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Streszczenie: Wrodzone wady serca są największym problemem w kardiologii dziecięcej. W Polsce 
rozpoznawane są u ok. 0,8-1,0% żywo urodzonych noworodków. Stanowią drugą co do częstości 
przyczynę zgonu noworodków, zaraz po chorobach okresu okołoporodowego. Wrodzone wady serca 
powstają na skutek nieprawidłowej organogenezy. W większości przypadków przyczyna ich powsta-
nia jest nieznana. Wada serca jest wrodzoną lub nabytą nieprawidłowością budowy serca. Polega ona 
na nieprawidłowych połączeniach pomiędzy jamami serca lub/i dużymi naczyniami albo/i na niepraw-
idłowej funkcji zastawek serca. Wrodzone wady serca są kwalifikowane i dzielone na różne spos-
oby w zależności od obecności lub braku charakterystycznych objawów klinicznych (wady sinicze 
i niesinicze), wady ze zmniejszonym, zwiększonym i prawidłowym przepływem płucnym oraz na opi-
sie zmian anatomicznych, grupowanych w zespoły (zwykle dotyczących zaburzeń określonego etapu 
rozwoju płodowego serca). Z pozoru te same wrodzone wady serca przebiegają w odmienny sposób 
u różnych dzieci. Może na to wskazywać fakt, że sam mięsień sercowy w pewien sposób jest zdol-
ny do adaptowania się do funkcjonowania w obliczu wady. Bez względu na obraz wady, większość 
wymaga interwencji kardiochirurgicznej już w 1 roku życia, a sama korekta ma na celu przywróce-
nie nie tylko prawidłowego przepływu krwi, ale również warunków hemodynamicznych w sercu. 
W procesie diagnostycznym wrodzonej wady serca i dla ustalenia ostatecznego rokowania istotne są: 
kardiologiczna diagnostyka prenatalna, diagnostyka genetyczna, diagnostyka echokardiograficzna po 
urodzeniu z określeniem rodzaju wrodzonej wady serca i powodowanych przez nią zaburzeń hemo-
dynamicznych. Istotna jest także możliwość prognozowania przebiegu wady, efektu leczenia zabie-
gowego oraz odległego rokowania. Dotychczas zanotowano wiele doniesień o konkretnych genach 
odpowiedzialnych za konkretne izolowane wady serca lub zespoły. Z drugiej strony niewiele jest prac 
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dotyczących prognozowania przebiegu wrodzonej wady serca np. poprzez oznaczanie gęstości naczyń 
mikrokrążenia i stopnia niedotlenienia mięśnia sercowego. Jednym z najbardziej czułych parametrów 
histologicznych określających stopień niedotlenienia jest gęstość mikrokrążenia (MVD) definiowane-
go ekspresją antygenów CD31 oraz CD34.

Słowa kluczowe: wrodzona wada serca, biopsja mięśnia sercowego, biologia molekularna, prognoza

Summary: The biggest issue of paediatrics cardiology are congenital heart defects. They are recognized 
in 0,8-1% of all live born newborns in Poland. From all perinatal diseases they are the second most 
common reason of death in newborns. Congenital heart defects are caused by abnormal development 
of the fetus during organogenesis. In most cases, their cause is unknown. Heart defect is a congenital or 
acquired abnormality of the heart structure. It involves abnormal connections between the cavities of 
the heart and / or large vessels or / and abnormal function of the heart valves. Congenital heart defects 
are classified and divided based on the presence or absence of specific clinical symptoms (cyanotic and 
non-cyanotic), with reduced, increased and normal pulmonary blood flow and anatomic descriptions, 
grouped into syndromes (usually resulting from impaired particular stage of fetal development of the 
heart). Apparently, the same congenital heart disease manifests in different ways in different children. 
It may be indicated, that the heart muscle itself, in some way is able to adapt to the function in the face 
of the defect. Regardless of the clinical image of defects, most children require cardiac interventions 
as early as in first year of life. The corrective procedure  itself is not only to restore the normal blood 
flow, but also the hemodynamic conditions of the heart. The diagnosis of congenital heart defects has 
many factors: prenatal testing (including echocardiography), genetic diagnosis, echocardiographic di-
agnosis after birth, type of congenital heart defect, its clinical symptoms, severity. Also important is the 
possibility of predicting the course of congenital defects, the effect of surgical treatment and long-term 
prognosis. So far, a number of studies reported specific genes responsible for specific isolated heart 
defects or syndromes. On the other hand, there is little work on the prognosis of congenital heart dis-
ease for example, by determining microvascular density and the degree of myocardial ischemia. One 
of the most sensitive parameters of the extent of histological hypoxia is microvascular density (MVD) 
defined by the expression of CD31 and CD34 antigens. 

