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Przetrwa³y przewód têtniczy (PDA) jest pozosta³oci¹ kr¹¿enia p³odowego.
Pierwszy opis przewodu têtniczego zawdziêczamy Claudiusowi Galenowi (II wiek
przed Chrystusem). W czasach nowo¿ytnych opisywali go  Giacomo Berengario de Carpi (1521), póniej Giulio Aranzi (Aranciusz), Girolamo Fabrizzi (Fabriciusz) i wreszcie (1560) Leonardo Botallo, którego nazwisko wiele lat póniej na trwale zwi¹zano z przewodem têtniczym. Botallo by³ natomiast autorem
pierwszego opisu otworu owalnego.
Przewód têtniczy ³¹czy pieñ p³ucny z aort¹ zstêpuj¹c¹ tu¿ za odejciem lewej têtnicy podobojczykowej. Najczêciej, w przypadku lewostronnego ³uku
aorty, po³o¿ony jest po lewej stronie. Rzadziej, w przypadku prawostronnego ³uku
aorty, po prawej. W rzadkich anomaliach ³uku aorty mo¿e wystêpowaæ obustronnie, stanowi¹c niekiedy element piercienia naczyniowego. Jego szerokoæ i d³ugoæ jest zmienna. W przypadku podawania PGE1 dla czasowego podtrzymania
jego dro¿noci mo¿e byæ têtniakowaty. Tkanka przewodu têtniczego jest odmienna od otaczaj¹cych naczyñ i ma sk³onnoæ do proliferacji i w³óknienia. Pozostawienie jej, przy plastyce np. noworodkowej postaci zwê¿enia cieni aorty, sprzyja
nawrotowi zwê¿enia. U dzieci starszych a szczególnie u doros³ych, przewód
têtniczy mo¿e byæ zwapnia³y co powoduje jego znaczn¹ kruchoæ zagra¿aj¹c¹
krwawieniem ródoperacyjnym.
Po urodzeniu, wraz z rozpoczêciem oddychania, spada p³ucny opór naczyniowy powoduj¹c, ¿e uprzedni (wewn¹trzmaciczny) przeciek od pnia p³ucnego
do aorty, odwraca siê na lewo-prawy. Zmiany w sk³adzie gazów krwi przep³ywaj¹cych przez przewód oraz zmniejszenie stê¿enia prostaglandyn E1 i E2 we krwi
powoduj¹ zwykle jego obkurczenie a nastêpnie zaroniêcie z pozostawieniem
wiêzad³a têtniczego.
Przetrwa³y przewód têtniczy wystêpuje najczêciej u noworodków z nisk¹
mas¹ cia³a i zaburzeniami oddychania. Wiêkszoæ dzieci nie ma ¿adnych dolegliwoci. Zdarzaj¹ siê jednak chorzy z istotn¹ niewydolnoci¹ kr¹¿enia oraz
zagro¿eni rozwojem utrwalonego nadcinienia p³ucnego.
W przypadku znacznego przecieku lewo-prawego przez przewód têtniczy,
obserwuje siê dusznoæ, przyspieszony oddech, przyspieszon¹ czynnoæ serca.
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Os³uchowo stwierdza siê szmer skurczowo-rozkurczowy. U noworodków i niemowl¹t szmer mo¿e byæ jedynie skurczowy a w przypadkach ze wspó³istniej¹cym zapaleniem p³uc  nies³yszalny. Rozwój oporowego nadcinienia p³ucnego
powoduje zmianê charakterystyki szmeru, a w przypadkach zaawansowanych
z odwróceniem przecieku, pojawia siê sinica. Poza szmerem stwierdza siê chybkie têtno i du¿¹ ró¿nicê pomiêdzy cinieniem têtniczym skurczowym i rozkurczowym. W badaniu radiologicznym klatki piersiowej sylwetka serca jest najczêciej powiêkszona i stwierdza siê wzmo¿enie rysunku naczyniowego p³uc.
W rozpoznaniu przetrwa³ego przewodu têtniczego decyduj¹c¹ rolê odgrywa
echokardiografia po³¹czona z dopplerowskim obrazowaniem przep³ywu. Badaniem tym uwidacznia siê przeciek z aorty zstêpuj¹cej do pnia p³ucnego, niekiedy przep³yw wsteczny w aorcie zstêpuj¹cej i powiêkszenie jam serca spowodowane przeciekiem. Echokardiografia pozwala równie¿ na ró¿nicowanie z okienkiem aortalno-p³ucnym i wspólnym pniem têtniczym, których objawy kliniczne
mog¹ byæ podobne.
Pilnego leczenia wymagaj¹ dzieci z niewydolnoci¹ kr¹¿enia a w szczególnoci noworodki ze skrajnie nisk¹ mas¹ (1). Pozosta³e przypadki mog¹ byæ
leczone w trybie planowym.
W 1938 roku Gross jako pierwszy wykona³ podwi¹zanie przewodu têtniczego Botalla (2). W wieku noworodkowym leczeniu poddaje siê dzieci z objawami niewydolnoci kr¹¿enia. Zwykle podejmuje siê próbê leczenia indometacyn¹
wprowadzonego przez Heymanna (3). W przypadku niepowodzenia wskazana jest
interwencja chirurgiczna. W czasie zabiegu nale¿y dobrze upewniæ siê czy wypreparowane naczynie jest przewodem têtniczym, gdy¿ opisywane by³y pomy³ki operacyjne  podwi¹zanie oskrzela, aorty czy lewej têtnicy p³ucnej.

