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Problemy leczenia wady wrodzonej serca
skojarzonej z wadami innych narządów

Maciej A. Karolczak, Leszek Bęc

Serce pomimo znacznej autonomii nie jest narządem niezależnym. Połączone
z innymi narządami siecią nerwów i naczyń, uwikłane w szereg interakcji, jest
zaledwie jednym z elementów złożonego systemu, jakim jest organizm człowie−
ka. Analogicznie do ośrodkowego układu nerwowego, płuc czy przewodu pokar−
mowego podlega działaniu środowiska zewnętrznego w okresie morfogenezy.

Nie powinno więc być dla nas zaskoczeniem, że u dziecka z wrodzoną wadą
serca spotykamy wady innych narządów, zwane tradycyjnie wadami towarzyszą−
cymi. Określenie to, mimo że stosowane powszechnie, jest jednak terminem mało
precyzyjnym, gdyż sugerując dominujące znaczenie defektu wewnątrzsercowe−
go równocześnie usuwa nieco w cień, lub innymi słowy, pomniejsza znaczenie
wad pozasercowych. W rozdziale tym zajmując się zespołami genetycznymi oraz
wadami skojarzonymi z wadami wrodzonymi serca postaramy się wykazać, iż
prawidłowe zrozumienie całokształtu zaburzeń staje się współcześnie czynnikiem
kluczowym w podejmowaniu decyzji operacyjnej, a także w adekwatnej ocenie
ryzyka kardiochirurgicznego.

Złożoność i długotrwałość procesu tworzenia się i kształtowania serca (ryc. 1)
powoduje, iż w przypadku zadziałania czynnika szkodliwego istnieje duże praw−
dopodobieństwo uszkodzenia wielonarządowego. Dotychczas znaczną uwagę
przykładano do zidentyfikowanych czynników teratogennych: wirusów, używek,
związków chemicznych (leków) czy różnych form promieniowania. Współcze−
śnie stosowane narzędzia analizy genetycznej rzucają zupełnie nowe światło na
konsekwencje zmiany ilościowej i jakościowej materiału genetycznego u czło−
wieka.

Dla przykładu, współistnienie mutacji genu kodującego sercowy czynnik trans−
krypcyjny NKX2.5 z różnymi wadami serca sugeruje, iż bierze on czynny udział
w różnych szlakach i etapach rozwoju serca (1). W zależności od typu mutacji
NKX2.5 stwierdza się ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej (ASD), mię−
dzykomorowej (VSD*), tetralogię Fallota (ToF) czy anomalię Ebsteina.

* Wykaz skrótów umieszczono na końcu rozdziału.
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Obserwowane zaburzenia przewodzenia przedsionkowo−komorowego – mimo
że zakodowane genetycznie – ujawniają się dopiero w jakiś czas po urodzeniu.
Można spekulować, iż interwencja chirurgiczna lub też uogólniona reakcja za−
palna w odpowiedzi na krążenie pozaustrojowe może być niespecyficznym
bodźcem wyzwalającym (trigger) lub ujawniającym zaburzenia przewodzenia
na poziomie łącza przedsionkowo−komorowego. Jak znaczna liczba pacjentów
z ASD/VSD/ToF należy do grupy zmutowanych NKX2.5, pozostaje na razie py−
taniem bez odpowiedzi.

Dotychczasowe opracowania epidemiologiczne sugerowały, iż wrodzone wady
serca w niewielkim stopniu podlegają mendlowskim regułom dziedziczenia, zaś
zasadą dominującą jest dziedziczenie poligeniczne. Ostatnie badania oparte na
genetyce molekularnej wskazują z jednej strony na odpowiedzialność poszczegól−
nych genów lub loci genowych, z drugiej zaś sugerują wyższy odsetek chorób
występujących rodzinnie (2). Powyższe informacje skłaniają do położenia więk−
szego nacisku na poradnictwo genetyczne w kontekście wrodzonych wad serca.

Oczywiście czym większy odcinek kodu genetycznego zostanie zmieniony
(np. w następstwie mutacji) lub usunięty (np. delecja chromosomu), tym bardziej
różnorodnych zmian możemy oczekiwać. Za przykład może posłużyć delecja
długiego ramienia chromosomu 22 (22q11) uznawana za czynnik sprawczy
zarówno przerwanego łuku aorty typu B jak również tetralogii Fallota z brakiem
zastawki tętnicy płucnej. W tym przypadku znalezienie genów odpowiedzialnych
za powstawanie poszczególnych wad wymaga nowatorskich technik manipulo−
wania genomem (3). Przynoszą już one pierwsze sukcesy, sugerujące na przy−
kład, iż delecja 22q11.2 może powodować wady serca z grupy conotruncal.
Podkreśla się wartość diagnostyczną wczesnego genetycznego potwierdzenia

Ryc. 1. Rozwój wybranych elementów morfologicznych serca zobrazowany w czasie upływającym
od owulacji (IAS: przegroda międzyprzedsionkowa, IVS: przegroda międzykomorowa). Zaznaczono

fazę I (embrionalną) rozwoju płuc (P) oraz kształtowanie się przepony (D)
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delecji 22q11.2 u niemowląt z łagodnie manifestującym się fenotypowo zespo−
łem DiGeorge’a (velo–cardio–facial syndrome) (4). Kolejnym przykładem iden−
tyfikacji czynnika sprawczego jest wykazanie (5), iż mutacja genu zlokalizowa−
nego między WI−8327 a D8S1825 w chromosomie 8 (8p23) zaburza różnicowa−
nie się struktur wewnątrzsercowych, prowadząc do licznych wrodzonych wad
serca (conotruncal, ASD, AVSD, zwężenie zastawki płucnej)

22.1. Zespoły genetyczne z wysokim odsetkiem wrodzonych
wad serca (układ alfabetyczny)

22.1.1. Zespół Alagille’a (AGS)

Zespół wad dziedziczony autosomalnie dominująco, o prawie całkowitej pe−
netracji lecz różnej ekspresji. Formy mozaikowe skutkują łagodnymi fenotypowo
postaciami AGS. Związany jest z mutacją genu Jagged1 (JAG1) zlokalizowanego
w chromosomie 20 (20p12). Gen JAG1 koduje ligand receptora NOTCH determi−
nującego różnicowanie komórek w okresie wczesnej embriogenezy. Nasilenie
typowych dla zespołu zmian wątrobowych (zmniejszenie liczby wewnątrzwątro−
bowych przewodów żółciowych) zależy od stopnia deficytu domeny Delta/Ser−
rate/Lag−2 (DSL) i może prowadzić do szybkiej niewydolności wątroby wyma−
gającej transplantacji narządu.

