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Lekarz wyjaśnił pacjentce, że chociaż nie występują już 

u niej napady AF, ryzyko zakrzepowo-zatorowe pozostaje

w jej przypadku duże. W związku z tym zalecił beztermi-

nową kontynuację leczenia przeciwkrzepliwego.

Pacjentka zgłosiła się po 2 miesiącach. Tym razem 

chciała się upewnić, czy przed planowanym zabiegiem 

Jakie powinno być postępowanie lekarza rodzinnego 
w odniesieniu do leczenia przeciwkrzepliwego w takiej sytuacji?

Zeskanuj kod i obejrzyj film z odpowiedzią Eksperta lub wejdź na stronę czujnydiagnosta.pl

Należy zakończyć leczenie przeciwkrzepliwe, tak 
jak u wszystkich chorych po przezcewnikowej 

ablacji przedsionków, po 8 tygodniach od zabiegu.

Leczenie przeciwkrzepliwe można zakończyć, 
jak u wszystkich chorych, którzy nie odczuwają 

objawów AF.

Leczenie przeciwkrzepliwe należy kontynuować 
bezterminowo, podobnie jak u wszystkich chorych 

z wynikiem ≥1 pkt w skali CHA2DS2-VASc.

Leczenie przeciwkrzepliwe należy kontynuować 
bezterminowo, podobnie jak u wszystkich chorych 

z wynikiem ≥2 pkt w skali CHA2DS2-VASc.

usunięcia zaćmy oka lewego nie powinna zastąpić na kil-

ka dni dabigatranu HDCz, zgodnie z sugestią okulisty. Le-

karz rodzinny ponownie ocenił stan chorej według przed-

stawionych wcześniej punktów.

Broszura zawiera opis przypadku klinicznego 
oraz kilka pytań dotyczących kolejnych  

etapów postępowania.

Do każdego pytania 
przypisanych jest 
kilka możliwości 

postępowania. Każda 
odpowiedź ma swój 

indywidualny kod QR.

Wybierając odpowiedź, 
należy zeskanować 

smartfonem umiesz
czony przy niej kod QR.

Następuje przekierowanie  
na krótki film uzasadniający  

wybór poprawnej odpowiedzi.
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2.

3.
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PACJENTKA Z NAPADOWYM MIGOTANIEM PRZEDSIONKÓW /  7 

Po udanym zabiegu pacjentka powróciła do leczenia da-

bigatranem w dawce 150 mg 2 ×/d. Nie odczuwa napa-

dów migotania przedsionków, również podczas kontroli 

rozrusznika nie stwierdzono w pamięci urządzenia zare-

jestrowanych epizodów arytmii przedsionkowej. Warto 

zwrócić uwagę na to, że obecność urządzenia wszcze-

pialnego (rozrusznika, kardiowertera-defibrylatora, sty-

mulatora resynchronizującego) pozwala na niezwykle 

precyzyjną ocenę występowania napadów AF. Jesteśmy 

w stanie określić, czy AF występowało, ile było epizodów 

arytmii i jak długo trwały. Dzięki temu prowadzenie le-

czenia antyarytmicznego i przeciwkrzepliwego jest zde-

cydowanie łatwiejsze; warto korzystać z tych danych przy 

podejmowaniu decyzji klinicznych.

Jakiepowinno być zalecenie lekarza?

Zeskanuj kod i obejrzyj film z odpowiedzią Eksperta lub wejdź na stronę czujnydiagnosta.pl

Pominięcie jedynie porannej dawki dabigatranu 

w dniu zabiegu.

Pominięcie 2 dawek dabigatranu w przeddzień 

zabiegu i dawki porannej w dniu zabiegu.

Odstawienie dabigatranu na 24 godziny przed 

zabiegiem i podanie pojedynczej dawki HDCz 

(dawka profilaktyczna)

Odstawienie dabigatranu na 24 godziny przed 

zabiegiem i podanie terapeutycznej dawki HDCz.

Dabigatran jest lekiem o większym profilu bezpieczeń-

stwa podczas zabiegów ablacji, ale też innych procedur. 

