attack (TIA) – Group I, 1543 pts had 

negative history of SE/TIA – Group II. Two subgroups of pts were 

distinguished: pts with no abnormalities on transthoracic echocardiography 

(TTE) and no history of cardiovascular disease (CVD) – Group I-A + II-A and 

pts with abnormalities on TTE or positive history of CVD – Group I-B + II-B. 

PFO was diagnosed (PFO/+/) in 157 pts (8.2%) - 60F, 97M mean age 52.65 

±12.55 years. In 1763 pts PFO was excluded [PFO(-)]. Aneurismal formation of 

interatrial septum was detected in 42 pts, and in 13 pts it coexisted with PFO. 

The intensity of shunt was significantly higher in I-B + II-B group than 

in I-A + II-A group. In 10 pts permanent shunt through PFO at the basal stage 

was observed. Percentage of pts with the history of SE/TIA was significantly 

higher in group PFO(+) I-A than in PFO(-) I-A (p < 0.01).  

Conclusions: 1. In pts with no abnormalities on TTE and no history of CVD 

PFO is a possible risk factor of SE/TIA 2. Flow through PFO is generally 

minimal, but in case of coexisting heart pathology PFO may provoke significant 

right-to-left or even left-to-right shunt. 

 

Key words: patent foramen ovale, cryptogenic stroke, transesophageal 

echocardiography. 
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Wstęp 

 

Przetrwały otwór owalny (ang. patent foramen ovale - PFO) jest najczęstszą 

wrodzoną nieprawidłowością anatomiczną serca u dorosłych [1]. Ma on 

charakter delikatnej szczeliny, a w pojedynczych przypadkach szerokiego 

otworu lub współistniejącego z tętniakiem przegrody międzyprzedsionkowej. 

Prawo-lewy przeciek przez PFO zwykle występuje podczas chwilowego lub 

stałego wzrostu ciśnienia w prawym przedsionku. Niekiedy PFO towarzyszy 

przeciek lewo-prawy. PFO moŜe być przyczyną zatorów paradoksalnych 

(zator systemowy z układu Ŝylnego lub prawego przedsionka), zwykle do 

ośrodkowego układu nerwowego [2]. Opisano przypadek ostrego zawału serca 

wywołany paradoksalnym zatorem do naczynia wieńcowego u pacjenta 

z PFO [3]. Inne problemy kliniczne spotykane u pacjentów z PFO to oporna na 

leczenie hipoksemia w zawale prawej komory lub w cięŜkiej chorobie płuc, 

choroba dekompresyjna u nurków, migrena z aurą.  

Powszechnie akceptowaną metodą diagnostyczną w rozpoznaniu PFO jest 

kontrastowa echokardiografia z zastosowaniem próby Valsalvy [4, 5]. Badanie 

przezprzełykowe [6, 7] przyczyniło się do większej częstości rozpoznawania 

PFO i umoŜliwiło ocenę wielkości otworu [8]. UŜyteczną i prostą metodą, 

chętnie wykorzystywaną przez neurologów w ocenie przecieków prawo-lewych, 

jest przezczaszkowe, kontrastowe badanie dopplerowskie [9, 10].  

 

Celem pracy była analiza częstości występowania PFO, charakterystyka 

PFO, a takŜe ocena PFO jako czynnika ryzyka zatoru systemowego.  
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Materiały i metody 
 

Grupa badana  

Retrospektywnej analizie poddano 1920 kolejnych chorych, którzy 

wykonane mieli echokardiograficzne badanie przezklatkowe (TTE) oraz 

przezprzełykowe (TEE) wraz z badaniem kontrastowym z uŜyciem soli 

fizjologicznej. Warunkiem włączenia do grupy badanej było posiadanie 

dostatecznej dokumentacji klinicznej i uzyskanie dobrych technicznie rejestracji 

echokardiograficznych podczas badania kontrastowego. Do analizy nie 

kwalifikowano chorych badanych w trybie pilnym. Obserwacje ograniczono do 

okresu od maja 1998 do lipca 2010, w którym dysponowano wielo-

płaszczyznową głowicą przezprzełykową. Grupa obejmowała 902 kobiety i 1018 

męŜczyzn w wieku od 13 do 85 lat, średnio 53 lata (±12 lat). Wiek kobiet 

w badanej grupie był znamiennie wyŜszy. Wśród chorych objętych badaniami 

było 377 osób z udokumentowanym epizodem zatorowania systemowego (ZS) 

lub przemijającego epizodu niedokrwiennego mózgu (TIA). Charakterystykę 

badanej grupy przedstawiono w Tabeli 1.  