Wrodzone wady serca obserwowane u ponad 95% pacjentów dotyczą najczę−
ściej prawego serca i obejmują spektrum od łagodnego obwodowego zwężenia
tętnic płucnych do ciężkich postaci tetralogii Fallota (6) (mutacja G274D). Wady
serca są najczęstszą przyczyną zgonów w tej grupie pacjentów.

Do całości zespołu należy dodać przewlekłą cholestazę, wady twarzy i układu
kostno−szkieletowego oraz wady narządu wzroku. Występujące zwężenia tętnicy
nerkowej z nadciśnieniem tętniczym, zwężenia jelita cienkiego, zwężenia tchawi−
cy i oskrzeli oraz wylewy śródczaszkowe sugerują zaburzoną angiogenezę (7).
Zaburzenia te w wydatnym stopniu zwiększają ryzyko powikłań pooperacyjnych
oraz wpływają na podejmowanie decyzji o korekcji wrodzonej wady serca w krą−
żeniu pozaustrojowym.

22.1.2. Zespół DiGeorge’a (DGS)

Jeden z lepiej poznanych zespołów wad uwarunkowanych delecją locus q11
w chromosomie 22. W następstwie całkowitego lub częściowego niedorozwoju
trzeciej i czwartej kieszonki krtaniowej dochodzi do aplazji bądź hipoplazji
grasicy i gruczołów przytarczycznych, zespołu niedoboru odpornościowego
zależnego od komórek T, hipokalcemii oraz zaburzeń budowy twarzoczaszki.
Z zespołem DiGeorge’a ściśle związane są wrodzone wady układu sercowo−na−
czyniowego (80%), jak przerwanie łuku aorty typu B, podwójny łuk aorty i in.,
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pierścienie naczyniowe, nieprawidłowe odejście tętnicy podobojczykowej lub
pnia ramienno−głowowego (od prawej tętnicy płucnej) (8) oraz wady serca typu
conotruncal (wspólny pień tętniczy lub tetralogia Fallota) (9).

Brak tkanki grasiczej stwierdzany w trakcie sternotomii jest istotnym wy−
znacznikiem zespołu.

22.1.3. Zespół Downa (trisomia 21)

Wysoka ekspresja genu DSCR1 (Down Syndrome Candidate Region 1) zloka−
lizowanego w odcinku q22.1−q22.2 chromosomu 21 w sercu dorosłych i mózgu
płodu sprawia, iż w efekcie potrojenia materiału genetycznego (trisomia 21= trzy
chromosomy 21) może być on jednym z głównych sprawców współistnienia
zmian sercowych w zespole Downa (10).

Istnieje wysokie prawdopodobieństwo (95%) prenatalnego rozpoznania tri−
somii 21 (bez stosowania amniopunkcji) na podstawie ultrasonografii prenatal−
nej (III trymestr ciąży), która jest w stanie zidentyfikować tzw. markery dysmor−
fologiczne zespołu Downa (np. zmieniony profil twarzy, hipoplazja paliczków
środkowych palców V, zaburzona biometria kości długich) czy też w oparciu o ba−
danie stężenia markerów osoczowych (alfafetoproteiny, beta−gonadotropiny
kosmówkowej, wolnego estriolu).

Dzieci z zespołem Downa, charakteryzujące się opóźnieniem rozwoju umy−
słowego i hipotonią mięśniową, stanowią znaczny odsetek wśród pacjentów
kwalifikowanych do operacji serca. Wymagają one szczególnej opieki przedope−
racyjnej ze względu na podatność infekcyjną (np. zapalenie ucha środkowego),
schorzenia tarczycy, problemy stomatologiczne oraz trudności w karmieniu.
Należy również pamiętać o białaczkopodobnych wynikach rozmazu krwi, które
będąc typowymi dla zespołu Downa, nie są per se przeciwwskazaniem do ko−
rekcji chirurgicznej wady serca.

Pacjenci ci wymagają częstokroć innych pilnych operacji w okresie nowo−
rodkowym. Analiza ponad 5500 niemowląt z zespołem Downa (11) ustaliła, iż
ryzyko wystąpienia niedrożności dwunastnicy, trzustki obrączkowatej i zaćmy
wrodzonej przekracza 300−krotnie szansę wystąpienia tego schorzenia u dzieci
bez trisomii 21, ryzyko choroby Hirschsprunga czy zarośnięcia nozdrzy tylnych
jest 100 razy wyższe, szansa zarośnięcia przełyku lub jelita cienkiego, polidak−
tylii czy przepukliny sznura pępowinowego 10–30 razy większa.

Opierając się na danych opublikowanych w roku 1998 na podstawie Atlanta
Down Syndrom Project (12) można przyjąć, że częstość występowania zespołu
wynosi 9,6/10000 żywo urodzonych. Odsetek wrodzonych wad serca wyniósł 44%,
złożyły się nań różne postaci kanału przedsionkowo−komorowego (45%), ubytki
w przegrodzie międzykomorowej (35%), ubytki w przegrodzie międzyprzedsionko−
wej (8%), przetrwały przewód tętniczy (7%) oraz tetralogia Fallota (4%). W naszym
doświadczeniu przebyta uprzednio operacja wrodzonej wady przewodu pokarmowego
nie stanowiła dodatkowego czynnika ryzyka korekcji wrodzonej wady serca.
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22.1.4. Zespół Edwardsa (trisomia 18)

Jest drugą pod względem częstości trisomią u człowieka, występującą z czę−
stością 1:2000 żywo urodzonych noworodków. Dzięki ultrasonografii prenatal−
nej rozpoczęcie diagnostyki jest możliwe już w 10–14 tygodniu ciąży (na pełne
rozpoznanie pozwala tylko badanie cytogenetyczne).

Spektrum kliniczne obejmuje wady serca, układu nerwowego i moczo−
wo−płciowego. Pierwszym objawem, zwracającym uwagę lekarza winno być
upośledzenie wzrostu wewnątrzmacicznego, dysmorfia twarzy, upośledzony
rozwój kończyn z charakterystycznie zachodzącymi na siebie palcami ręki.