Istnieje dla niego przeciwciało (idarucyzumab) odwraca-

jące działanie leku w przypadku krwawienia. Łatwiej też 

przywrócić stosowanie tego leku po zabiegu, podając już 

w dniu zabiegu jego wieczorną dawkę.

W przypadku dabigatranu jego działanie będzie na-

silone przy jednoczesnym stosowaniu takich leków prze-

ciwarytmicznych, jak amiodaron czy werapamil. Równo-

cześnie ze stosowaniem dabigatranu nie należy stosować 

simwastatyny lub lowastatyny, które istotnie zwiększają 

ryzyko krwawienia. Korzystniej z dabigatranem połączyć 

atorwastatynę, gdyż takie skojarzenie zmniejsza częstość 

krwawienia.
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Do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) zgłosiła się 49-letnia kobieta. Od 
kilku miesięcy pacjentka odczuwała postępujące osłabienie, okresowe wzdęcia 
i pobolewania/uczucie ciężaru w prawym podżebrzu. Jednocześnie zauważyła 
gorszą tolerancję tłustych pokarmów i nawet niewielkiej ilości alkoholu. Takie 
dolegliwości skłoniły ją do ograniczenia spożywania posiłków ciężkostrawnych, 
natomiast za radą osób z otoczenia zwiększyła konsumpcję pokarmów mącz-
nych i soków. Okresowo stosowała również reklamowane w mediach „środki 
na wątrobę”. Pomimo takiego postępowania dolegliwości utrzymywały się, 
a dodatkowo w ciągu ostatnich 3 miesięcy masa ciała pacjentki zwiększyła 
się o 7 kilogramów.

W wykonanych badaniach laboratoryjnych z odchyleń od normy wy-
stępowało jedynie nieznaczne podwyższenie wartości enzymów wą-
trobowych – aminotransferazy alaninowej (ALT, alanine aminotrans-
ferase) 74 U/l, asparaginianowej (AST, aspartate aminotransferase) 
49 U/l, glutamylotransferazy (GGT, gamma-glutamyltransferase) 
189 U/l.

Z zebranego dokładnie wywiadu wynikało, że pacjentka spo-
żywa okazjonalnie niewielkie ilości alkoholu, nie przyjmuje in-
nych dodatkowych leków, chociaż w ostatnim czasie pojawiły 
się zaburzenia cyklu miesiączkowego.

Z przebytych chorób lekarz zwrócił uwagę na zabieg 
operacyjny usunięcia pęcherzyka żółciowego przed 4 laty 

Stłuszczeniowa  
choroba wątroby

oraz dwie ciąże z powikłanymi porodami – 23 i 26 lat temu – w czasie których była konieczna transfuzja 
krwi.

Lekarz POZ przeprowadził badanie przedmiotowe, podczas którego nie stwierdził istotnych odchyleń 
od normy oprócz nadwagi.

Lekarz wysunął podejrzenie zaburzenia czynności wątroby na podstawie uzyskanych w badaniach 
laboratoryjnych wartości ALT i AST, ale nie potrafił w sposób jednoznaczny rozpoznać jednostki choro-
bowej.
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Jakie powinno być dalsze postępowanie 
diagnostyczne? Jakie badania powinien zlecić lekarz?

Zeskanuj kod i obejrzyj film z odpowiedzią Eksperta lub wejdź na stronę czujnydiagnosta.pl

Nie zlecać badań, tylko podjąć 
 leczenie jednym z ogólnie 
 dostępnych preparatów  

wspomagających pracę wątroby

Skierować do  
poradni hepatologicznej

Zlecić wykonanie:  
USG jamy brzusznej,  

HBsAg, anty-HCV

Zalecić ścisłą dietę 
 i powtórzyć badania enzymów  

wątrobowych za 3 tygodnie

Lekarz POZ skierował pacjentkę na badanie ultra-
sonograficzne (USG) jamy brzusznej, a także zlecił 
wykonanie oznaczenia antygenu powierzchnio-
wego wirusa zapalenia wątroby typu B (HBsAg, 
hepatitis B surface antigen) i przeciwciał przeciw-
ko wirusowi zapalenia wątroby typu C (anty-HCV, 
anti-hepatitis C virus). Nie stwierdzono obecności 
HBsAg ani przeciwciał anty-HCV, a w badaniu 
USG radiolog opisał graniczną wielkość wątroby 