1.1. Zamkniêcia PDA z bocznej lewej torakotomii
Zwykle operacjê wykonuje siê z bocznej lewej torakotomii. Po odsuniêciu
p³uca nacina siê op³ucn¹ ródpiersiow¹ do ty³u od nerwu b³êdnego, wzd³u¿ aorty
zstêpuj¹cej i w kierunku têtnicy podobojczykowej lewej (ryc. 1). Szwy wodz¹ce
za krawêd przedni¹ naciêtej op³ucnej ródpiersiowej przytrzymuj¹ p³uco. Stopniowo uwalnia siê têtnicê podobojczykow¹, aortê zstêpuj¹c¹ i ³uk aorty by uwidoczniæ przewód têtniczy. Ostro¿ne preparowanie oszczêdzi nerw krtaniowy
wsteczny odchodz¹cy od nerwu b³êdnego, zawijaj¹cy siê dooko³a przewodu
têtniczego (ryc. 2). U noworodków z têtniakowato poszerzonym przewodem
têtniczym przylegaj¹cym do ³uku aorty mo¿e byæ konieczne wypreparowanie
tylnej powierzchni aorty zstêpuj¹cej i ³uku by najpierw za³o¿yæ tamê dooko³a
aorty a nastêpnie dooko³a przewodu têtniczego. Za pomoc¹ zakrzywionego
narzêdzia zak³ada siê dwie podwi¹zki, których zawi¹zanie zamyka przewód
têtniczy (ryc. 3). W czasie wi¹zania asystent asekuruje pincet¹ koniec p³ucny
przewodu. Wówczas nale¿y mieæ w pogotowiu zaciski naczyniowe oraz dobrze
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Ryc. 1. Widok aorty zstêpuj¹cej wraz z przewodem
têtniczym (PDA) z lewej bocznej torakotomii przez 4
miêdzy¿ebrze. HAZ  ¿y³a nieparzysta krótka
(v. hemiazygos), SA  têtnica podobojczykowa lewa,
NV  nerw b³êdny

Ryc. 2. Preparowanie przewodu têtniczego przed
jego zamkniêciem

Ryc. 3. Uwolnienie przewodu, narzêdzie
przeprowadzone od ty³u w celu przeci¹gniêcia nici
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dzia³aj¹cy ssak na wypadek ostrego krwawienia. Do zamykania przewodu stosuje siê równie¿ klips metalowy (ryc. 5). W rzadkich przypadkach przewód
têtniczy zszywa siê szwem na podk³adkach filcowych a nastêpnie przecina.
Technika przeciêcia przewodu jest postêpowaniem skutecznym, zabezpiecza
bowiem ca³kowicie przed rekanalizacj¹. Stwarza jednak niebezpieczeñstwo
krwawienia, jest wiêc w praktyce rzadko stosowana (ryc. 4).

Ryc. 4. Technika przeciêcia przewodu têtniczego.
Kikuty po przeciêciu naczynia wymagaj¹ szczelnego zszycia

Ryc. 5. Zamkniêcie przewodu têtniczego za
pomoc¹ metalowego klipsa (tytanowego)

Do wyj¹tków nale¿¹ przewody zwapnia³e i zmienione zapalnie lub têtniakowate, po przebyciu procesu zapalnego. Ze wzglêdów bezpieczeñstwa zamyka siê
je w kr¹¿eniu pozaustrojowym.