 

Badanie echokardiograficzne 

TTE i TEE wykonywano zgodnie ze standardami Sekcji Echokardiografii 

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Badanie kontrastowe wykonywano 

zgodnie z metodyką zaproponowaną przez Pearsona [7] (ryc. 1.). 
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Ryc. 1. Technika badania kontrastowego z uŜyciem soli fizjologicznej. 

A. Strzykawka nr 1 zawiera 0,9% roztwór NaCl, do strzykawki nr 2 zaaspirowano 

0,5 mL krwi chorego. B. Po szybkim wymieszaniu, "wzburzona" mieszanka krwi i soli 

podawana jest w szybkim wstrzyknięciu do Ŝyły odłokciowej. 

 

Fig. 1. Method of the contrast examination with saline. 

A. Syringe nr 1 contains 0.9% NaCl solution, 0.5 mL of blood is drawn into the syringe 

nr 2. B. After the vigorous mixing of blood and saline the churned up fluid is quickly 

injected into the precubital vein. 
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Tabela 1. Charakterystyka grupy objętej badaniami przezprzełykowymi (TEE)  
 

Table 1. Characteristics of entire group. 
 

 Grupa badana; n=1920 

Płeć K/M n (%) 902 (47) /1018 

Wiek (lata)  od-do śr.±SD 13-86 52,95±12.21 

Wiek (lata)  K/M śr.±SD 54,65±12,17* 51,45±11,98* 

Wskazania do TEE n (%)  

 Zatorowanie systemowe/płucne lub TIA 377 (19,6) 

 Przed kardiowersją elektryczną 218  (11,4) 

 Ocena funkcji sztucznej zastawki 205 (10,7) 

 Podejrzenie IZW 285 (14,8) 

 Wrodzone wady serca i ASA 256 (13,3) 

 Nabyte wady serca 278 (14,5) 

 Ocena aorty 230 (12,0) 

 Inne 71   (3,7) 

TEE – transoesophageal Echocardiography, przezprzełykowa echokardiografia, TIA – 

transient ischemic attack, przemijający epizod niedokrwienny mózgu, IZW – 

endocarditis, infekcyjne zapalenie wsierdzia, ASA – atrial septal aneurysm, tętniak 

przegrody międzyprzedsionkowej 

* - p<0,01 

 

Rozpoznanie PFO. 

Warunkiem rozpoznania PFO było stwierdzenie w TEE przepływu przez 

szczelinę między pierwotną przegrodą międzyprzedsionkową a zastawką otworu 

owalnego [11]. Dodatkowo zwracano uwagę na współistnienie PFO z tętniakiem 

przegrody międzyprzedsionkowej, który rozpoznawano w przypadku uwypukle-

nia przegrody przekraczającego 10 mm [12]. 

Stwierdzenie przepływu w warunkach podstawowych oraz ocenę jego 

kierunku oparto na kolorowej echokardiografii dopplerowskiej. W wypadku 
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braku przepływu w warunkach podstawowych wykonywano badanie 

kontrastowe z jednoczesną próbą Valsalvy i próbą kaszlową. Za Websterem [13] 

przyjęto półilościową skalę opartą na obliczeniu ilości mikropęcherzyków 

pojawiających się w lewym przedsionku w czasie trzech cykli pracy serca 

począwszy od momentu wypełnienia kontrastem prawego przedsionka: 

� stopień 0 - brak kontrastu w lewym przedsionku, 

� stopień 1 - minimalne przechodzenie kontrastu (1-5 pęcherzyków), 

� stopień 2 - średnie przechodzenie kontrastu (6-20 pęcherzyków), 

� stopień 3 - cięŜkie przechodzenie (>20 pęcherzyków).  

Celem umoŜliwienia oceny porównawczej, w zaleŜności od wielkości 

przecieku, wprowadzono punktację odpowiadającą stopniom wg Webstera [13] - 

dla stopnia 1, 2, 3 odpowiednio 1, 2 i 3 punkty. Przepływowi w warunkach 

podstawowych, niezaleŜnie od kierunku, nadano 4 punkty. 

Ocena obecności PFO, stopnia oraz kierunku przepływu dokonana była 

niezaleŜnie przez dwóch lekarzy o duŜym doświadczeniu w echokardiografii. 