Wady serca to przede wszystkim zaburzenia septacji – zarówno przedsion−
ków jak i komór (ASD, VSD) oraz wady zastawkowe, lecz również koarktacja
aorty, PAPVD i DORV (doświadczenie własne autorów). W pierwszym roku życia
umiera 90% pacjentów, niewielki odsetek dożywa 1–2 dekady. Pomimo przeciw−
stawnych opinii (13,14) o skuteczności leczenia kardiochirurgicznego u tych
chorych, zalecana jest daleko posunięta ostrożność. Chirurg, który rozważa
ewentualną korekcję kardiochirurgiczną musi wziąć pod uwagę stopień uszko−
dzenia innych narządów (zwłaszcza centralnego układu nerwowego) oraz bar−
dzo niepewne rokowanie.

22.1.5. Zespół Ellisa−van Crevelda

Zespół zaburzeń rozwojowych narządów pochodzących z ekto− i mezodermy.
Kluczowy dla zespołu gen EVC zlokalizowano na krótkim ramieniu chromoso−
mu 4 (4p16). Dziedziczony recesywnie, autosomalnie. Częstość występowania
oceniana jest na 1/60 000 – choć w populacji amerykańskich Amiszów (Pensyl−
wania, USA) sięga 1/5000.

Dominującym obrazem jest karłowatość wywołana skróceniem kończyn (tzw.
karłowatość nieproporcjonalna), polidaktylia, nieprawidłowości uzębienia, zabu−
rzenia skórne, oczne i słabe owłosienie.

Wady serca dotyczą aż 60% osób dotkniętych zespołem. Większość z nich
jest wynikiem nieprawidłowej septacji wewnątrzsercowej. Do najczęstszych wad
należą wspólny przedsionek i wspólny kanał przedsionkowo−komorowy (AVSD),
będące wadami o cechach autosomalnie dominujących (4p13) oraz stwierdzany
rodzinnie całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych (lokalizacja 4p13−q12;
cecha autosomalna dominująca o niepełnej penetracji).

22.1.6. Zespół Holta−Orama

Mutacja w genie TBX5 należącym do rodziny genów transkrypcyjnych
T−box jest odpowiedzialna za zaburzenia tworzenia przegród wewnątrzserco−
wych i izomeryzm serca (15). Sam gen zlokalizowany w chromosomie 12
(12q21.3−q22) reguluje wzrost komórek w trakcie kardiogenezy, modulując tym
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samym wzrost i rozwój serca. Wady innych narządów obejmują różnego stop−
nia niedorozwój kończyn górnych (fokomelia) lub palców oraz brak kości i tęt−
nicy promieniowej.

Wrodzone wady serca spotyka się u 95% dzieci z zespołem Holta−Orama. Naj−
częstszą wadą wewnątrzsercową jest ASD (ok. 60% pacjentów) występujący po−
jedynczo lub wraz z innymi anomaliami (VSD, Ebstein). Zaburzenia przewod−
nictwa wewnątrzsercowego dotyczą łącza przedsionkowo−komorowego i w wy−
branych przypadkach mogą wymagać wszczepienia na stałe stymulatora (zagro−
żenie blokiem całkowitym).

22.1.7. Zespół kabuki (Niikawa−Kuroki)

Kabuki to jeden z trzech gatunków klasycznego teatru japońskiego z charak−
terystycznym linijnym, różnokolorowym makijażem twarzy podkreślającym typo−
we cechy bohatera (zło, dobro, sprawiedliwość).

Pacjenci z uwarunkowanym genetycznie zespołem kabuki, poza charaktery−
stycznym wyrazem twarzy prezentują hipotonię, opóźniony rozwój fizyczny,
spowolniony wzrost, umiarkowany niedorozwój umysłowy. Trudności w karmie−
niu są na tyle nasilone, iż nierzadko koniecznym staje się operacyjne wytworze−
nie gastrostomii. Obecnie neguje się, podnoszoną wcześniej, rolę delecji odcin−
ka chromosomu 22 (22q11.2) w etiologii zespołu, sugerując lokalizację genów
odpowiedzialnych za zespół kabuki w chromosomie X.

Wrodzone wady serca diagnozowane są aż u 50–55% dzieci, z czego połowa
dotyczy okołoprzewodowej (juxtaductal) koarktacji aorty (16). Okres poopera−
cyjny może być powikłany ze względu na współwystępujące anomalie układu
moczowego, zespół złego wchłaniania, nadczynność tarczycy, skazę krwotocz−
ną (idiopatyczna małopłytkowość) czy hipogammaglobulinemię.

22.1.8. Zespół „kocich oczu”

Dodatkowy chromosom będący duplikacją (odwrotną, dwucentryczną) czę−
ści chromosomu 22 lub duplikacją odcinka 2Mb chromosomu 22q11.2 (usytu−
owanego między centromerem a locus D22S36), powoduje mnogie wady wro−
dzone, z których najczęstszą jest szczelina tęczówki (coloboma), wyrośla i prze−
toki przeduszne oraz zarośnięcie odbytu (czasem odbytnicy). Niedorozwój umy−
słowy dotyczy 2/3 dotkniętych wadą dzieci, zwłaszcza chłopców.

W oparciu o sekwencyjną analizę genomu, wyizolowano gen (nazwany
CECR1) mapujący ten krytyczny dla zespołu region. Białko kodowane przez
CECR1 wykazuje uderzające podobieństwo do nowopoznanych czynników
wzrostowych (IDGF, MDGF) (17). Sam gen jest stwierdzany w  licznych tkan−
kach, z największą ekspresją sercową, płucną, limfoblastyczną, łożyskową, ner−
kową i wątrobową. Szczególna ekspresja CECR1 (wczesnopłodowa) dotyczy
przedsionka i drogi wypływu serca we wczesnej fazie jego rozwoju.
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Stwierdzane u 1/3 pacjentów wady serca obejmują ubytki w przegrodach, ToF,
ToF z atrezją tętnicy płucnej, zwężenia tętnicy płucnej, całkowity nieprawidło−
wy spływ żył płucnych. Pacjenci są kwalifikowani do korekcji wad serca
z użyciem krążenia pozaustrojowego oraz do licznych chirurgicznych zabiegów
naprawczych układu pokarmowego i moczowego (np. odpływy pęcherzowo−mo−
czowodowe). Kolejność korekcji należy ustalać indywidualnie, w zależności od
wagi poszczególnych składowych zespołu.