1.2. Zamkniêcie PDA z dostêpu przezmostkowego
Dostêp przezmostkowy stosuje siê w przypadkach wspó³istnienia przewodu têtniczego z wadami wewn¹trzsercowymi leczonymi operacyjnie w kr¹¿eniu pozaustrojowym. Po typowym ods³oniêciu serca i podwieszeniu worka osierdziowego do mostka, odci¹ga siê pieñ p³ucny ku do³owi (ryc. 6). Stopniowo rozpreparowuje siê przestrzeñ pomiêdzy aort¹ i pniem p³ucnym, uwidaczniaj¹c praw¹ têtnicê p³ucn¹, oraz
nacina siê górny zachy³ek worka osierdziowego uwidaczniaj¹c lew¹ têtnicê p³ucn¹
i przewód têtniczy. W przypadku krótkich i szerokich przewodów nale¿y zwróciæ
uwagê, by nici¹ do podwi¹zywania nie obj¹æ aorty zstêpuj¹cej. Do jego zamkniêcia
stosuje siê podwi¹zkê lub szew polipropylenowy. Gdy konieczne jest przeciêcie
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Ryc. 6. Zamkniêcie przewodu z dostêpu
przez sternotomiê porodkow¹. Przeci¹ganie nici wokó³ naczynia

przewodu (np. w arterial switch) lepiej jest za³o¿yæ szew z podk³adkami filcowymi
by unikn¹æ krwawienia po zsuniêciu siê podwi¹zki z aortalnego koñca.
W przypadku trudnoci z wypreparowaniem przewodu têtniczego (zrosty) mo¿na go zamkn¹æ od wnêtrza pnia p³ucnego w hipotermii i w kr¹¿eniu pozaustrojowym
z redukcj¹ przep³ywu. Wówczas w czasie ch³odzenia ogranicza siê nap³yw przez
przewód uciskaj¹c palcem jego ujcie. Po uzyskaniu odpowiedniej temperatury
(2024 °C) nacina siê pieñ p³ucny i redukuje przep³yw do ¼ nale¿nego rzutu by zapobiec zapowietrzeniu strony systemowej. Ujcie przewodu zaszywa siê szwem polipropylenowym. Pomocne w zamykaniu przewodu têtniczego od strony wnêtrza pnia
p³ucnego mo¿e okazaæ siê ograniczenie zalewaj¹cego pole operacyjne przecieku, za
pomoc¹ zaklinowanego w przewodzie i uszczelniaj¹cego go cewnika Foleya.

1.3. Zamkniêcie PDA z prawostronnej torakotomii
przy lewostronnym ³uku aorty
Zamkniêcie przewodu têtniczego mo¿liwe jest równie¿ z przeciwleg³ej strony
klatki piersiowej. Zdarza siê to w przypadku przeoczonego prawostronnego ³uku
aorty podczas operacji przeprowadzanej z lewej torakotomii lub gdy konieczne jest
wykonanie istotnej operacji po stronie prawej (np. operacji Blalock-Hanlon) przy
wspó³istniej¹cym lewostronnym (typowym) przewodzie têtniczym. Wówczas po
otwarciu klatki piersiowej konieczne jest naciêcie worka osierdziowego do przodu od nerwu przeponowego. Worek osierdziowy podwiesza siê szwami wodz¹cymi do brzegów rany. Stopniowo rozpreparowuje siê przestrzeñ pomiêdzy aort¹
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i pniem p³ucnym, uwalnia praw¹ têtnicê p³ucn¹ i ujcie têtnicy p³ucnej lewej
uwidaczniaj¹c przewód têtniczy, który zawi¹zuje siê grub¹ podwi¹zk¹.
Zamkniêcie przetrwa³ego przewodu têtniczego jest ostatnio mo¿liwe w torakoskopii (4). Postêp techniczny powoduje, ¿e zabieg ten jest wykonalny u noworodków, nawet tych ze skrajnie nisk¹ mas¹ cia³a.
Wraz z rozwojem kardiologii interwencyjnej wprowadzono sprê¿ynki (coile)
oraz korki nitilonowe do zamykania przewodu têtniczego. Metoda ta jest coraz
powszechniej stosowana nawet u coraz mniejszych dzieci.

1.4. Postêpowanie pooperacyjne
Leczenie pooperacyjne w przypadkach zamkniêcia izolowanego przetrwa³ego przewodu têtniczego nie ró¿ni siê od innych przypadków prostych zabiegów
w obrêbie klatki piersiowej. Dren op³ucnowy, w przypadkach niepowik³anych
usuwa siê nastêpnego dnia. Szczególnej troski wymagaj¹ noworodki ze skrajnie
nisk¹ mas¹ cia³a i znaczn¹ niewydolnoci¹ kr¹¿enia. Mo¿e byæ wówczas konieczne stosowanie leków nasercowych.
W rzadkich przypadkach stwierdza siê powik³ania: ch³onkotok, odmê op³ucnow¹, krwawienie do op³ucnej, pora¿enie nerwu krtaniowego wstecznego czy
zaka¿enie.
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