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Pacjentka z rozpoznanym w 2010 r. idioaptycznym tętniczym nadciśnieniem płucnym, 

leczona iloprostem i sildenafilem.  W  lipcu 2013 r. pogorszenie z powodu pierwszego w 

życiu epizodu trzepotania przedsionków. W wykonanym wówczas badaniu 

echokardiograficznym przezprzełykowym stwierdzono obecność skrzepliny w prawym 

przedsionku. Z uwagi na nieterapeutyczne wartości INR odstąpiono od próby kardiowersji 

elektrycznej, a chorą zakwalifikowano do leczenia farmakologicznego oraz próby ablacji RF 

po rozpuszczeniu skrzepliny. Pacjentka od tamtego czasu leczona heparyną 

drobnocząsteczkową w dawce terapeutycznej. Chora ponownie hospitalizowana w X.2013r. 

oraz w II.2014 r. – w kolejnych badaniach przezprzełykowych stwierdzono jedynie niewielką 

regresję skrzepliny.  

U chorej utrzymują się cały czas wysokie wartości NTproBNP, mimo powrotu do klasy 

czynnościowej NYHA II po zastosowaniu leczenia kontrolującego rytm komór. Z uwagi na 

obecność skrzepliny w prawym przedsionku wykonanie ablacji nie jest w tym momencie 

wskazane. Pacjenci z idiopatycznym nadciśnieniem płucnym charakteryzują się opornością na 

działanie mechanizmów fibrynolitycznych.  Proponuję rozważyć zastosowwanie parenteralnej 

prostacykliny, która zze wzgledu na swoje działąnie przeciwzakrzepowe może sprzyjać 

rozpuszczeniu skrzepliny. Ponadto może pomóc w osiągnięciu celów terapeutycznyc, np. 

6MWD >440 m, prawidłowe BNP. Problemen pozostaje wyrażnie zgody pacjentki na 

właczenie ciagego wlewu prostacykliny w momencie kiedy czuje się dość dobrze (klasa 

czynnościowa II). Konieczne dokładne wyjaśnienie chorej istoty problemu. 
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