 

Protokół badania (ryc. 2.) 

Chorych analizowano w oparciu o wynik TEE wraz z badaniem 

kontrastowym podczas próby Valsalvy i próby kaszlowej. Oceniono częstość 

występowania PFO w całej badanej populacji oraz w wyodrębnionych, na 

podstawie badania klinicznego i echokardiograficznego, grupach chorych:  

- Grupa I – pacjenci po przebytym zatorze systemowym lub TIA,  

- Grupa II – pacjenci bez wywiadu zatorowania systemowego lub TIA 

Ponadto w obu grupach wyodrębniono dwie podgrupy: 

- I-A i II-A - chorych z prawidłowym TTE, bez wywiadu choroby 

wieńcowej, nadciśnieniowej i napadowego/utrwalonego migotania 

przedsionków [K/E(-)]; 

- I-B i II-B – chorych z nieprawidłowym TTE lub z wywiadem choroby 

wieńcowej, nadciśnieniowej lub napadowego/utrwalonego migotania 

przedsionków [K/E(+)]; 
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Analizie klinicznej i echokardiograficznej poddano następnie chorych 

PFO(+) porównując pacjentów z izolowanym PFO (Grupa IA + IIA) z chorymi, 

u których stwierdzono takŜe inne - poza PFO nieprawidłowości echokardio-

graficzne (Grupa I-B + II-B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 2. Protokół zastosowany dla analizy częstości występowania zatoru systemowego 

(ZS) i przemijających epizodów niedokrwiennych mózgu (TIA) u chorych z przetrwałą 

droŜną zastawką otworu owalnego [PFO(+)] oraz pacjentów z zarośniętą zastawką 

otworu owalnego PFO(-), uwzględniający obecność lub brak nieprawidłowości 

w echokardiogramie przezklatkowym (TTE) oraz wywiadu klinicznego (K) choroby 

wieńcowej, nadciśnieniowej lub napadowego/utrwalonego migotania przedsionków 

[TTE/K(+) lub TTE/K(-)]. 
 

Fig. 2. The study protocol used to analyze the occurrence of systemic embolisation (ZS) 

and transient ischemic attack (TIA) in patients with patent foramen ovale [PFO(+)] and 

in patients with no patency of foramen ovale [PFO(-)] considering presence or absence 

of the abnormalities on transthoracic echocardiography (TTE) or clinical history (K) 

of coronary artery disease, hypertension, paroxysmal/permanent atrial fibrillation 

[TTE/K(+) or TTE/K(-)]. 
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Dodatkowo oceniono chorych ze stałym przeciekiem przez droŜną 

zastawkę otworu owalnego. 

 

Analiza statystyczna 

Zmienne ciągłe zostały wyraŜone jako wartość średnia ±SD, do analizy 

porównawczej zastosowano test t-Studenta. Zmienne kategoryczne wyraŜono 

w procentach, a dla porównania zastosowano test χ
2
. Wyniki oceniano jako 

istotne statystycznie przy p<0,05. Do badań statystycznych wykorzystano 

program Statistica. 

 

Wyniki 
 

PFO stwierdzono u 157 spośród ocenianych 1920 chorych (8,2%), w tym 

u 61 kobiet i 96 męŜczyzn (61,1%). Wiek tych chorych wahał się od 14 do 

78 lat, śr. 52,65±12,55 lat. Chorzy z PFO [PFO(+)] i bez PFO [PFO(-)] 

nie róŜnili się istotnie w zakresie analizowanych parametrów demograficznych 

(Tabela 2.). Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej uwidoczniono u 42 

chorych, w tym PFO rozpoznano u 13 pacjentów.  

 

 
Tabela 2. Charakterystyka demograficzna chorych PFO(+) oraz PFO(-).  
 

Table 2. The demographic characteristics of PFO(+) and PFO(-) patients. 
 

 PFO(+); n=157 PFO(-); n=1763 

Płeć - K/M  n (%) 60 (38,2) /97 834 (47,3)/929 

Wiek (lata)    śr.±SD 52,65±12,55 53,1±12,30 

Wiek (lata)  K/M śr.±SD 50,9±12 / 51,8±13 53,2±11 / 52,9±12 
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Ryc. 3. Zator systemowy (ZS) lub przemijający epizod niedokrwienny mózgu (TIA) 

u chorych z droŜnym [PFO(+)] oraz niedroŜnym [PFO(-)] z uwzględnieniem obecności 

lub braku nieprawidłowości w TTE lub wywiadu klinicznego choroby wieńcowej, 

nadciśnieniowej lub napadowego/utrwalonego migotania przedsionków [TTE/K(+) lub 

TTE/K(-)]. 

