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Opis przypadku
Case report

Zespó³ urojeniowy u pacjenta po przeszczepie serca
Delusional syndrome following heart transplantation
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STRESZCZENIE
Cel. Przedstawiono obraz i przebieg zaburzeñ psychotycznych po przeszczepie serca.
Przypadek. Pacjent z zespo³em urojeniowym po przeszczepie serca. Nietypowoæ zaburzeñ polega³a na wystêpowaniu czystego zespo³u urojeniowego, bez zaburzeñ wiadomoci, co zbli¿a je do obrazu cardiac psychosis, której przypadki opisywano w
latach szeædziesi¹tych minionego wieku, po operacjach kardiochirurgicznych.
Komentarz. Po transplantacji serca zaburzenia tego typu s¹ opisywane wyj¹tkowo rzadko.
SUMMARY
Objective. The clinical picture and course of psychotic disorders after heart transplantation are presented.
Case. A patient with delusional syndrome following heart transplantation. The disorder was atypical due to the presence of a
pure delusional syndrome, with no impairment of consciousness, thus resembling the picture of cardiac psychosis described in the
1960s in patients after cardiac surgery.
Commentary. Disorders of this type are reported very rarely after heart transplantation.
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Opisy zaburzeñ psychicznych zwi¹zanych z transplantacj¹ serca maj¹ historiê tak d³ug¹ jak same przeszczepy. Pierwsze doniesienie pochodzi od Lundea,
który by³ cz³onkiem zespo³u Barnarda [1]. Po przejciu
procedury transplantacyjnej od fazy eksperymentalnej
do praktyki klinicznej w latach osiemdziesi¹tych ronie
te¿ iloæ publikacji na temat psychiatrycznych aspektów transplantacji. Zainteresowanie psychiatrów dotyczy zarówno stanu psychicznego pacjentów przygotowywanych do przeszczepu, jak i zaburzeñ w okresie
pooperacyjnym, wczesnej rehabilitacji i póniejszym.
Wród pacjentów operowanych w Polsce, systematyczne badania dotyczy³y dotychczas g³ównie okresu wczesnej rehabilitacji. Najwiêksze takie badania przeprowadzono w orodku zabrzañskim w latach 19941996
[2, 3]. Obecnie, od 2 lat, w tym samym orodku trwaj¹
badania funkcjonowania psychospo³ecznego osób ¿yj¹cych z przeszczepionym sercem d³u¿ej ni¿ rok.
Poni¿szy opis dotyczy zaburzeñ, które rozpoczê³y
siê nie póniej ni¿ w okresie pooperacyjnym, a korzeniami siêgaj¹ byæ mo¿e do okresu oczekiwania na
przeszczep. Nietypowoæ psychozy polega na niewystêpowaniu zaburzeñ wiadomoci i podejrzeniu psychologicznych czynników w patogenezie.

OPIS PRZYPADKU
Czterdziestoomioletni mê¿czyzna, absolwent AWF,
by³ konsultowany psychiatrycznie w 5 dobie po transplantacji z powodu nag³ej zmiany stanu psychicznego,
która nast¹pi³a bezporednio po przeniesieniu z sali pooperacyjnej, dzieñ przed konsultacj¹. Relacja lekarza
prowadz¹cego wskazywa³a na pobudzenie, dra¿liwoæ
i brak wspó³pracy, przy zachowanej pe³nej wiadomoci.
W czasie pierwszego badania pacjent le¿a³ nieruchomo, wpatrzony w jeden punkt, nie reagowa³ na ¿adne
pytania badaj¹cego. Widoczne by³o wzmo¿one napiêcie miêniowe i drobnofaliste dr¿enia. Pacjent by³ spocony, renice nieznacznie rozszerzone. Przy próbach
wykonywania ruchów biernych stawia³ opór. Ze wzglêdu na gwa³towne pobudzenie ruchowe w wywiadzie
i ewidentne objawy lêku obserwowane w czasie badania,
podano 5 mg diazepamu do¿ylnie, uzyskuj¹c prawie natychmiast wyrane odprê¿enie pacjenta, w tym normalizacjê napiêcia miêniowego, ust¹pienie dr¿eñ i kontakt
werbalny. Pacjent rozejrza³ siê po pomieszczeniu, odpowiedzia³ prawid³owo na pytania dotycz¹ce orientacji,
nie ustosunkowa³ siê jednak do ¿adnych pytañ dotycz¹cych ewentualnych objawów psychopatologicznych.
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Wypowiedzia³ natomiast rozbudowan¹ kwestiê, zawieraj¹c¹ treci urojeniowe o charakterze przeladowczym.
