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PODSUMOWANIE PRZYPADKU i DYSKUSJA 

  Z wywiadu dowiadujemy się o przebytej operacji implantacji zastawki mitralnej z 

powodu jej zwężenia wraz z zamknięciem przetoki tętnica wieńcowa – tętnica płucna. Oba te 

schorzenia przy długotrwałym przebiegu mogą prowadzić do nadciśnienia płucnego o 

charakterze mieszanym: zastoinowo – przepływowym. Nie znana jest wielkość przecieku 

lewo – prawego z przetoki wieńcowo – płucnej, jednakże połączenie zastoju płucnego ze 

zwiększonym Qp : Qs jest zjawiskiem znacznie przyspieszającym nadciśnieniowe zmiany w 

mikrokrążeniu płucnym. Efektem tego może być obraz amputacji obwodowych naczyń 

płucnych wyraźniej widoczny w dolnych płatach płuc. Zostało to zobrazowane  u omawianej 

chorej. Pacjentka ma żylaki kończyn dolnych, zaś w badaniu USG wykazano obecność 

skrzepliny w żyle wrotnej. W świetle tego obraz zwężenia prawej tętnicy płucnej może 

odpowiadać „staremu” zakrzepowi prawej tętnicy płucnej. Jednocześnie trudno określić jak 

wielki obszar i kaliber tętnic płucnych był objęty osadzaniem się drobnych skrzeplin. 

Powyższe zmiany odpowiadają zaawansowanym zmianom w przebiegu nadciśnienia 

płucnego o charakterze mieszanym: zastoinowo – przepływowym, z towarzyszącą zakrzepicą 

tętnic płucnych. 

 

OPINIA EKSPERTA 
Pacjentka nie wymaga interwencji chirurgicznej. Proponuję dalsze leczenie 

przeciwzakrzepowe i farmakologiczne leczenie nadciśnienia płucnego. 

 

PODSUMOWANIE 
Kwalifikuje się do leczenia zachowawczego 
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