Key words: congenital heart defects, heart muscle, molecular biology, prognosis

Wykaz stosowanych skrótów: WWS – wrodzona wada serca, RV– prawa komora (ang. Right Ven-
tricle), LV – lewa komora (ang. Left Ventricle), RA – prawy przedsionek (ang. Right Atrium), LA 
– lewy przedsionek (ang. Left Atrium), ASD I – ubytek międzyprzedsionkowy typu I (ang. ostium 
primum Atrial Septal Defect), AVSD – ubytek przedsionkowo-komorowy (ang. Atrioventricular Sep-
tal Defect), ASD II – ubytek międzyprzedsionkowy typu II (ang. ostium secundum Atrial Septal De-
fect), VSD – ubytek międzykomorowy (ang. Ventricular Septal Defect), CoA – koarktacja aorty (ang. 
Coarctation of the Aorta), TGA – przełożenie wielkich pni tętniczych (ang. Transposition of the Great 
Arteries), ToF – tetralogia Fallota (ang. Tetralogy of Fallot), HLHS – zespół hipoplazji lewego serca 
(ang. Hypoplastic Left Heart Syndrome), MVD – naczynia mikrokrążenia (ang. Microvessel Density)
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WRODZONA WADA SERCA

Według polskiego jak i niemieckiego piśmiennictwa medycznego wada serca 
jest wrodzoną lub nabytą nieprawidłowością budowy serca. Polega ona na niepra-
widłowych połączeniach pomiędzy jamami serca lub/i dużymi naczyniami bezpo-
średnio do nich uchodzących, albo/i na nieprawidłowej funkcji zastawek serca [9]. 

Wrodzone wady serca dzielone są na różne sposoby:
• w zależności od obecności lub braku charakterystycznych objawów klinicz-

nych (wady sinicze i niesinicze);
• w zależności od wielkości przepływu płucnego (wady ze zmniejszonym, 

zwiększonym i prawidłowym przepływem płucnym);
• w oparciu o opis zmian anatomicznych grupowanych w zespoły (dotyczące 

zwykle zaburzeń określonego etapu rozwoju płodowego serca).

EMBRIOGENEZA

W krajach europejskich wady serca są rozpoznawane u ok. 0,8-1,0% żywo uro-
dzonych noworodków. W większości przypadków (70-90%) przyczyna ich powsta-
nia jest nieznana. W pozostałych przypadkach uwzględnia się podłoże genetyczne 
oraz wpływ czynników teratogennych [6, 14]. 

W aspekcie powstawania wrodzonych wad serca dużą rolę odgrywają etapy 
rozwoju serca. Okres najistotniejszy dla jego rozwoju to okres embrionalny, zwany 
również zarodkowym, trwający od 15-60 dnia od zapłodnienia (ryc. 1). Pierwsze 
pole sercowe, dające początek rozwojowi pierwotnej cewy sercowej, pojawia się 
w trzecim tygodniu życia zarodkowego. Większość wad serca powstaje między 4 
a 8 tygodniem ciąży.

Etapy rozwoju serca  – okres prenatalny [17]:
• 15 dni – powstanie cewy sercowej;
• 20 dni – skręcanie się cewy wokół własnej osi; 
• 22 dni – pierwsze skurcze cewy sercowej;
• 28-35 dni – podziały wewnętrzne struktur cewy sercowej;
• 37-44 dni – zakończenie rozwoju cewy sercowej.
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SINICZE WADY SERCA

Sinica to sine zabarwienie powłok ciała i błon śluzowych, spowodowane obec-
nością odtlenowanej hemoglobiny lub hemoglobiny patologicznej (methemoglobi-
ny) w naczyniach krwionośnych. Dla jej ujawnienia konieczny jest wzrost stężenia 
odtlenowanej hemoglobiny przekraczający 5g/100ml krwi (50g/l). Sinica cen-
tralna pojawia się gdy ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej wynosi poniżej 
<60mmHg, a wysycenie hemoglobiny tlenem < 85%.