 

Fig. 3. Systemic embolisation (ZS) or transient ischemic attack (TIA) in PFO(+) and 

PFO(-) patients considering presence or absence of the abnormalities on TTE or history 

of coronary artery disease, hypertension, paroxysmal/permanent arterial fibrillation 

[TTE/K(+) or [TTE/K(-)]. 
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Tabela 3. Udary i przemijające epizody niedokrwienne mózgu wśród chorych PFO(+) 

oraz PFO(-).  
 

Table 3. Stroke and TIA in the PFO(+) and PFO(-) patients. 
 

TEE u 1920 kolejnych chorych, w tym PFO(+); n=157 PFO(-); n=1763 

Grupa I - Udar mózgu lub TIA (+)  n (%) 377 (19,6) 

 I-A TTE/klinika (-) 30 (19,1) 74  (4,2)* 

 I-B TTE/klinika (+) 19 (12,1) 254 (14,4) 

 Razem A + B 49 (31,2) 328 (18,6)* 

Grupa II - Udar mózgu lub TIA (-)   n (%) 1543 (80,4) 

 II-A TTE/klinika (-) 47 (29,9) 79   (4,5)* 

 II-B TTE/klinika (+) 61 (38,9) 1356 (76,9)* 

 Razem A + B 108 (68,8) 1435 (81,4)* 

Razem I-A + II-A 77 (49) 153   (8,7)* 

Razem I-B + II-B 80 (51) 1610 (91,3)* 

* - p<0,001; S – stroke, udar mózgu, TIA – transient ischemic attack, przemijający 

epizod niedokrwienny mózgu 

 

 

 

Analiza przeprowadzona w wydzielonych grupach kliniczno-echokardio-

graficznych wykazała znamiennie częstsze występowanie PFO w grupie chorych 

po zatorze systemowym lub TIA z prawidłowym echokardiogramem 

przezklatkowym, bez wywiadu chorób układu sercowo-naczyniowego lub 

migotania przedsionków (Tabela 3, ryc. 3.).  
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U 77 chorych (49%) PFO było izolowaną nieprawidłowością echo-

kardiograficzną, u pozostałych 80 pacjentów stwierdzono inne, poza PFO, 

nieprawidłowości (ryc. 4.). Nie stwierdzono istotnych róŜnic demograficznych 

pomiędzy tymi chorymi, wyŜszy był natomiast stopień przecieku u chorych 

z innymi, poza PFO, nieprawidłowościami (Tabela 4).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 4. Prawo-lewy przepływ przez PFO, uwidoczniony w TEE, w czasie badania 

kontrastowego i próby Valsalvy, u chorego z napadowym migotaniem przedsionków 

oraz wywiadem zatoru systemowego. A - obraz przed podaniem kontrastu, strzałką 

oznaczono zastawkę otworu owalnego. B - obraz po prawidłowym zakontrastowaniu 

prawego przedsionka (gwiazdka) uwidoczniono przejście powyŜej 20 pęcherzyków 

kontrastu (strzałka) do lewego przedsionka. 

 

Fig. 4. Right-to-left flow through PFO on TEE during the contrast examination and 

Valsalva maneuver in the patient with paroxysmal atrial fibrillation and a history of 

systemic embolisation. A – recording before contrast injection, PFO pointed with an 

arrow. B - recording taken after the proper filling the right atrium with contrast (stair). 

20 bubbles of contrast (arrow) are present in the left atrium. 
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Tabela 4. Charakterystyka przepływu przez PFO u 157 chorych. 
 

Table 4. The PFO flow characteristics in 157 patients. 
 