Uwa¿a³, ¿e podawane we wlewach leki s¹ w istocie
truciznami, które mog¹ go zabiæ, obawia³ siê wszelkich
zabiegów pielêgniarskich i lekarskich, nie przyjmowa³
do wiadomoci, ¿e okres po transplantacji serca wymaga
intensywnego leczenia. W wypowiedziach, obok treci
urojeniowych, zwraca³a uwagê nadmierna drobiazgowoæ. Pacjent wyranie stara³ siê kierowaæ rozmow¹, na
próby ponawiania pytañ reagowa³ rozdra¿nieniem.
Przeprowadzony z personelem wywiad ujawni³ nastêpuj¹ce dane.
Pacjent zosta³ zakwalifikowany do transplantacji
z powodu schy³kowej niewydolnoci serca w przebiegu
wady aortalnej z klas¹ czynnociow¹ NYHA IV i frakcj¹ wyrzutow¹ lewej komory 20%. Bezporednio przed
operacj¹ by³ w silnym lêku, skrajnie ma³omówny, na
pytania odpowiada³ tylko monosylabami. Zachowywa³
siê jak automat  relacjonowa³y pielêgniarki. Napiêcie
i lêk by³y u niego wyranie wiêksze ni¿ u innych
pacjentów przygotowywanych do przeszczepu. Okres
pooperacyjny przebiega³ bez powik³añ somatycznych.
Po wybudzeniu wzglêdnie spokojny, wspó³pracowa³
przy zabiegach, przyjmowa³ posi³ki i p³yny w zakresie
przewidzianym dla tego etapu leczenia. Zmiana nast¹pi³a w chwili przeniesienia z sali pooperacyjnej na oddzia³ intensywnej opieki, co jest rutynow¹ procedur¹.
Pacjent, wchodz¹c na now¹ salê, okaza³ lêk, co zapoczatkowa³o kilkunastogodzinne pobudzenie psychoruchowe, nieznacznie ³agodzone podawanym domiêniowo haloperidolem. Ka¿d¹ kolejn¹ iniekcjê przyjmowa³
ze wzrastaj¹cym lêkiem. W czasie ca³ego okresu nie obserwowano zaburzeñ orientacji ani pamiêci wie¿ej.
Stan psychiczny pacjenta nie by³ zale¿ny od pory doby.
Wobec wystêpowania treci urojeniowych, silnego
pobudzenia i nieskutecznoci haloperidolu, podawanego przez kardiochirurgów w ³¹cznej dawce 15 mg przez
okres ok. 36 godzin, zlecono octan zuklopentiksolu
w dawce pocz¹tkowej 25 mg na 48 godzin, nastêpnie
50 mg co 48 godzin. W czasie ca³ego leczenia podano
4 wstrzykniêcia, nastêpnie pacjent przyjmowa³ 25 mg
zuklopentiksolu doustnie.
U pacjenta przeprowadzono trzy kolejne rekonsultacje: dwie w czasie pierwszego tygodnia leczenia i jedn¹
po trzech miesi¹cach.
W czasie pierwszego tygodnia obserwowano normalizacjê napêdu psychoruchowego. Dwa krótkie, trwaj¹ce
do godziny, okresy pobudzenia, o nasileniu znacznie
mniejszym ni¿ przed leczeniem, wyst¹pi³y tylko w pierwszej dobie po podaniu zuklopentiksolu. Pacjent by³ jednak stale napiêty i czujny. Wa¿y³ ka¿de s³owo, wszystkie odpowiedzi opatrywa³ szeregiem zastrze¿eñ, nie
chcia³ wspominaæ okresu pierwszej konsultacji, chocia¿
z kontekstu wynika³o, ¿e dok³adnie pamiêta jej przebieg. Jakkolwiek nie wypowiada³ urojeñ, to zg³asza³
liczne, nieprecyzyjne skargi na pielêgniarki, w tym opisywa³ treci niestosownych rozmów, jakie mia³y one
prowadziæ na jego temat. Obiektywizacja tych wypo-

wiedzi nie by³a mo¿liwa. Skargi wyg³asza³ bardzo
ostro¿nie, by nie obj¹æ nimi ¿adnego z kardiochirurgów.
Swoje zaburzenia bagatelizowa³, kwestionowa³ potrzebê
leczenia, niemniej wyrazi³ zgodê na jego kontynuowanie. Nadal widoczna by³a nadmierna drobiazgowoæ,
chocia¿ sprawia³a ona raczej wra¿enie uwarunkowanej
ostro¿noci¹ wypowiedzi. Kontakt z pacjentem by³ rzeczowy, jego zachowanie uprzejme, acz nacechowane
nieufnoci¹.