Do najczęściej występujących wad serca siniczych zaliczamy:
•	 przełożenie wielkich pni tętniczych (TGA);
•	 zespól czworaczy Fallota (ToF);
•	 anomalię Ebsteina (ryc. 3);
•	 atrezję tętnicy płucnej;
•	 atrezję zastawki trójdzielnej.

RYCINA 1. Etapy rozwoju serca (http://www.polradiologia.org/polish/egzamin/streszczenia/2006-je-
sien/10.07.EMBRIOGENEZA – WADY SERCA – SYLABUS.pdf). Period when major abnormality 
occurs – okres z rozwojem dużych zmian wrodzonych. Period when minor abnormality occurs – okres 
z rozwojem małych zmian wrodzonych
FIGURE 1. Stages of heart decelopment (http://www.polradiologia.org/polish/egzamin/streszcze/-
nia/2006-jesien/10.07.EMBRIOGENEZA – WADY SERCA – SYLABUS.pdf) 
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RYCINA 2. Miejsca występowania sinicy centralnej u dziecka z wrodzoną wadą serca (American Ac-
creditation Health Care Commission)
FIGURE 2. Body sites of central cyanosis in children with CHD

RYCINA 3. Badanie echokardiograficzne – anomalia Ebsteina 
FIGURE 3. Echocardiographic examination – Ebstein anomaly
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NIESINICZE I PÓŹNOSINICZE WADY SERCA

Wadami serca niesiniczymi są takie nieprawidłowości, w których przepływ 
krwi jest utrudniony, bez przecieków pomiędzy krążeniem małym (płucnym) a du-
żym (systemowym).

Wadami późnosiniczymi są takie wady, w których początkowo występuje prze-
ciek lewo-prawy (z „wysokociśnieniowej” komory lewej do „niskociśnieniowego” 
serca prawego), a następnie – w wyniku przerostu nadmiernie obciążonego mięśnia 
komory prawej dochodzi do zmiany gradientu ciśnień w jamach serca i odwrócenia 
przecieku na prawo-lewy (piśmiennictwo: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wada_serca)

Do wad serca niesiniczych i późnosiniczych zaliczamy:
• ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD) (ryc. 4);
• ubytek w przegrodzie międzykomorowej (VSD );
• ubytek w przegrodzie przedsionkowo-komorowej ( AVSD ) (ryc. 5);
• koarktacja aorty (CoA)

RYCINA 4. Badanie echokardiograficzne – ubytek międzyprzedsionkowy typu ASD II
FIGURE 4. Echocardiographic examination – ostium secundum Atrial Septal Defect
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PRZYCZYNY POWSTAWANIA WRODZONYCH WAD SERCA

Jak wykazują poszczególne badania, u większości chorych dzieci z wrodzony-
mi wadami, w tym wadami serca, przyczyna ich powstania jest nieznana. Na ich 
rozwój składają się zarówno czynniki egzo- jak i endogenne. Na podstawie donie-
sień z różnych ośrodków neonatologiczno-pediatrycznych, przyczyna nieznana to 
aż 70% przypadków, a przyczyny genetyczne, w tym jednogenowe oraz aberracje 
chromosomalne stanowią odpowiednio 15% i 5%. Czynniki egzogenne, środowi-
skowe, takie jak: choroby matki, leki, infekcje, substancje chemiczne, czynniki me-
chaniczne czy zaburzenia termogenezy stanowią aż 10% [22].

Szczałuba i wsp. wykazali, że około 10-15% płodów jest dotkniętych pojedyn-
czą lub mnogą wadą wrodzoną, podczas gdy częstość ich występowania u żywo 
urodzonych noworodków stanowi 2-3%. Świadczy to o tym, że wiele spośród tych 
wad ma charakter letalny, zgon dziecka następuje w okresie prenatalnym, często 
przed postawieniem rozpoznania. Wiele rodzin ze zwiększonym ryzykiem posiada-
nia dziecka z wadą wrodzoną (wiek matki, wady u rodzeństwa, wady występujące 
w rodzinie) nie otrzymuje wystarczającej informacji co do możliwości wczesnej 
diagnostyki i leczenia. Szczególne znaczenie dla odległego rokowania ma poinfor-
mowanie rodziców pacjentów z wrodzoną wadą serca o możliwościach wykorzy-
stania w diagnostyce kardiologicznej metod cytogenetyczno-molekularnych. 

