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Życie „na pół serca” …
Dziecko, które rodzi się z jedną tylko komorą serca, skazane jest na wieloletnie 
i trudne leczenie. Na szczęście współczesna medycyna potrafi poprawić komfort 
jego życia. Pracują nad tym kardiochirurdzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Serce to życiodajna pompa zaopatrująca wszystkie tkanki naszego ciała w  krew, 
a wraz z nią w tlen i składniki odżywcze. Tę wielce odpowiedzialną funkcję zawdzię-
cza odpowiedniej budowie, na którą u człowieka składają się oddzielone od siebie, 
wyspecjalizowane w ciągu milionów lat ewolucji cztery części: dwa przedsionki (lewy 
i prawy) oraz dwie komory (lewa i prawa). 

Wada serca

W wyniku błędów we wczesnych etapach rozwoju embriologicznego, rocznie rodzi się 
w  Polsce ok. 200-300 noworodków z  jedną tylko prawidłowo wykształconą komorą, 
anatomicznie lewą lub prawą. Druga komora jest skrajnie niedorozwinięta lub w ogóle 
nie istnieje. Stanowi to zagrożenie dla życia już od pierwszych chwil po porodzie. Poje-
dyncza komora musi bowiem pracować za dwie, pompując krew zarówno do płuc, jak 
i krążenia systemowego (zaopatrującego w krew wszystkie komórki ciała). Dodatkowo, 
podobnie jak w sercach płazów lub gadów, dochodzi w niej do ciągłego mieszania się 
krwi bogatej w tlen i pozbawionej tlenu. Wszystkie te zaburzenia powodują, że koniecz-
na jest interwencja kardiochirurgiczna, bez której dziecko nie ma szans na przeżycie. 

Metoda Fontana 

Najczęściej stosowaną metodą postępowania, jedyną obok przeszczepu serca, jest 
przeprowadzane w  Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej Collegium Medicum wie-
loetapowe leczenie kardiochirurgiczne prowadzące do wytworzenia tzw. krążenia 
Fontana (od nazwiska twórcy metody prof. Francisa Fontana). Terapia ta polega na 
stopniowym przekształcaniu wadliwego układu krążenia, prowadzącym do odcią-
żenia jedynej, prawidłowo rozwiniętej komory serca i  likwidacji mieszania się krwi. 
Układ taki, choć zapewnia normalne życie i  funkcjonowanie, nie odzwierciedla wa-
runków fizjologicznych, obciążając działanie wielu narządów.

Ocenić ryzyko

Mając na uwadze naturalną odrębność cech morfologicznych i czynnościowych komór 
serca, uniwersyteccy kardiochirurdzy sprawdzają, jak obecność tylko jednej z nich, le-
wej lub prawej, wpływa na funkcję układu krążenia i narządów przezeń zaopatrywa-
nych, a  co za tym idzie – na wyniki leczenia wady. Analizowane są liczne parametry 
kliniczne, echokardiograficzne, hemodynamiczne, neurohormonalne, biochemiczne, 
hematologiczne, wyniki spirometrii wysiłkowej, badań obrazowych oraz elektrofizjolo-
gicznych zarówno we wczesnym, jak i odległym okresie pooperacyjnym. Monitorując 
stan zdrowia 270 pacjentów zoperowanych w ostatniej dekadzie z powodu jednoko-
morowego serca, uniwersyteckim naukowcom udało się stworzyć modele szacowania 
ryzyka operacyjnego i wyznaczyć wskaźniki, dzięki którym można przewidzieć wystą-
pienie najczęstszych powikłań pooperacyjnych. Dzięki temu ryzyko operacyjne można 
zminimalizować już na etapie planowania i przygotowywania pacjenta do zabiegu. 

„Podjęcie badań w grupie chorych z sercem jednokomorowym miało na celu próbę 
wyjaśnienia wieloczynnikowych zaburzeń prowadzących do wciąż znacznej śmier-
telności i chorobowości. Analiza porównawcza dwóch głównych typów komory jako 

»jednostki napędowej« posłużyć ma odpowiedzi na pytanie, czy i jak można zmienić schemat postępowania, aby zmniejszyć odsetek 
powikłań odległych i wczesnych oraz poprawić jakość życia pacjentów” – wyjaśnia dr Jacek Kołcz.

Za te kompleksowe badania, które są szansą na nowe lepsze życie, dr Jacek Kołcz z Collegium Medicum został w 2010 r. wyróżniony 
przez Europejskie Towarzystwo Kardio-Torakochirurgów (EACTS) – nagrodą, która jest najwyższym wyróźnieniem dla lekarzy zajmu-
jących się wadami serca.
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Informacja o zespole badawczym znajduje się na str. 98
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Dr Jacek Kołcz przy łóżku małego pacjenta
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