Diametralnie inaczej przebieg³a rozmowa po trzech
miesi¹cach leczenia. Pacjent chêtnie podj¹³ rozmowê,
by³ wyranie odprê¿ony, rozmawia³ swobodnie, nie
obserwowano poprzednio wystêpuj¹cego napiêcia i nieufnoci. Potwierdzi³, ¿e okres psychozy pooperacyjnej
zachowa³ siê ca³kowicie w jego pamiêci, potwierdzi³ te¿
obecne wtedy rozbudowane urojenia przeladowcze, ale
prosi³ by nie zadawaæ szczegó³owych pytañ o jego prze¿ycia z tego okresu. Tok wypowiedzi by³ w pe³ni komunikatywny, opisywana wczeniej drobiazgowoæ mia³a
niewielkie natê¿enie. Nie stwierdzono w czasie tego badania ¿adnych objawów psychozy.
KOMENTARZ
Opisany pacjent cierpia³ na zespó³ urojeniowy bez
zaburzeñ wiadomoci. Wzglêdnie spójny, ograniczony
do opiekuj¹cych siê nim pracowników system urojeniowy, zachowana przez ca³y czas orientacja w czasie
i miejscu, brak zaburzeñ pamiêci wie¿ej, adekwatne
do prze¿yæ reakcje emocjonalne i zachowanie oraz napiêcie emocjonalne i czujnoæ w rozmowie, zbli¿aj¹
przedstawiony fenomen psychopatologiczny do zespo³u paranoicznego. Zwraca uwagê bardzo szybkie ustêpowanie objawów pod wp³ywem niewielkich dawek
zuklopentiksolu, co jest czêstym zjawiskiem u chorych
po przeszczepie serca.
Nie przes¹dzaj¹c o etiologii zespo³u, nie mo¿na pomin¹æ co najmniej dwóch istotnych czynników, które
mog³y le¿eæ u jego pod³o¿a. Pierwszym z nich jest skrajna niewydolnoæ kr¹¿enia, trwaj¹ca co najmniej rok,
a bêd¹ca bezporedni¹ przyczyn¹ zakwalifikowania badanego do przeszczepu. Drugim  niezwykle silny lêk
zmieniaj¹cy zachowanie chorego ju¿ w okresie przedoperacyjnym. Na³o¿enie siê tych dwóch czynników na
procedurê transplantacyjn¹ mog³o skutkowaæ wyst¹pieniem psychozy. Nasuwa siê analogia z opublikowanymi w latach szeædziesi¹tych pracami Jakubika [4, 5],
który wszelkie dzia³aj¹ce w czasie operacji kardiochirurgicznej czynniki uszkadzaj¹ce okrela ³¹czn¹ nazw¹
stresu somatopsychicznego [6], akcentuj¹c wspó³dzia³anie elementów biologicznych i psychologicznych w etiopatogenezie zaburzeñ.
Do przedstawienia tego pacjenta sk³oni³ autorów nietypowy obraz kliniczny psychozy. Dotychczas w pierwszych dniach po transplantacji opisywano najczêciej
zespo³y zaburzeñ wiadomoci zwane postcardiotomy
delirium. Po raz pierwszy dostrzeg³ je po przeszczepie
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Lunde, który w jednym przypadku obserwowa³ te¿
przejcie postcardiotomy delirium w d³ugotrwa³y zespó³
urojeniowy [1]. Zaburzenia wiadomoci opisywali te¿
inni autorzy, jak: stosuj¹cy termin: post-transplant delirium Mai [7, 8, 9], Bourgeios [10], Allilaire [11], Wolcott
[12] czy Craven [13] i wielu innych, a sam sformu³owany przez Blachyego w 1964 r. termin postcardiotomy
delirium [14] by³ u¿ywany do opisywania zaburzeñ
wystêpuj¹cych kilka dni po operacjach kardiochirurgicznych. Czynnikami predysponuj¹cymi do wyst¹pienia zespo³u s¹ wg Blachyego dodatkowe choroby somatyczne, p³eæ mêska i starszy wiek.
Z lat szeædziesi¹tych pochodzi te¿ termin cardiac
psychosis [15], oznaczaj¹cy psychozy urojeniowe z omamami lub bez, ale bez zaburzeñ orientacji [15, 16]. Wydaje siê, ¿e naszkicowany wy¿ej obraz kliniczny mieci
siê w opisie cardiac psychosis. W dotychczasowym pimiennictwie w odró¿nieniu od zaburzeñ wiadomoci,
nie akcentuje siê wystêpowania cardiac psychosis po
transplantacji serca, choæ trudno przypuszczaæ, by zjawiska te by³y tak skrajnie rzadkie.
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