
Ciężkie tętnicze 
nadciśnienie płucne            

i zespół Eisenmengera
w przebiegu VSD - 33 lata 

od rozpoznania do leczenia 



1987

• Pacjent lat 26 przyjęty do Kliniki Kardiologii SPSK4 
w Lublinie z podejrzeniem wrodzonej wady serca-
ubytku części błoniastej przegrody 
międzykomorowej  (VSD)

1987



1987

• Diagnoza ciężkiego tętniczego nadciśnienia 
płucnego 

• Protokół badania hemodynamicznego:

1987



1987

Podanie kontrastu do lewej komory ujawniło:

• prawostronnie położony łuk aorty 
• przepływ kontrastu do prawej komory przez 

wysoko położony duży ubytek przegrody 
międzykomorowej w obrębie części błoniastej 
przegrody 

• przetrwały otwór owalny

1987



1987

• Włączone leczenie:

• Curantyl 3x1
• IsopTn 2x1
• Polopiryna S 1x1

• BRAK MOŻLIWOŚĆI LECZENIA OPERACYJNEGO

1987



2011

• Trwające ponad miesiąc zaburzenia równowagi, 
nudności, wymioty, stany podgorączkowe, 
ubytki neurologiczne

• TK głowy: ropień móżdżku i lewego płata 
czołowego

• Operacyjne usunięcie ropni z 
antybiotykoterapią i terapią przeciwobrzękową 

2011



2011

• Ostra polekowa niewydolność nerek w 
skutek terapii wzmożonego ciśnienia 
śródczaskowego mannitolem 

->Trzykrotna dializoterapia

• Poliglobulia
->Rozpoczęto regularne upusty krwi 

2011



2011

Echokardiografia:
• Zespół Eisenmengera
• Przeciek prawo- lewy przez ubytek przegrody 

międzykomorowej
• Drożny otwór owalny z przepływem prawo-lewym 
• Istotna niedomykalność zastawki trójdzielnej

• Szerokość pnia płucnego: 3,12 
• TAPSE 1,5 cm
• PASP 143 mmHg

• Brak cech infekcyjnego zapalenia wsierdzia

2011



2018

• Kamica pęcherzyka żółciowego

• Pacjent zdyskwalifikowany z leczenia 
zabiegowego z powodu dużego ryzyka 
operacyjnego

2018



2020

• Telefon z Parczewa z prośbą o pilne przyjęcie 
pacjenta ciężkim stanie 

• W chwili przyjęcia do Kliniki Kardiologii chory 
w stanie dekompensacji układu krążenia

• W trakcie pobytu w Klinice narastająca 
niewydolność nerek.

• Włączono czasową dializoterapii

2020



2020

• Echokardiografia:

• Przepływ prawo-lewy w obrębie ubytku 
międzykomorowego Vmax=2,2m/s

• Przerost ściany prawej komory: 1,2 cm
• Niedomykalność zastawki trójdzielnej II/III stopnia
• Niedomykalność zastawki tętnicy płucnej I/II stopnia
• Szerokość pnia płucnego: 3,2 cm
• Cechy ciężkiego nadciśnienia płucnego z obecnością 

D-sign, 
TRPG= 80 mmHg
PASP= 100 mmHg
TAPSE =1,4 cm
Pole powierzchni prawego przedsionka= 38 cm2

2020



2020

Zastosowane leczenie:
• TreprosTnil s.c. oraz Bosentan 125 mg 2x ½ 

tabl.
• Po 7 dniach eskalacji TreprosTnilu włączono 

Sildenafil 20 mg 3x1 tabl.

2020



1987 2011 2020

Diagnoza tętniczego 
nadciśnienia płucnego 

związanego z wrodzoną wadą 
serca z przeciekiem lewo-

prawym

Zespół Eisenmengera
Szerokość pnia płucnego: 3,12cm 

TAPSE 1,5 cm
PASP 143 mmHg

Nasilenie niewydolności serca:
Szerokość pnia płucnego: 3,2cm 

TAPSE 1,4 cm
PASP: 100 mmHg

Włączenie leczenia: potrójna terapia