22.1.9. Zespół LEOPARD

To rzadki, dziedziczny, warunkowany genetycznie (o wysokim stopniu pe−
netracji i zróżnicowanej ekspresji), autosomalnie dominujący zespół wad o bar−
dzo wysokim odsetku wrodzonych wad serca.

Nazwa jest akronimem od terminów anglojęzycznych (L−entiginosis, E−lec−
trocardiographic conduction defects, O−cular hypertelorism, P−ulmonary steno−
sis, A−bnormalities of genitalia, R−etardation of growth, D−eafness). Istotą ze−
społu jest wczesne występowanie mnogich skórnych (kark i plecy) zmian barw−
nikowych przypominających skórę lamparta. Zespół nosi również nazwę zespo−
łu sercowo−skórnego w związku z nasileniem zmian elektrokardiograficznych (ob−
niżenie odcinka ST, wydłużenie P−R, zmiany załamka T, blok odnogi pęczka Hisa,
zaburzenia przewodnictwa śródkomorowego) oraz stwierdzanym zwężeniem za−
stawki tętnicy płucnej. Istotną cechą zespołu jest kardiomiopatia, której stopień
decyduje o dalszym rokowaniu.

22.1.10. Zespół Noonana

Zwany jest również „zespołem Turnera o prawidłowym kariotypie” (tj. bez
anomalii chromosomu X). Dotyczy głównie chłopców. Typowa prezentacja fe−
notypowa to niski wzrost, szerokie rozstawienie oczu, łagodne upośledzenie
umysłowe, opadanie powiek, niezstąpienie jąder, nisko osadzone uszy, nisko
schodzące owłosienie karku oraz wady kośćca.

Wrodzone wady serca obejmują zwężenie tętnicy płucnej z ubytkiem w prze−
grodzie międzyprzedsionkowej oraz izolowane zwężenie zastawki tętnicy płuc−
nej. Zazwyczaj zwężenie to spowodowane jest skrajnym pogrubieniem brzegów
dysplastycznych płatków zastawki płucnej, bez ich zrośnięcia. Analiza 136
przypadków zespołu Noonan wymagających w latach 1986–1998 diagnostyki
kardiologicznej w rzymskim Ospedale Pediatrico Bambino Gesu (18) wykazała
klasyczny zestaw wrodzonych wad serca: zwężenie tętnicy płucnej (39%), kar−
diomiopatia przerostowa (10%), ASD (8%), ToF (4%) lecz również zaskakująco
wysoki odsetek częściowej postaci AVSD (15%) z towarzyszącym zwężeniem
podaortalnym; koarktacja aorty (9%) i wady zastawki mitralnej (6%).
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22.1.11. Zespół Patau (trisomia 13, trisomia D)

Zespół występujący 5−krotnie rzadziej niż zespół Downa (1:5000 żywo uro−
dzonych). Dodatkowy chromosom w grupie D (chromosomy 13–15) powoduje
nadekspresję genów odpowiedzialnych za rozwój. Rokowanie jest w części
zależne od obrazu cytogenetycznego: pełnej trisomii lub formy mozaikowej.

Obraz zespołu to niedorozwój umysłowy i fizyczny, małogłowie, polidakty−
lia, rozszczep wargi i podniebienia, wady oczu i uszu.

Wady serca obejmują niepełną septację przedsionków i komór, dwuodpływo−
wą prawą komorę (DORV) oraz zwężenia naczyń płucnych.

Zespół ten traktowano jako letalny z przeżyciem do 3 miesięcy. Obecnie
istnieją doniesienia o przeżyciach nawet 10−letnich. Wskazania do korekcji wady
serca muszą więc być ustalane indywidualnie z uwzględnieniem nasilenia wad
będących składową zespołu Patau.

22.1.12. Płetwiasta szyja (web neck anomaly; WNA)

Płetwiasta szyja jest konsekwencją utrudnionego spływu chłonki okolicy
szyjnej. Podkreśla się, iż aż u 60% niemowląt z WNA stwierdza się wady we−
wnątrzsercowe związane z zaburzeniami przepływu, jak hipoplastyczne lewe
serce, koarktacja aorty, ASD (19). U ponad 2/3 dzieci stwierdza się zespoły
genetyczne (Down, Ullrich−Turner, Noonan), u pozostałych objawy dysmorficz−
ne wiązane z zastojem limfy. Można przyjąć, iż samo stwierdzenie płetwiastej
szyi lub torbieli limfatycznej w obrębie szyi powinno rodzić podejrzenie co do
obecności wrodzonej wady serca.

22.1.13. Zespół Rubinsteina−Taybi’ego (RTS)

Zaburzenie rozwojowe, występujące rodzinnie. Wiadomo obecnie, że przy−
czyną RTS jest uszkodzenie genu kodującego białko CREBBP (lub CBP; bia−
łko jądrowe biorące udział np. w regulacji transkrypcyjnej związanej z c−AMP
oraz w remodelingu chromatyny) w wyniku zaburzenia aranżacji wewnętrznej
chomosomu 16 (w miejscu prążka 16p13.3) na drodze mikrodelecji, translo−
kacji czy inwersji, lub też na skutek mutacji genu.

Charakterystyczne szerokie kciuki i paluchy, małogłowie z wystającym czo−
łem, szeroko rozstawione oczy oraz nisko osadzone uszy współistnieją z opóź−
nieniem rozwoju psychofizycznego. Badania przeprowadzone na dużej grupie
pacjentów (138 osób z RTS) wykazały, iż u prawie 33% stwierdzano wady ser−
ca; w 2/3 proste jak ASD, VSD, PDA, koarktację aorty, zwężenie tętnicy płuc−
nej czy dwupłatkową zastawkę aorty, u pozostałych wady złożone. Korekcji
kardiochirurgicznej wymagało 27% pacjentów (20).
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22.1.14. Zespół Simpsona−Golabi’ego−Behmels’a

Zespół wad wrodzonych spowodowany anomalią genu GPC3. Dziedzicze−
nie związane jest z chromosomem X. Nasilenie zespołu wzrasta u osobników płci
męskiej. Istota zmian to nadmierny rozrost tkanek i narządów (ang. overgrowth).
Charakterystycznym grubym rysom twarzy i opóźnieniu rozwoju psychomoto−
rycznego towarzyszą: powiększenie narządów wewnętrznych (visceromegalia),
wrodzona przepuklina przeponowa, wady przewodu pokarmowego oraz wrodzone
wady serca. Prawidłowe rozpoznanie zespołu jest ważne ze względu na wysokie
ryzyko wystąpienia, w okresie wczesnego dzieciństwa, zaburzeń rytmu serca oraz
guzów nowotworowych pochodzenia zarodkowego (neuroblastoma, guz Wilm−
sa) (21).

