PFO i nurkowanie
W czerwcu 2015 roku w Montrealu, w Kanadzie, Undersea and Hyperbaric Medical Society
(UHMS) i DAN zaprosili najbardziej do?wiadczonych specjalistów na warsztaty maj?ce
wypracowa? konsensus w zakresie przetrwa?ego otworu owalnego (ang. Patent Foramen Ovale,
PFO, przyp. t?um.) w kontek?cie zdolno?ci do nurkowania. Omawiane zagadnienia obejmowa?y
metody diagnozowania PFO, jak zmniejszy? ryzyko nurkowania z nim zwi?zane oraz jak PFO
wp?ywa na nurków. Aby przeczyta? wi?cej na ten temat, kliknij Patent Foramen Ovale and Fitness
to Dive Consensus.
O PFO mo?emy mówi? dopiero po urodzeniu, je?li otwór owalny obecny fizjologicznie u ka?dego
p?odu nie zamknie si? prawid?owo. Zdarza si? to w przypadku oko?o jednej czwartej populacji,
nawet je?li wi?kszo?? ludzi nigdy si? o tym nie dowie. Otwór owalny to otwór w ?cianie pomi?dzy
przedsionkami serca. Wielko?? tego otworu i ilo?? krwi, która przez niego przep?ywa jest bardzo
ró?na. U niektórych osób przep?yw krwi nigdy nie ustaje. A u innych wyst?puje tylko podczas
podejmowania du?ego wysi?ku fizycznego, na przyk?ad przy podnoszeniu ci??arów. Ale mo?e
równie? pojawi? si? po wyrównaniu ci?nienia za pomoc? manewru Valsalvy, przy kaszlu lub
wysilonym oddawaniu stolca.
Najbardziej niebezpiecznym dla nurków typem PFO jest PFO z RLS, czyli spontanicznym
przep?ywem z prawej do lewej strony serca (ang. Right to Left Shunt, przyp. t?um.). Mo?e to
skutkowa? tzw. "paradoksaln? zatorowo?ci?", która wyst?puje, gdy skrzep kr???cy we krwi
przechodzi bezpo?rednio z ?y? uk?adowych prosto do uk?adu t?tniczego z pomini?ciem tzw.
"filtra p?ucnego" i powoduje udar mózgu. Nawet po niezbyt obci??aj?cym nurkowaniu w ?y?ach
mog? pojawi? si? p?cherzyki gazu, co zwi?ksza ryzyko takich zatorów. Objawy zatorowo?ci
paradoksalnej wywo?anej przez zatory gazowe s? zwykle po??czone z neurologiczn? jak i skórn?
postaci? choroby dekompresyjnej (ang. Decompression Sicknes, DCS, przyp. t?um.).

Ryzyko DCS u nurków rekreacyjnych z PFO jest niskie, lecz jedno z pyta?, na jakie próbowano
odpowiedzie? podczas warsztatów w Kanadzie, by?o ustalenie metody identyfikacji tych osób, u
których wyst?puje ryzyko jak i zastanowienie si?, co mo?na z tym zrobi?. Wytyczne mówi?, ?e
nurek, który do?wiadczy? wi?cej ni? jednego wyst?pienia DCS z objawami mózgowymi,
rdzeniowymi, naczyniowo-nerwowymi lub innymi ostrymi manifestacjami, powinien by? zbadany
pod k?tem obecno?ci PFO przez odpowiedniego specjalist?.
Nurkowie zagro?eni DCS z PFO maj? trzy opcje, które zmniejszaj? to ryzyko. Po pierwsze:
rezygnacja z nurkowania. Po drugie: nurkowanie bardziej zachowawcze i unikanie wysi?ku po
nurkowaniu*. Trzeci? opcj? jest zamkni?cie PFO, nawet je?li to nie gwarantuje, ?e DCS nigdy
wi?cej si? nie pojawi.
Po zamkni?ciu PFO, nurek musi na co najmniej trzy miesi?ce powstrzyma? si? od nurkowania.
Badania kontrolne powinny potwierdzi?, ?e otwór zosta? ca?kowicie zamkni?ty, a pacjent musi
zako?czy? przyjmowanie ?rodków przeciw zakrzepowych. Wa?ne jest, aby pami?ta?, ?e DCS jest
powodowane g?ównie przez znacz?c? ekspozycj? nurkow? (g??boko??, czas i szybko??
wynurzania). Ka?da osoba zaanga?owana w nurkowanie ekstremalne jest zagro?ona DCS, nawet
je?li nie wyst?puje u niej PFO.

*Je?li chcesz wiedzie? wi?cej na temat zachowawczego nurkowania (konserwatyzmu), odwied? t?
stron?: AlertDiver.com/Conservative_Diving.

Odno?niki: © Alert Diver — Q4 jesie? 2016