RYCINA 5. Badanie echokardiograficzne – ubytek przedsionkowo-komorowy (AVSD) 
FIGURE 5. Echocardiographic examination – Atrioventricular Septal Defect
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BIOLOGIA MOLEKULARNA

Najintensywniejszy rozwój medycyny zarówno w kontekście podstaw kli-
nicznych, jak i badań podstawowych, w tym w dziedzinie biologii molekularnej 
i genetyce, przypada na drugą połowę XX wieku. To właśnie wtedy doszło do 
poznania i opisania struktury kwasów nukleinowych, a dalej materiału genetycz-
nego człowieka zapisanego w chromosomach. W wielu najczęstszych chorobach 
układu krążenia, takich jak miażdżyca czy nadciśnienie tętnicze, główną rolę 
odgrywa wpływ środowiska, ale także uwarunkowania wielogenowe. Znanych 
jest kilkadziesiąt zespołów genetycznych, które są uwarunkowane jednogenowo. 
Dzięki sporządzonej i dostępnej bazie danych OMIM (Online Mendelian Inheri-
tance in Man), wyszczególniono znaczną liczbę tych właśnie zaburzeń oraz ze-
społów, w których ściśle określono lokalizację chromosomową odpowiadającą za 
powstawanie poszczególnych wrodzonych wad i chorób serca. Chorobami układu 
krążenia, w których biologia molekularna odegrała znaczącą rolę i udowodniła 
podłoże genetyczne jako ich przyczynę są kardiomiopatie [5]. Według danych za-
czerpniętych z bazy dziedziczenia chorób u człowieka, np. za wystąpienie takiej 
wady jak ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej odpowiedzialny jest gen 
– AVSD 1, 2 oraz 3, zespół czworaczy Fallota może być dziedziczony w sposób 
autosomalny recesywny, a za malformacje konotrunkalne serca w tym zespole od-
powiedzialny jest gen CTHM. 

Dzięki możliwości wykorzystania biologii molekularnej w wielu przypad-
kach możliwe jest rozpoznawanie przyczyny powstania wady i określenie ryzyka 
ponownego jej wystąpienia w danej rodzinie [5]. Dotychczas udało się użyć trans-
feru DNA do komórek, w celu zastąpienia DNA odpowiedzialnego za nieprawi-
dłowy rozwój informacji genetycznej i zamianie jej na nową, zdrową informację. 
Bardzo znana jest metoda rozpuszczania DNA w fosforanie wapnia lub bezpo-
średnie wstrzykiwanie plazmidów zawierających materiał genetyczny [8]. Mo-
rishige i wsp. przeprowadzili doświadczenie z użyciem genu peptydu natiuretycz-
nego C, który stosowano miejscowo, zapobiegając tym samym remodelingowi 
ściany naczynia i powstaniu restenozy po przezskórnych zabiegach angioplastyki 
wieńcowej [15].