22.1.15. Zespół Turnera (Ullricha−Turnera)

Do zespołu kwalifikuje się pacjentki z pojedynczym chromosomem X (45/X),
z postaciami mozaikowymi (45X/46XX, 45X/47XXX) lub aberracją struktural−
ną jednego z chromosomów X. Do klasycznego obrazu należy dysgenezja go−
nad, niski wzrost, płetwiasta szyja oraz wady dotyczące narządów różnicujących
się z mezodermy.

Na podstawie analizy dużych grup pacjentów z zespołem Turnera częstość
wad serca ustalono na 21,5%–23%. Wrodzone wady serca obejmowały dwupłat−
kową zastawkę aorty (14,7%) i koarktację aorty (4,4%), zwężenie lub niedomy−
kalność zastawki aortalnej (5,1%), częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych
(PAPVD; 2,9%), oraz ubytki w przegrodach serca (22). Częstość występowania
wyżej wymienionych wad u dzieci z zespołem Turnera jest statystycznie znamien−
nie wyższa niż w populacji zdrowej. U pacjentów dorosłych obserwowano nad−
ciśnienie tętnicze oraz tętniaki rozwarstwiające aorty.

W oparciu o doniesienia medyczne i doświadczenie własne autorów można
przyjąć, iż ryzyko korekcji wady w krążeniu pozaustrojowym nie odbiega od
normy przyjętej dla pacjentów z prawidłowym kariotypem. Pacjenci ci powinni
być kwalifikowani do operacji kardiochirurgicznych.

22.1.16. Zespół VATER/VACTERL

Nazwa zespołu jest akronimem. Obraz kliniczny zespołu obejmuje: V – za−
burzenia budowy żeber i kręgosłupa (ang. costo−vertebral malformations);
A – zarośnięcie odbytu (ang. anal atresia); T – przetokę tchawiczo−przełykową
(ang. tracheo−bronchial fistula); E – niedrożność przełyku (ang. esophageal
atresia); R – zaburzenia nerkowe (ang. renal anomalies).

W zespole VACTERL dodatkowo istnieją: C – wady serca (ang. cardiac
anomalies) oraz L – zaburzenia budowy kończyn (ang. limb anomalies).

Śmiertelność w tym zespole jest wysoka (24%) i związana głównie z istnie−
jącymi wadami wrodzonymi serca.
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22.1.17. Zespół Williamsa (Williams−Beuren)

Delecja genu 7q11.23 przynosi efekt już w niemowlęctwie w postaci upośle−
dzenia fizycznego i umiarkowanego niedorozwoju umysłowego (97%), charak−
terystycznego wyglądu twarzy fauna (94%; wypukłe czoło, obwisłe policzki, duże
usta z mięsistymi wargami, wystający podbródek, szeroko rozstawione oczy),
hiperkalcemii w okresie niemowlęcym oraz wad serca (u 100% dotkniętych
dzieci).

Zaburzenie tworzenia elastyny (gen elastyny posiada analogiczną lokaliza−
cję – 7q11.23) związane jest z występującymi w zespole zwężeniami tętnic głów−
nych: nadzastawkowym zwężeniem aorty i obwodowymi zwężeniami naczyń
płucnych.

22.2. Przepuklina przeponowa i zwiotczenie przepony

Rozwój przepony jest procesem nie do końca poznanym i obejmuje liczne,
kompleksowo powiązane interakcje komórkowe i tkankowe:
– centralna część ścięgnista powstaje z tzw. septum transversum,
– części grzbietowo−boczne z błon (fałdów) opłucnowo−otrzewnowych,
– odnogi grzbietowe z krezki przełyku,
– część mięśniowa z grupy mięśni międzyżebrowych.

Zawiązki przepony stwierdza się już w 4 tygodniu życia płodowego (mezen−
chyma boczna). W tym okresie septum transversum tworzy dolną część jamy
osierdziowej, oddzielając częściowo jamę klatki piersiowej od jamy brzusznej.
Stabilizując równocześnie tkankę mezenchymalną, wpływa na rozwój tkanki
płucnej. Poszczególne składowe przepony (septum transversum, fałdy opłucno−
wo−otrzewnowe, krezka grzbietowa przełyku) łączą się ok. 6 tygodnia życia
tworząc przegrodę ścięgnisto−mięśniową z pozostawieniem kanałów opłucnowo−
−otrzewnowych (zamykają się one ok. 8 tygodnia życia płodowego).

Ponieważ zasadniczy rozwój serca przypada na analogiczny okres życia
płodowego (3–6 tydzień) można oczekiwać, iż czynniki szkodliwe (teratogen−
ne), które zadziałają w tym czasie, mogą uszkodzić obydwa narządy. Z drugiej
strony, jak w przypadku zespołu Simpsona−Golabi’ego−Behmelsa, anomalia jed−
nego genu prowadzi do wad rozwojowych, zarówno serca jak i przepony.

Warto zwrócić uwagę na współczesne doniesienia podnoszące częste współ−
istnienie niedorozwoju serca (zwłaszcza jego lewej części) z wrodzoną przepu−
kliną przeponową (CDH). Może się to wiązać z niedostateczną ekspresją w mię−
śniu serca czynników wzrostowych (fibroblastycznego; bFGF i płytkopochodne−
go; PDGF) regulujących rozwój i aranżację przestrzenną serca (23).

Podstawową patologią wrodzonej przepukliny przeponowej jest przemiesz−
czenie części trzewi z jamy brzusznej do jamy opłucnej. Konsekwencją jest ucisk
i ograniczenie rozwoju lewego płuca (najczęściej) oraz przemieszczenie śródpier−
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sia na stronę przeciwną. Hipoplazja (lub ucisk) znacznej części miąższu płuca
powoduje nadmierny przepływ krwi przez prawidłowy miąższ płucny i szybki
rozwój nadciśnienia płucnego i/lub przetrwanie wysokich naczyniowych oporów
płucnych (PPHN) często opornych na leczenie tlenkiem azotu. Efektem opisa−
nego schematu zmian jest hipoksja mogąca opóźnić zamykanie się przewodu tęt−
niczego. Należy pamiętać, iż każdy czynnik zwiększający przepływ płucny będzie
przyspieszać niekorzystną ewolucję zmian w naczyniach płucnych. Mamy tu do
czynienia z typowym „błędnym kołem”: przepuklina przeponowa >hipoksja >
PDA >wysoki opór płucny >hipoksja. Istnieją więc bezwzględne wskazania, by
w każdym przypadku wrodzonej przepukliny przeponowej wykonywać badanie
echokardiograficzne, tym bardziej że u 18% pacjentów z CDH diagnozuje się
wadę wewnątrzsercową.

