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PODSUMOWANIE PRZYPADKU 
  Prezentowany przypadek dotyczy 71 letniej kobiety, u której w dzieciństwie z 

powodu szmerów nad sercem podejrzewano wrodzoną wadę serca. Dokładna diagnostyka nie 

była wówczas przeprowadzona. Stopniowo obserwowano pogarszanie sie tolerancji wysiłku z 

dusznością. Dolegliwości nasiliły się w trzeciej dekadzie życia. Wykonane w 2008 roku 

badanie echokardiograficzne wykazało umiarkowaną niedomykalność zastawki mitralnej,  

łagodną niedomykalność zastawki tętnicy płucnej i zastawki trójdzielnej z zachowaną funkcją 

skurczowa lewej komory. Systematycznie wykonywane badania echokardiograficzne 

wykazywały zwiększanie się niedomykalności zastawki tętnicy płucnej i zastawki trójdzielnej 

ze wzrostem ciśnienia w tętnicy płucnej (RVSP powyżej 80 mmHg). We wrześniu 2013 roku 

u chorej na podstawie bodypletyzmogrfii do leczenia włączono ipratropium. 

 Na podstawie testu spiroergometrycznego wykazano znaczące obniżenie wydolności 

fizycznej. W wykonanym badaniu echokardiograficznym stwierdzono dodatkowy przepływ 

pomiędzy tętnica płucna a aorta. Angio-CT potwierdziło obecność drożnego przewodu 

tętniczego. U chorej wykonano diagnostykę inwazyjną – ciśnienie w tętnicy płucnej wynosiło 

68/24/39 mmHg, w aorcie 184/44/95 mmHg. 

 

 

DYSKUSJA 

  Przetrwały przewód tętniczy jest wrodzoną wadą serca, w której pozostaje drożne  

połączenie pomiędzy tętnicą płucna a aorta. W prawidłowych warunkach przewód tętniczy 

zamyka się 24-48 godzin po urodzeniu, w wyniku wzrostu ciśnienia parcjalnego tlenu i 

zmniejszenia stężenia prostaglandyn. Częstość występowania wady szacuje się na 1:2000 

żywo urodzonych noworodków, co stanowi 5-10% wszystkich wrodzonych wad serca.
 
 

Drożny przewód tętniczy dwukrotnie częściej występuje u płci żeńskiej(1).  Wada zwykle 

rozpoznawana jest w dzieciństwie, częstość występowania u dorosłych nie jest duża. 
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Śmiertelność dorosłych z nieleczonym PDA szacuje się na 1.8% rocznie (1). Drożny przewód 

tętniczy powoduje przeciążenie objętościowe lewej komory. Przy dużych wymiarach 

przewodu i dużym przecieku dochodzi do wzrostu ciśnienia w tętnicy płucnej. U niektórych 

chorych występuje zespół Eisenmengera.  U dorosłych chorych często występują zwapnienia 

przewodu, które utrudniają leczenie operacyjne. Dlatego przezskórne zamykanie przewodu 

jest metodą z wyboru leczenia wady (2). 

 Według wytycznych ESC(2): 

 Przewód tętniczy powinien być zamykany u chorych z objawami obciążenia 

lewej komory 

 Przewód tętniczy powinien być zamykany u chorych z  PAH, ale z  PAP <2/3 

ciśnienia systemowego  

 Przezskórne zamknięcie przewodu jest metodą z wyboru. 

 

OPINIA EKSPERTA 
 Omawiany przypadek 71 letniej pacjentki, objawowej z przetrwałym przewodem 

tętniczym w mojej opinii powinien być zakwalifikowany do przezskórnego zamknięcia 

przewodu. U chorej stwierdzono podwyższone cieśninie w tętnicy płucnej, jednak wartość 

tego ciśnienia jest poniżej  2/3 ciśnienia systemowego. Po zabiegu chora powinna być pod 

stał opieką w ośrodku specjalizującym się w leczeniu dorosłych chorych z  wrodzonymi 

wadami serca. Systematycznie zaleca się wykonywanie badań echokardiograficznych z oceną 

funkcji lewej komory i ciśnienia w tętnicy płucnej. 

 

PODSUMOWANIE 
 71 objawowa chora z przetrwałym przewodem tetniczy powinna być zakwalifikowan do 

przezskórnego zamknięcia przewodu. 

 

REFERENCJE 

 
1. S.A. Wiyono, M. Witsenburg, P.P.T. de Jaegere, J.W. Roos-Hesselinkase Patent 

ductus arteriosus in adults. Netherlands Heart Journal, Volume 16, Number 7/8, 

August 2008  

2. Grown-Up Congenital Heart Disease (Management of) ESC Clinical Practice 

Guidelines 2010.Proszę wpisać referencje 

 
 

  