Pod koniec XX wieku „złotym standardem” stała się ocena wycinków mię-
śnia sercowego (bioptatów) w monitorowaniu odrzucania przeszczepionego ser-
ca. Aktualnie, dzięki nowoczesnym metodom diagnostycznym bioptatów nabiera 
ona coraz większego znaczenia. W wielu innych zespołach klinicznych na podsta-
wie biopsji można ustalić właściwe rozpoznanie i dzięki temu zastosować odpo-
wiednią terapię. Wykonywanie biopsji serca u dzieci ma ograniczony charakter ze 
względu na inwazyjność zabiegu i wciąż mało precyzyjne kryteria diagnostyczne.
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Zaburzenia morfogenezy serca prowadzące do wykształcania wrodzonych 
wad tego narządu mogą wynikać w sposób bezpośredni z czynników zewnątrz- 
oraz wewnątrzpochodnych oraz różnego rodzaju mutacji, jak i w sposób pośredni 
– będąc następstwem niedotlenienia. Jednym z najbardziej czułych parametrów 
histologicznych określających wartość niedotlenienia jest gęstość mikrokrążenia 
(MVD) definiowana ekspresją antygenów oraz CD34. W związku z powyższym, 
istotna jest ocena przydatności czynników CD31 oraz CD34 w określaniu stop-
nia MVD oraz próba zdefiniowania wartości diagnostycznej i rokowniczej MVD, 
określanego w wycinkach mięśnia sercowego uzyskanych podczas operacyjnej 
korekty wrodzonych wad serca. Dane uzyskane z badań własnych, których ce-
lem było oznaczenie MVD w materiale jaki stanowił fragment serca pobierany 
podczas operacji kardiochirurgicznych,  są jednymi z pierwszych, jakie zostały 
dotychczas przeprowadzone w tej grupie chorób. Wcześniej wykonywane ozna-
czenia odwoływały się bowiem w pierwszym rzędzie do zmian obserwowanych 
w remodelingu mięśnia sercowego podczas zmian przeciążeniowych serca. Ra-
kusan i wsp. zarejestrowali, że gęstość naczyń kapilarnych w ciśnieniowym prze-
ciążeniu lewej komory serca jest proporcjonalna do ciężkości wady. U dorosłych 
przerost mięśnia sercowego okazuje się być wynikiem zaburzonej angiogene-
zy [16]. Według Rutza i wsp. w przypadku przerostu prawej komory, w takich 
wadach serca jak przełożenie wielkich pni tętniczych (TGA) i tetralogia Fallota 
(ToF), mamy natomiast do czynienia z relatywnie obniżoną gęstością naczyń mi-
krokrążenia oraz redukcją rezerwy perfuzyjnej, co ma wpływ na funkcję skurczo-
wą prawej komory serca [18].

Ocena gęstości naczyń serca wykonywana jest najczęściej przy wykorzystaniu 
oceny ekspresji CD31. Czynnik ten, zwany również „angio T komórką”, wyko-
rzystywany jest przede wszystkim do demonstracji zdolności naczynioochoron-
nych oraz neotworzenia naczyń. Kushner i wsp. wykazali, że wszelkie deformacje 
w subpopulacjach komórek CD31-pozytywnych wpływają na upośledzenie angio-
genezy oraz istotnie większe prawdopodobieństwo wystąpienia chorób układu krą-
żenia powstających z wiekiem [13]. MVD został uznany za czynnik prognostyczny 
wskazujący na możliwości adaptacyjne tkanek do warunków niedotlenienia. 

W przypadku wrodzonych wad serca, na podstawie badań własnych wysu-
nięto sugestię, że antygen CD34 charakteryzuje się nie tylko większą od anty-
genu CD31 przydatnością w zakresie oceny MVD, ale może być również z po-
wodzeniem wykorzystywany jako wskaźnik niedotlenienia wybranych obszarów 
ocenianych w wycinku mięśnia sercowego. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę 
rodzaj wady serca – sinicza i niesinicza, można założyć, że wyłącznie porównaw-
cza analiza ekspresji antygenów CD31 oraz CD34 może mieć w tych przypadkach 
znaczenie rokownicze.
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ROZPOZNANIE

Około 8-10/100 żywo urodzonych noworodków rodzi się z wadami wrodzo-
nymi serca. Diagnostyka prenatalna odgrywa coraz większą rolę w rozpoznawaniu 
i dalszej opiece nad dzieckiem z wrodzoną wadą serca. Z definicji wynika, że są to 
wszystkie badania, które można wykonać przed narodzinami dziecka. Zaliczamy do 
nich badania inwazyjne [7]:

• biopsja trofoblastu w 10-14 tygodniu ciąży;
• amniopunkcja w 14-19 tygodniu ciąży;
• kordocenteza powyżej 19 tygodnia ciąży.
To za pomocą wyżej wymienionych badań uzyskujemy coraz większe postępy 

w dziedzinie genetyki molekularnej, badaniach hybrydyzacji in situ metodą FISH. 
Jednakże badania nieinwazyjne, w tym rozwój techniki ultrasonograficznej, stają 
się jednymi z najważniejszych metod monitorowania płodu (ryc. 6). Opierając się 
na rekomendacjach Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego badania ultrasono-
graficzne powinno się wykonać w ciąży niepowikłanej:

• 11-14 tygodniu ciąży;
• 18-22 tygodniu ciąży;
• po 30 tygodniu ciąży.