Stwierdzenie istotnego hemodynamicznie przepływu przez PDA może wpły−
nąć na decyzję chirurga dotyczącą dostępu operacyjnego. Preferowany obecnie
dostęp brzuszny może ustąpić miejsca torakotomii, umożliwiającej równoczesne
zamknięcie PDA i odtworzenie ciągłości lewej kopuły przepony.

Analogiczne, choć o mniejszym nasileniu, zmiany obserwuje się w przypad−
ku zwiotczenia (relaksacji) przepony. Opierając się na naszych doświadczeniach
(ryc. 2 i 3) uważamy, iż istnieją pełne wskazania do jednoczasowej korekcji wady
wewnątrzsercowej i plastyki przepony z zastosowaniem typowej sternotomii.
Pierwszym etapem procedury jest otwarcie dolnej części opłucnej śródpiersio−
wej i wykonanie sfałdowania (tzw. plikacji) kopuły przepony. Kaniulacja wiel−
kich naczyń oraz korekcja wrodzonej wady w krążeniu pozaustrojowym jest
etapem drugim.

Ryc. 2. Prawostronne zwiotczenie przepony u 11−tygodniowego pacjen−
ta z RDS, niewydolnością oddechową (rurka intubacyjna) i rozległym

ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej
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22.3. Wady wrodzone i zaburzenia ze strony
przewodu pokarmowego

Wrodzone wady serca towarzyszą licznym anomaliom brzusznym. Opiera−
jąc się na dostępnych danych echokardiografii płodowej można przyjąć, iż wady
wewnątrzsercowe można wykazać u 35% pacjentów z przepukliną sznura pępo−
winowego (omphalocele), 27% z atrezją dwunastnicy i 12% z wrodzonym wy−
trzewieniem (gastroschisis). Proporcje powyższe odnoszą się zarówno do dzieci
z prawidłowym jak i zaburzonym kariotypem (24). Wszystkie wymienione scho−
rzenia przewodu pokarmowego i powłok brzusznych wymagają pilnej interwen−
cji chirurgicznej w pierwszych dobach po urodzeniu. W praktyce klinicznej część
tych pacjentów wymaga kompleksowego, sekwencyjnego leczenia chirurgicznego
(ryc. 4). Jeżeli stan kardiologiczny noworodka uniemożliwia wydłużenie odstę−
pu czasowego między operacją brzuszną a korekcją kardiochirurgiczną, może−
my mieć do czynienia z potęgowaniem się niekorzystnych efektów interwencji
zabiegowych i w konsekwencji większym ryzykiem powikłań.

Jednym z istotnych powikłań pooperacyjnych (zwłaszcza w przypadku gastro−
schisis) jest martwicze zapalenie jelit (NEC), które w sposób statystycznie zna−
mienny wpływa na wysokość śmiertelności. Uważa się, iż przyczyną NEC jest
niedostateczne zaopatrzenie komórek jelitowych w tlen w następstwie hipoper−
fuzji (niedokrwienia) lub hipoksji (niedotlenienia). Wynikiem uszkodzenia en−
terocytów jest utrata bariery jelitowej i przenikanie bogatej bakteryjnej flory

Ryc. 3. Ten sam pacjent co na ryc. 2 (4 tygodnie później). Radiogram
pooperacyjny po jednoczasowej korekcji wady serca w krążeniu
pozaustrojowym (septacja przedsionków) i plikacji prawej kopuły

przepony z dostępu przezmostkowego
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jelitowej oraz aktywnej chemicznie treści pokarmowej do ściany jelita, powo−
dujące nasilone, wieloogniskowe zmiany zapalne. Konsekwencją nieleczonego
NEC jest posocznica bakteryjna, perforacja jelit oraz rozsiane wykrzepianie we−
wnątrznaczyniowe (DIC).

NEC jest uważane za chorobę dzieci urodzonych przedwcześnie. Wyjątkiem
są przypadki NEC stwierdzane u noworodków urodzonych o czasie, u których
jednak diagnozuje się wrodzoną wadę układu sercowo−naczyniowego. Sinicze
wady serca są współcześnie uważane za czynnik ryzyka lub nawet czynnik
sprawczy NEC (25). Przyczyną jest uszkodzenie bariery jelitowej w następstwie
niedotlenienia ale również w następstwie zmian właściwości reologicznych krwi.
Istnieje wysoka korelacja między stwierdzonym zespołem hipoplastycznego
lewego serca czy wspólnym pniem tętniczym a pełnoobjawowym NEC (26).
Odmienny jest mechanizm szkodliwego wpływu PDA / okienka aortalno−płuc−
nego na ukrwienie jelit: tu ucieczka krwi aortalnej do łożyska płucnego w okre−
sie rozkurczu powoduje cykliczną hipoperfuzję jelitową.

Ryzyko wystąpienia NEC u noworodków z wrodzoną wadą serca jest 1,7 razy
wyższe niż w grupie z prawidłowym obrazem układu krążenia (27). Ryzyko to
zwiększa się w  efekcie zastosowania krążenia pozaustrojowego, wydatnie zmie−

Ryc. 4.  Wcześniak operowany w 1 dobie życia z powodu przepukliny
sznura pępowinowego oraz nieprawidłowego zwrotu jelit (przez powło−
ki widoczna nieprawidłowo położona kulista wątroba). Badaniem echo−
kardiograficznym stwierdzono VSD+ASD+PDA, a także obecność żyły
głównej dolnej drenującej krew do żyły nieparzystej oraz bezpośred−
nie ujście żył wątrobowych do prawego przedsionka serca. Korekcję
wewnątrzsercową wykonano w 54 dobie życia (i w 54 dobie oddechu
mechanicznego, po osiągnięciu ciężaru ciała 2400 g). W 7 dobie po ko−
rekcji dziecko odłączone od respiratora. W 30 dobie wypisane do domu

(zdj. wł. autora)
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niającego perfuzję jelitową i uruchamiającego kaskadę uogólnionej reakcji za−
palnej. Istotne znaczenie mają również okresy (nawet krótkotrwałe) zespołu
niskiego rzutu.