z zaawansowanym stłuszczeniem narządu, z ob-
szarami oszczędzonego miąższu oraz śledzionę 
granicznej wielkości. Po przeanalizowaniu tych 
wyników badań lekarz rozpoznał stłuszczeniową 
chorobę wątroby (MAFLD, metabolic dysfunc-
tion associated fatty liver disease). Na podstawie 
uzyskanych wartości stężeń AST, ALT i liczby pły-
tek krwi lekarz obliczył wartość wskaźnika FIB-4, 
otrzymując wynik 1,74.

https://vimeo.com/600920765/66a490be75
https://vimeo.com/600920875/35505681bd
https://vimeo.com/600920811/e6b804fbec
https://vimeo.com/600920914/7bc4155dc5
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Jakie powinny być dalsze zalecenia lekarskie dla 
pacjentki?

Zeskanuj kod i obejrzyj film z odpowiedzią Eksperta lub wejdź na stronę czujnydiagnosta.pl

Unikanie pokarmów tłustych,  
wykonywanie regularnego wysiłku 
fizycznego i spożywanie naparów 

z ostropestu plamistego

Pilna konsultacja w poradni he-
patologicznej i niepodejmowanie 
leczenia do czasu uzyskania opinii 

specjalisty

Wykonanie badania elastogra-
ficznego, stosowanie diety śród-
ziemnomorskiej z ograniczeniem 
węglowodanów, regularne ćwi-

czenia fizyczne, stosowanie kwasu 
ursodezoksycholowego (Proursan) 

oraz witaminy E

Brak konieczności podejmowania 
dalszych działań

Pacjentka zgłosiła się na badanie elastogra-
ficzne wątroby – 6,9 kPa oraz CAP 342 dB/m. 
Rozpoczęła stosowanie diety ubogowęglowoda-

nowej oraz podjęła regularne ćwiczenia fizyczne. 
Zaczęła także stosować lek Proursan oraz wita-
minę E.

https://vimeo.com/600944874/2040001c85
https://vimeo.com/600944874/2040001c85
https://vimeo.com/600945052/5f5e81d64d
https://vimeo.com/600945276/73bcdc8a3a
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Jakie dawki leku Proursan i witaminy E  
powinny być zalecone pacjentce o wadze 78 kg 
i wzroście 159 cm?

Zeskanuj kod i obejrzyj film z odpowiedzią Eksperta lub wejdź na stronę czujnydiagnosta.pl

Proursan 2–5 mg/kg mc./d. 
 i witamina E 50 mg

Proursan 10–15 mg/kg mc./d.  
i witamina E 400 mg

Proursan 5–9 mg/kg mc./d. 
 i witamina E 200 mg

Nie należy łączyć leku Proursan  
z witaminą E

Po 2 miesiącach pacjentka zgłosiła się do lekarza 
w znacznie lepszym stanie klinicznym. Przez ten 
czas jej masa ciała zmniejszyła się o 5 kilogramów, 
ustąpiło uczucie zmęczenia, a także zmniejszyły 
się dolegliwości ze strony jamy brzusznej. Wy-
konane badania biochemiczne wykazały nor-
malizację aminotransferaz ALT i AST. W kontrol-

nym badaniu USG nadal utrzymywały się cechy 
stłuszczenia wątroby. Lekarz zalecił kontynuowa-
nie stosowania leku Proursan, odstawienie wita-
miny E i zgłoszenie się na badania kontrolne za 
3 miesiące. Uznał, że normalizacja aktywności 
enzymów wątrobowych jest wykładnikiem sku-
teczności leczenia MAFLD.

https://vimeo.com/600945320/972b3a8ef5
https://vimeo.com/600945393/9d48deea38
https://vimeo.com/600945320/972b3a8ef5
https://vimeo.com/600945320/972b3a8ef5