 Gr. I-A + II-A,  

n=77 

Gr. I-B + II-B,  

n=80 

Płeć - K/M  n (%) 27 (35,1)/50 33 (41,0)/47 

Wiek (lata)   
 

śr.±SD 52,56±14,42 53,21±14,11 

Ocena echokardiograficzna 

Przeciek P-L podczas bad. kontrastowego (n) 77 70 

 °I 33 18 

 °II 28 27 

 °III 16 25 

średnia 1,78±0,79* 2,11±0,8* 

Przeciek P-L w warunkach podstawowych 0 6 

Przeciek L-P w warunkach podstawowych 0 4 

* - p<0,01;  
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U chorych z izolowanym PFO podczas badania kontrastowego wraz 

z próbą Valsalvy lub próbą kaszlową stwierdzano najczęściej minimalne lub 

średnie przechodzenie kontrastu do lewego przedsionka, przy współistnieniu 

innych nieprawidłowości uwidaczniano zwykle średnie lub duŜe przechodzenie 

kontrastu podczas prowokacji.  

DuŜy przeciek w warunkach podstawowych (lewo-prawy lub prawo-lewy) 

zarejestrowano u 10 chorych, u których poza PFO stwierdzono istotne 

niedomykalności zastawkowe (7 chorych) lub zwęŜenie prawego ujścia 

przedsionkowo-komorowego lub tętniczego (3 chorych) (ryc. 5).  

Ilość przechodzących pęcherzyków kontrastu podczas próby Valsalvy była 

znamiennie wyŜsza niŜ podczas próby kaszlowej (15,17±10,78 vs. 14,57±10,67, 

p<0,05), jednak nie wpływało to istotnie na stopień przecieku.  
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Ryc. 5. Prawo-lewy przepływ przez PFO (strzałka) u pacjenta z istotną niedomykal-

nością trójdzielną powstałą w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia, rejestrowany 

podczas badania przezprzełykowego, w warunkach podstawowych. 

A – przepływ rejestrowany za pomocą Kolorowego Dopplera przed podaniem kontrastu 

(widoczny kanał między zastawką otworu owalnego, a przegrodą pierwotną – strzałka),  

B,C – przepływ rejestrowany podczas badania kontrastowego:  

B – w początkowej fazie – kontrast w kanale PFO,;  

C – w kolejnej fazie – kontrast w lewym przedsionku. 

 

Fig. 5. Right-to-left flow through PFO (arrow) in the patient with the significant 

tricuspid regurgitation as a result of infective endocarditis recorded on TEE at the basic 

conditions. 

A – a flow recorded with Color Doppler before contrast (visible channel between the 

foramen ovale valve and the primary septum - arrow).  

B,C - a flow contrast recorded:  

B – in the initial phase - the contrast in the channel PFO,  

C – in the next phase - the contrast in the left atrium. 
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Omówienie wyników i dyskusja 
 

Częstość występowania przetrwałego otworu owalnego została oceniona na 

podstawie badań autopsyjnych 965 ludzkich serc na 27,3% [1]. Analizy 

przeprowadzone przez wielu autorów w oparciu o wyniki kontrastowych badań 

echokardiograficznych sugerują duŜe róŜnice populacyjne. Lachat i Webster 

[13, 14] rozpoznali PFO u 40-50% chorych w wieku poniŜej 60 lat z udarem 

mózgu o nieustalonej etiologii i jedynie u 10% chorych z grupy kontrolnej, 

zgodnej demograficznie, bez wywiadu udarowego. Cabanes [12] wśród 

100 kolejnych chorych z niedokrwiennym udarem mózgu, w wieku poniŜej 55 

lat, rozpoznał PFO w 43% przypadków oraz u 18% chorych z grupy kontrolnej. 

W metaanalizie przeprowadzonej przez Overell’a i wsp. [15] częstość PFO 

w grupie chorych poniŜej 55 r.Ŝ. po udarze mózgu, oceniono na 40%, natomiast 

w grupie kontrolnej na 17,8%. W analogicznych grupach chorych powyŜej 

55 roku Ŝycia, częstość ta została oceniona na 17,2% i 13,6%. W naszym 

materiale - 1920 chorych, PFO rozpoznano na podstawie TEE z uŜyciem 

kontrastu w 8,2% przypadków, w tym w grupie ZS/TIA u 13% chorych 

i w grupie bez wywiadu zatorowego u 7% chorych. Spośród badań cytowanych 

w metaanalizie Overell’a zbliŜone częstości rozpoznania PFO przedstawił 

de Belder [15]. RóŜnice częstości PFO w przedstawianych badaniach mogą 

wynikać zarówno z róŜnic metodologicznych jak i populacyjnych.  