RYCINA 6. Badanie echokardiograficzne płodu w 23 tygodniu ciąży
FIGURE 6. Echocardiographic examination of fetus in 23 Hbd
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Według danych lekarzy z Fetal Medicine Foundation (FMF) z Londynu dzięki 
badaniom wykonanym między 11 a 14 tygodniem ciąży możliwe jest określenie 
ryzyka urodzenia dziecka z aberracją chromosomową [4]. 

Z własnych doświadczeń wiemy, że u około 25% noworodków urodzonych 
z wadą serca, w pierwszych 24-72 godzinach stan noworodka ulega znacznemu po-
gorszeniu, dochodzi do stanu zagrożenia życia. Taka sytuacja ma miejsce w tak zwa-
nych „przewodozależnych wadach serca”, w których utrzymanie przepływu płucnego 
lub systemowego zależy od drożności przewodu tętniczego. Do  głównych objawów 
zaliczamy zmiany związane z niedotlenieniem (hipoksją) lub hipoperfuzją, a jako 
tego rezultat, upośledzenie funkcji poszczególnych narządów organizmu. Zazwyczaj 
u tych noworodków obserwuje się sinicę, tachykardię, powiększenie wątroby, obrzę-
ki. Należy pamiętać, że brak szmeru nad sercem nie wyklucza obecności wrodzonej 
wady serca. Bardzo ważne jest różnicowanie podobnych objawów z zakażeniem, ura-
zem okołoporodowym, krwawieniem do centralnego układu nerwowego oraz prze-
trwałym nadciśnieniem płucnym. Stąd niezwykle ważne jest ustalenie przyczyny tak 
ciężkiego stanu dziecka, gdyż każdy z wymienionych stanów leczy się w odmienny 
sposób. Rozpoznanie opieramy na podstawie badania klinicznego, elektrokardio-
graficznego oraz zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej, jednak badaniem roz-
strzygającym o rozpoznaniu lub wykluczeniu wrodzonej wady serca u noworodka 
jest echokardiografia [1]. Jakość niesienia pomocy, szybkość w działaniu, a przede 
wszystkim rozpoznanie przyczyny i stanu klinicznego pacjenta w dużej mierze zależy 
od lekarza badającego noworodka, a także od wiedzy na temat samej wady i czasu jej 
rozpoznania. Rozpoznanie wady serca w okresie prenatalnym daje znacznie większą 
możliwość w niesieniu pomocy, przeżyciu, a przede wszystkim mniejsze powikłania 
u noworodka, a później dziecka, takie jak uszkodzenie centralnego układu nerwowe-
go, nerek, wątroby, w efekcie ich niedotlenienia w okresie noworodkowym. W takich 
sytuacjach kobieta, będąca w ciąży zagrożonej (z prenatalnie rozpoznaną wrodzoną 
wadą serca u płodu) powinna rodzić w ośrodkach o najwyższym stopniu referencyj-
nym, z zespołem lekarzy neonatologów, przygotowanych na ewentualne przyjęcie 
i prowadzenie noworodka z wrodzoną wadą serca.

LECZENIE

Wybór sposobu leczenia wrodzonej wady serca zależy od jej rodzaju, zaburzeń 
hemodynamicznych w układzie krążenia oraz stanu klinicznego pacjenta. Różnice 
w wyborze metody i czasu leczenia zabiegowego mogą dotyczyc tej samej wro-
dzonej wady serca. Sposób leczenia wady serca opiera się w głównej mierze na 
kardiochirurgicznej korekcie, w przypadku niektórych wad na kardiologicznym za-
biegu interwencyjnym. Przed i po leczeniu zabiegowym konieczna jest stała opieka 
kardiologiczna i w niektórych sytuacjach suplementacja leków nasercowych.
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W przypadku wielu prostych wad serca kwalifikacja do leczenia zabiegowe-
go opiera się na wynikach badań nieinwazyjnych, w tym echokardiografii. W nie-
których wadach serca przydatne diagnostycznie są także tomografia komputerowa 
(CT) i rezonans magnetyczny (NMR). W złożonych wadach serca, a zwłaszcza 
w wadach leczonych wieloetapowo, konieczne jest poszerzenie diagnostyki o bada-
nie inwazyjne, jakim jest cewnikowanie serca [11, 12, 24, 27]. 