22.4. Wady centralnego układu nerwowego

We wczesnym okresie zarodkowym istnieje co najmniej kilka punktów stycz−
nych rozwoju centralnego układu nerwowego i układu sercowo−naczyniowego.
Uzbrojeni we współczesne narzędzia badawcze jesteśmy w stanie udowodnić
wzajemne oddziaływanie lub wręcz zależność obu systemów.

Najbardziej znanym przykładem jest udział komórek tzw. grzebienia nerwo−
wego (ang. neural crest), leżącego grzbietowobocznie od pierwotnej cewy ner−
wowej, w podziale wspólnego pnia tętniczego na aortę i pień płucny oraz w pro−
cesie tworzenia się i formowania zastawek półksiężycowatych obu tętnic głów−
nych – między czwartym a piątym tygodniem życia płodowego.

Tuż po zamknięciu się cewy nerwowej w 4 tygodniu życia zarodkowego,
wyścielająca ją warstwa niedojrzałych komórek ependymalnych zaczyna produ−
kować bogatobiałkowy płyn (NTF), którego ciśnienie przewyższa ciśnienie
amniotyczne. W efekcie cewa ulega rozciąganiu, modelując się w mózg i rdzeń
kręgowy, a także kształtuje graniczące z nią komórki mezodermalne, z których
w przyszłości powstaną kręgi. Patologicznie zwiększone wytwarzanie NTF pro−
wadzi – poza nadmiernym rozciągnięciem cewy nerwowej – do infiltracji
mezodermy, zmiany jej własności komórkowych i w efekcie uszkodzenia zawiąz−
ków narządów pochodzenia mezodermalnego; w tym również serca. Wysokobiał−
kowy NTF działa niszcząco także na pierwotną cewę pokarmową, będąc spraw−
cą wad układu oddechowego, pokarmowego i moczowo−płciowego (28).

22.4.1. Przepukliny ośrodkowego układu nerwowego

Przepuklina oponowa (meningocoele) lub oponowo−rdzeniowa (myelomenin−
gocoele) zlokalizowana w okolicy krzyżowej może towarzyszyć wrodzonym
wadom serca z grupy conotruncal (przełożenie wielkich pni tętniczych, wspól−
ny pień tętniczy typu I), tworząc recesywną cechę autosomalną (zwaną również
zespołem Kousseffa). Szansa przekazania tej cechy (zarówno wady serca jak
i układu nerwowego) w następnym pokoleniu wynosi aż 25% – przy ryzyku
wystąpienia izolowanego defektu wewnątrzsercowego lub przepukliny oponowej
szacowanym na 3 do 5% (29).

Rokowanie jest niepewne; podobnie jak w przypadku przepuklin mózgowych
czy oponowych rejonu potylicznego, stwierdzanych w:
– Zespole Salonena−Herva−Norio, zwanym hydrolethalus, w którym wadzie serca

(VSD) towarzyszy przepuklina mózgowa rejonu potylicznego, wodogłowie,
niedorozwój żuchwy oraz zdwojenie paluchów stóp. Opisywane przeżycia
kilkumiesięczne należą do wyjątków (30).
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– Zespole Reese’a, gdzie wraz z dysplazją siatkówki, małogłowiem, wodogłowiem,
przepuklinami mózgowo−rdzeniowymi, zaburzeniami rozwojowymi płuc, ukła−
du pokarmowego, kostno−szkieletowego i moczowo−płciowego stwierdza się
wrodzone wady serca (VSD, ASD, ToF, PDA, zwężenie zastawki płucnej).

– Przypadkach zespołu Dandy’ego−Walkera (wodogłowie w wyniku niedrożno−
ści otworów Magendiego i Luschki) z towarzyszącą przepukliną oponową po−
tyliczną (meningocoele occipitalis) i wrodzoną wadą serca (31).

Na podstawie przytoczonych powyżej danych można wysnuć wniosek, iż
przepukliny ośrodkowego układu nerwowego są pesymistycznym prognostykiem
dla pacjentów kardiochirurgicznych. Porażenia i wady kończyn, pęcherz neuro−
genny, wodogłowie oraz zaburzenia czucia powszechnie towarzyszące przepu−
klinom OUN, wobec niepewnego rokowania same w sobie stanowią powód, iż
w niektórych ośrodkach zagranicznych negowano zasadność wdrażania wielospe−
cjalistycznego, kompleksowego, długotrwałego i kosztownego procesu terapeu−
tycznego. Mimo że w Polsce pacjenci ci są operowani w okresie noworodkowym
z powodu otwartej lub zagrażającej pęknięciem przepukliny, to jednak, w kon−
tekście przytoczonych powyżej informacji, należy zachować daleko idącą ostroż−
ność przy kwalifikowaniu ich do korekcji kardiochirurgicznych.

22.4.2. Wodogłowie

Wodogłowie jest stanem zaburzenia równowagi między wytwarzaniem
i wchłanianiem płynu mózgowo−rdzeniowego, prowadzącym do nadmiernego gro−
madzenia płynu w komorach mózgu. Najczęstszą przyczyną jest przeszkoda
anatomiczna utrudniająca lub uniemożliwiająca prawidłowe krążenie płynu na
szlaku: sploty naczyniówkowe komór bocznych >otwór Monro >trzecia komora
>wodociąg Sylviusza >czwarta komora >otwór Magendiego >przestrzeń podpa−
jęczynówkowa >zatoka strzałkowa górna.

Istniejące doniesienia podkreślają sporadyczne współwystępowanie wodogło−
wia z wrodzonymi wadami serca wymagającymi korekcji chirurgicznej (ASD,
DORV, AVSD) (32). Najczęściej są to wodogłowia spowodowane niedrożnością
otworu Magendiego (zespół Dandy’ego−Walker) lub zwężeniem wodociągu.
Wczesne (noworodkowe) odbarczenie wodogłowia zastawkowym układem dre−
nującym komorowo−przedsionkowym lub komorowo−otrzewnowym zapewnia
w przypadku braku innych anomalii mózgowych względnie prawidłowy rozwój
dziecka. Istotnym powikłaniem pooperacyjnym są zakażenia układu drenujące−
go (3–38% przypadków).