W większości przypadków echokardiografia przezprzełykowa pozwala 

na uwidocznienie zastawki otworu owalnego, jednak dopiero wzrost ciśnienia 

w prawym przedsionku i wypełnienie go kontrastem [7] umoŜliwia rejestrację 

prawo-lewego przecieku i rozpoznanie przetrwałego otworu owalnego. Kontrola 

ciśnienia w prawym i lewym przedsionku cewnikiem Swan-Ganza, przepro-

wadzona przez Pflegera [16] podczas róŜnych prób prowokacyjnych, wykazała 

wytworzenie istotnego gradientu międzyprzedsionkowego u 84% chorych 

w trakcie próby Valsalvy i u 75% pacjentów podczas próby z kaszlem. 

W naszym materiale stosowaliśmy obie te metody, u chorych z obecnym PFO 
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nie rejestrowaliśmy róŜnic w stopniu przecieku prawo-lewego ocenianego 

podczas tych dwóch prób prowokacyjnych.  

Schuchlenz i wsp. [17] analizując grupę 121 chorych pacjentów z PFO, 

w wieku poniŜej 60 roku Ŝycia stwierdzili, Ŝe PFO większy od 4 mm jest 

niezaleŜnym czynnikiem ryzyka epizodów niedokrwiennych mózgu, 

a szczególnie nawracających udarów. Według naszych doświadczeń długość 

obserwowanej szczeliny nie świadczy o obecności przecieku. Nie wykazuje teŜ 

istotnego związku z wielkością przecieku ocenianego ilością kontrastu 

przechodzącego z prawego do lewego przedsionka. W naszym materiale, PFO 

większe od 4 mm rejestrowaliśmy głównie u chorych ze współistniejącymi, 

zwykle istotnymi nieprawidłowościami, dotyczącymi przepływu przez zastawki 

przedsionkowo-komorowe. U tych chorych stopień przecieku rejestrowanego 

podczas prób prowokacyjnych był znamiennie wyŜszy, a nawet 

w 10 przypadkach obserwowany był w warunkach podstawowych (Tabela 4). 

W pracy z 1993 roku Cabanes i wsp. [12] oceniając chorych poniŜej 55-go 

roku Ŝycia wykazali zwiększone ryzyko udaru mózgu o niejasnej etiologii 

(cryptogenic stroke) wśród chorych z PFO, tętniakiem przegrody 

międzyprzedsionkowej o średnicy większej niŜ 10 mm, a szczególnie 

w przypadku współistnienia obu tych nieprawidłowości (33,3 krotnie 

zwiększone ryzyko). W 4-letniej obserwacji grupy chorych w wieku poniŜej 55 

lat, po epizodzie niedokrwiennym mózgu, leczonych aspiryną, Mas i wsp. [18] 

stwierdzili zwiększenie ryzyka nawrotu udaru mózgu lub TIA jedynie u chorych 

z PFO i tętniakiem przegrody międzyprzedsionkowej. W wypadku izolowanego 

PFO autorzy ci nie obserwowali wzrostu ryzyka nawrotu udaru mózgu lub TIA. 

Metaanaliza przeprowadzona przez Overell’a [15] w 2000 roku potwierdziła 

związek między PFO i udarem mózgu u pacjentów poniŜej 50 roku Ŝycia. 

W naszym materiale zatorowanie systemowe lub TIA było wskazaniem do 

badania przezprzełykowego u 377 pacjentów (19,6% ogółu badanych). W tej 

liczbie, udar o niejasnej etiologii rozpoznawano u 104 chorych (28%), wśród 

których u 30 chorych uwidoczniono PFO jako izolowaną nieprawidłowość, 

a u pozostałych 74 chorych nie stwierdzono jakichkolwiek nieprawidłowości 
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w badaniu TEE. Wyniki naszej pracy są zatem zgodne z wcześniejszymi 

doniesieniami i wykazują związek udaru o niejasnej etiologii z PFO. Wobec 

niewielkiej liczebności grupy chorych z PFO po epizodzie niedokrwiennym, nie 

analizowaliśmy zaleŜności między wiekiem tych chorych a ryzykiem udaru 

o niejasnej etiologii.  