Do najczęściej wykonywanych kardiologicznych zabiegów interwencyjnych 
u dzieci należą:

• zamknięcie przetrwałego przewodu tętniczego za pomocą sprężynki we-
wnątrznaczyniowej (ang. coil) lub zatyczki (ang. amplatzer);

• zamknięcie ubytku międzyprzedsionkowego zatyczką (korkiem) Amplatza;
• plastyka balonowa zwężeń prawego i lewego ujścia tętniczego;
• plastyka balonowa i wszczepienie stentu donaczyniowego w koarktacji aorty 

[2, 19].
Zabiegom kardiochirurgicznym poddawane są dzieci przede wszystkim ze złożo-

nymi wadami serca, takimi jak ToF, TGA, HLHS, ale także z najczęściej występującą 
wrodzoną wadą serca, jaką jest VSD. W niektórych przypadkach mięśniowych VSD 
możliwe jest nieoperacyjne zamknięcie ubytku [3, 23].

ROKOWANIE

Co roku około 3000-3500 dzieci i młodzieży operowanych jest w Polsce z powo-
du wrodzonych wad serca. W 2001 roku ukazały się rekomendacje Polskiego Towa-
rzystwa Kardiologicznego dotyczące postępowania z dorosłymi po operacjach wro-
dzonych wad serca [21]. Do grupy tak zwanych dobrze rokujących wad serca według 
autorów zaliczyć należy: przetrwały przewód tętniczy, izolowane ubytki przegrody 
międzyprzedsionkowej oraz międzykomorowej, ale bez istotnych zaburzeń hemody-
namicznych [10]. 

Wady zastawki aortalnej stanowią 70-75% wszystkich typów wrodzonych wad 
drogi odpływu lewej komory serca. Według danych z piśmiennictwa po operacji na-
prawczej, aż w 26% przypadków konieczna jest roeperacja po 10 latach, w 39% po 18 
latach, a większość pacjentów jest dwukrotnie operowana przed 40 rokiem życia [25]. 

Najczęstsza sinicza wada serca u niemowląt – Tetralogia Fallota, jest aktualnie 
korygowana w okresie niemowlęcym, co wiąże się ze zdecydowanie lepszym roko-
waniem u tych pacjentów. Do istotnych statystycznie czynników ryzyka wczesnego 
zgonu należą: wiek poniżej 3 miesiąca oraz masa ciała poniżej 5 kg. Wcześnie wyko-
nana operacja zmniejsza to ryzyko [26]. 

Należy zaznaczyć, że postęp w dziedzinie kardiologii dziecięcej i kardiochirurgii 
w ostatnich 30 latach jest bardzo istotny. Dzięki najnowocześniejszym metodom dia-
gnostycznym i terapeutycznym, możliwość ratowania dzieci z wrodzonymi wadami 
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serca to wielki krok naprzód w tej dziedzinie medycyny. W latach 60-tych XX wieku 
około 60% dzieci umierało z powodu wrodzonych wad serca, aktualnie co najmniej 
70% osiąga wiek młodzieńczy i dorosłości [20].

PODSUMOWANIE

Postęp jaki się dokonuje w diagnostyce prenatalnej, diagnostyce biologii mole-
kularnej oraz opiece nad noworodkiem, sposób w jaki się przekazuje przyszłym ro-
dzicom informacje, a jednocześnie zebranie i analiza wszystkich danych, pozwalają 
na zdecydowanie lepsze zrozumienie problemów i leczenie wrodzonych wad serca. 
Najbardziej wiarygodna ocena zmierzająca do określenia ciężkości wady oraz praw-
dopodobnie ryzyka niepowodzeń leczenia, musi jednak uwzględniać jednoczesną 
i porównawczą analizę wszystkich aspektów oraz możliwości – od rozpoznania, po-
przez diagnostykę, w tym ocenę stopnia niedotlenienia, zdolności tkanek do angio-
genezy po zabiegu kardiochirurgicznym oraz odbudowy uszkodzonego serca, aż po 
rokowanie. 

PODZIĘKOWANIA

Publikacja jest częścią projektu badawczego nr NN401601738 pt. „Badanie mo-
lekularnego podłoża wrodzonych wad serca u dzieci w aspekcie zmian adaptacyjnych 
mięśnia sercowego oraz wczesnych i odległych wyników leczenia”, Uniwersytet 
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,  Klinika Kardiologii i Nefrolo-
gii Dziecięcej, I Katedra Pediatrii. Kierownik projektu: Prof. dr hab. n. med. Aldona 
Siwińska. 
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