Kwalifikując do korekcji kardiochirurgicznej pacjenta po operacji wodogło−
wia należy pamiętać o zmienionych warunkach krążenia płynu mózgowo−rdze−
niowego i większym ryzyku paraplegii w następstwie zaklemowania aorty np.
w trakcie operacji koarktacji (33).

Szczególną grupę tworzą pacjenci, u których wodogłowie wytworzyło się
w następstwie wykonanego zabiegu kardiochirurgicznego. Ten rodzaj powikła−
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nia opisywany jest po operacjach typu Mustarda (w przypadku operacji d−TGA)
lub kaniulowaniu żyły głównej górnej u niemowląt. Utrudnienie spływu krwi
żylnej z górnej połowy ciała spowodowane zwężeniem lub niedrożnością żyły
głównej górnej (SVC) prowadzi do wzrostu ciśnienia śródczaszkowego i rozwoju
wodogłowia. Warto zauważyć, że pomimo angiograficznego potwierdzenia droż−
ności żyły nieparzystej (v. azygos), podwyższone ciśnienie w żyle głównej gór−
nej przenosi się do krążenia mózgowego. Sugerowanym rozwiązaniem jest agre−
sywne leczenie chirurgiczne (udrożnienie lub pomostowanie SVC) (34) lub
założenie drenażu odbarczającego układ komorowy mózgu.

Kolejną przyczyną wodogłowia może stać się zakażenie śródczaszkowe (asper−
gilloza lub kandidiaza) po operacjach wad serca. Mikroropnie tworzące się w re−
jonie wodociągu Sylviusza mogą utrudniać krążenie płynu mózgowo−rdzeniowe−
go. Rokowanie jest niepewne, pomimo intensywnej terapii przeciwgrzybiczej (35).

22.5. Rozszczep wargi i podniebienia

Tworzenie się wargi pierwotnej i pierwotnego podniebienia jest następstwem
migracji i proliferacji mezenchymy grzebienia nerwowego. Powstające z niej
wyrostki twarzowe zaczynają łączyć się około 30 dnia życia zarodkowego,
w 7 tygodniu tworząc już uformowaną strukturę. Zahamowanie tego procesu pro−
wadzi do powstania rozszczepu wargi.

Rozszczep podniebienia wtórnego (zlokalizowanego do tyłu od otworu siecz−
nego) jest, w znacznym uproszczeniu, wynikiem zaburzenia procesu łączenia się
wyrostków podniebiennych, zmiany pozycji płytek podniebiennych (z pionowej
na poziomą) oraz obniżania się języka do dna jamy ustnej.

Przyczyną może być zarówno defekt genetyczny jak i czynniki środowisko−
we (np. fenytoina, kwas retynowy, kortykosteroidy, nikotyna). Rozszczep wargi
i/lub podniebienia wchodzi w skład ponad 150 opisanych zespołów wad, nic więc
dziwnego, że w znacznej części przypadków występuje łącznie z wrodzonymi
wadami serca. Warto podkreślić, iż odsetek wad wrodzonych serca w grupie
pacjentów z rozszczepem wargi i/lub podniebienia jest wyższy niż notowany
w ogólnej populacji. Co więcej istnieje szczególna korelacja z ToF, a także TGA,
AVSD i wspólnym pniem tętniczym. Dla kardiochirurga istotna jest informacja,
iż w przypadku skojarzenia wady serca z rozszczepem, szansa wystąpienia ko−
lejnej wady innego narządu wynosi aż 87% (36).

Niektóre z zespołów genetycznych jak np. trisomię 22 czy zespół Patau
opisano powyżej (rozdz. 22.1.). Warto tu jednak wymienić dodatkowo:
– Zespół Ritschera−Schinzela (ang. cranio–cerebello–cardiac = 3C) to zespół au−

tosomalny recesywny, w którym obok VSD, ASD, ToF, DORV, hipoplastycz−
nego lewego serca, zwężenia zastawki aortalnej lub płucnej, stwierdza się
wodogłowie, niedorozwój móżdżku, wady twarzoczaszki oraz rozszczep pod−
niebienia (37).
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– Zespół OFCD (ang. oculo–facio–cardio–dental) obejmujący zaćmę wrodzo−
ną, małoocze, ASD, VSD, rozszczep podniebienia, wady twarzoczaszki oraz
uzębienia. Dziedziczenie związane jest z chromosomem X (38).

– Zespół OFD (ang. oral–facial–digital): obok rozszczepu podniebienia, niedo−
słuchu, dodatkowych palców oraz „Y”−kształtnych kości śródręcza, stwierdza
się AVSD (39).

W naszym dotychczasowym doświadczeniu rozszczep wargi i/lub podniebie−
nia nie wiązał się z dodatkowymi powikłaniami pooperacyjnymi lub przedłużo−
ną intubacją i jako wada zazwyczaj towarzysząca niemowlętom z AVSD nie był
traktowany jako dodatkowy czynnik ryzyka. Pacjenci ci po przejściu okresu
pooperacyjnego są kierowani pod opiekę zespołu chirurgów wyspecjalizowanych
w operacjach odtwórczych twarzoczaszki u niemowląt. 

Wykaz skrótów:

AGS – zespół Alagille’a
ASD – ubytek przegrody międzyprzedsionkowej serca
AVSD – kanał przedsionkowo−komorowy, ubytek przedsionkowo−komorowy
bFGF – zasadowy czynnik wzrostu fibroblastów
CDH – wrodzona przepuklina przeponowa
CREBBP – (lub CBP) białko jądrowe biorące udział np. w regulacji transkryp−

cyjnej związanej z c−AMP oraz w remodelingu chromatyny
DGS – zespół DiGeorge’a
DIC – rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe
DORV – dwuodpływowa prawa komora
H−O – Zespół Holta−Orama
IDGF – owadopochodny czynnik wzrostu (insect−derived growth factor)
MDGF – mięczakopochodny czynnik wzrostu (mollusk−derived growth factor)
NEC – martwicze zapalenie jelit
PAPVD – częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych
PDA – przetrwały przewód tętniczy
PDGF – płytkopochodny czynnik wzrostu
PPHN – przetrwałe nadciśnienie płucne noworodków
RTS – zespół Rubinsteina−Taybi’ego
ToF – tetralogia Fallota
VSD – ubytek przegrody międzykomorowej serca
WNA – płetwiasta szyja
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