U chorych z innymi chorobami sercowo-naczyniowymi PFO nie jest 

samodzielnym czynnikiem ryzyka epizodów niedokrwiennych mózgu [15], 

co potwierdzają takŜe wyniki naszych badań (ryc. 4.). Pomimo tego naleŜy 

jednak brać pod uwagę ewentualność wystąpienia paradoksalnego zatorowania 

u takich chorych, gdyŜ zgodnie z niektórymi doniesieniami [17-19] ryzyko 

zatorowych incydentów mózgowych zaleŜy od rozmiaru PFO, obecności stałego 

przecieku lub wybitnej ruchomości zastawki otworu owalnego. W naszych 

badaniach przetrwały otwór owalny w tej właśnie grupie chorych 

charakteryzował się wyŜszym stopniem przecieku niŜ u osób z izolowanym PFO 

(2,11 vs. 1,78 stopnia, p<0,02), a u 10 chorych (wyłącznie z tej grupy) 

rejestrowano stały przeciek przez PFO.  

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, PFO moŜe być podłoŜem 

anatomicznym paradoksalnego zatoru u pacjentów z udarem mózgu 

o nieustalonej etiologii. Brak objawów zakrzepicy Ŝylnej nie wyklucza takiego 

mechanizmu udaru [20, 21]. Jednoczesne wystąpienie zatoru płucnego 

i systemowego zwiększa prawdopodobieństwo rozpoznania zatoru paradoksal-

nego [21]. Niezwykle rzadko udaje się udowodnić obecność skrzepliny 

w obrębie zastawki otworu owalnego. Rachko [22] zarejestrował skrzeplinę 

„jeźdźca” przechodzącą przez zastawkę otworu owalnego, a w naszym materiale 

u jednej z pacjentek z potwierdzonym zatorowaniem systemowym i płucnym 

rozpoznaliśmy niewielką skrzeplinę w obrębie zastawki [23]. 

Optymalne postępowanie u pacjentów z PFO nie zostało określone 

do chwili obecnej. Proponowane jest zaniechanie leczenia, leczenie 

przeciwpłytkowe lub/i doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi u pacjentów 

z PFO o małych rozmiarach, a w innych przypadkach leczenie operacyjne lub 

zamknięcie PFO specjalnymi urządzeniami, metodą przezskórną [13, 22, 24-26]. 
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Wydaje się, Ŝe wybór metody leczenia powinien być oparty na indywidualnych 

przesłankach [27]. 

Ograniczeniem pracy jest objęcie badaniami jedynie chorych 

hospitalizowanych w ośrodku klinicznym wywodzących się głównie ze 

środowiska wielkomiejskiego. Jednak dzięki temu przedstawiony materiał jest 

jednorodny demograficznie i metodologicznie. W związku z tym celowym 

wydaje się stworzenie ogólnopolskiego rejestru chorych z PFO opartego na 

jednolitym protokóle badawczym, a takŜe przeprowadzenie badań częstości 

występowania PFO w grupie chorych w 3-5 dekadzie Ŝycia, zwłaszcza wśród 

osób z wywiadem zatorowania systemowego lub przemijającego epizodu niedo-

krwiennego mózgu. Innym ograniczeniem pracy moŜe być uŜycie fentanylu 

i midazolamu w rutynowym przygotowaniu chorych do badania 

przezprzełykowego. Nie moŜna zatem wykluczyć wpływu znieczulenia na 

zdolność wykonania manewru Valsalvy i testu kaszlowego, jakkolwiek do 

analizy włączyliśmy jedynie chorych, którzy byli w stanie współpracować 

z badającymi. 

 

Wnioski i uwagi praktyczne wynikające z pracy  
 

1. U chorych bez wywiadu CHSN i prawidłowym TTE, PFO jest czynnikiem 

ryzyka ZS/TIA.  

2. Przepływ przez PFO u tych chorych jest najczęściej niewielki.  

3. Przy współistnieniu cięŜkich patologii serca, PFO moŜe być powodem 

istotnego prawo-lewego lub lewo-prawego przecieku.  

W badanej przez nas populacji częstość PFO oceniona metodą TEE 

wynosiła 8,2%. Z porównania podobnych metodologicznie grup chorych 

wynika, Ŝe charakterystyka demograficzna PFO w populacji polskiej moŜe się 

róŜnić od zachodnioeuropejskiej i północnoamerykańskiej. 

Wydaje się, Ŝe przeprowadzenie badania kontrastowego, pod kątem 

obecności PFO podczas rutynowego badania przezprzełykowego u tych chorych 

jest uzasadnione. Dotyczy to szczególnie chorych przed planowaną interwencją 
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kardiochirurgiczną, gdyŜ nakazuje rozwaŜenie jednoczasowego chirurgicznego 

zamknięcia PFO. 
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