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 Pacjentka lat 57 z nadciśnieniem płucnym tętniczym w przebiegu 

wrodzonej wady serca pod postacią ubytku w przegrodzie 

międzyprzedsionkowej rozpoznanym w 49 rż. Obecnie w klasie czynnościowej 

WHO III. W 50 rż przebyła udar niedokrwienny mózgu.  Ponadto liczne 

czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych w tym cukrzyca, nadciśnienie, 

hipercholesterolemia a także żylaki kończyn dolnych. W badaniach 

laboratoryjnych zwraca uwagę podwyższone znacznie NT-proBNP. Dystans w 6 

minutowym teście marszu krótki - 340 m. W ECHO powiększone oba 

przedsionki i prawa komora, paradoksalny ruch przegrody międzykomorowej, 

kurczliwość lewej komory prawidłowa. W cewnikowaniu prawostronnym 

średnie ciśnienie w tętnicy płucnej 44 mmHg, naczyniowy opór płucny  9,7 

jednostek Wooda. 

 Pacjentka jest kandydatką do leczenia swoistego nadciśnienia płucnego 

tętniczego. Lekiem z wyboru jest bosentan. Z uwagi na zapisy programu 

Narodowego Funduszu Zdrowia włączenie tego leku u pacjentów po udarze 

mózgu nie jest możliwe co nie ma uzasadnienia w literaturze ani w 
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charakterystyce produktu leczniczego bosentanu. Przy braku możliwości 

zastosowania bosentanu możliwe jest również stosowanie sildenafilu.  
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