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Definicja i podział wad wrodzonych seca (WWS)

▪ Definicja: Wada wrodzona serca 
(WWS)(vitium cordis congenitum, 
congenital heart defect, CHD) wg 
definicji zaproponowanej przez 
Mitchella i wsp. to duża strukturalna 
nieprawidłowość budowy serca lub 
dużych naczyń w obrębie klatki 
piersiowej mająca obecnie lub 
potencjalnie znaczenie dla funkcji 
organizmu. 

▪ WWW występują z częstością                         
7–10:1000 żywo urodzonych 
noworodków (3000-3500/rok w Polsce)

▪ Zgony z powodu WWS stanowią 40-50% 
zgonów niemowląt z powodu wad 
wrodzonych

▪ proste i złożone

▪ sinicze i niesinicze

▪ ze zwiększonym , zmniejszonym i 
prawidłowym przepływem płucnym

▪ ze zwężeniem drogi odpływu w prawej 
komory

▪ ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory 

▪ z anatomicznie lub hemodynamicznie 
wspólną komorą 

▪ krytyczne wady u noworodka 
(przewodozależne i nieprawidłowy spływ żył 
płucnych) – te same wady mają inny obraz 
kliniczny jako przewodozalezne u noworodka
i poza tym okresem  (zwężenia zastawki 
aortalnej i płucnej, koarktacja aorty)



POLCARD  skierowania do Referencyjnych Poradni Kardiologicznych 
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Przyczyny skierowań wg wieku dziecka
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gorączka reumatyczna

choroby osierdzia

kardiomiopatia

zapalenie mięśnia serc.

zaburzenia rytmu

omdlenia

inne

nie ustalono

nieistotna patologia

zdrowy

Częstość rozpoznania patologii układu krążenia                                  
w zależności od kierującego lekarza

Najczęstsze powody skierowania : szmer nad sercem  (53 %, śr wiek 4rż), 
Zespoły genetyczne/wady innych układów – 38,5% skierowań z  innych przyczyn niż objawy sercowe. 
U 9934 dzieci (60 % wszystkich badanych) wykluczono istotną patologię układu krążenia = uznano je za 
zdrowe lub stwierdzono jedną z 5 nieistotnych zmian: przetrwały otwór owalny, strunę w lewej komorze, 
uginanie płatka zastawki mitralnej, niewielką niedomykalność zastawki tętnicy płucnej lub/i trójdzielnej 
(w granicach fizjologii) 

20%
30-60%



Częstość występowania WWS/10000 żywych urodzeń

70% WWS wymaga leczenia w pierwszych dwóch latach życia
20% WWS wymaga leczenia w okresie noworodkowym  (głównie wady krytyczne: wady przewodozależne)
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POLCARD  skierowania do Referencyjnych Poradni Kardiologicznych 

Najczęstsze rozpoznania WWS  - POLKARD
to WWS niesinicze ze zwiększonym 

przepływem płucnym





ASD – ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

VSD – ubytek przegrody międzykomorowej

PS – zwężenie zastawki płucnej

TOF – zespól Fallota

DORV – odejście obu naczyń z prawej komory

AVSD – ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej = 
CAVC – wspólny kanał przedsionkowo-komorowy

PDA – Przetrwały przewód tętniczy

APW – okienko aortalno-płucne

PFO – drożny otwór owalny

Dziecko w podejrzeniem WWS w gabinecie pediatry

AS – zwężenie zastawki aortalnej

BAV – dwupłatkowa zastawka aortalna

CoA – koarktacja aorty

IAA – przerwanie ciągłości luku aorty

PA – atrezja zastawki płucnej

HLHS – zespół hipoplazji lewego serca

TAC – wspólny pień tętniczy

TAPVD – całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych

AT – atrezja zastawki trójdzielnej

TGA – przełożenie wielkich pni tętniczych



1. Podejrzenie WWS – czego kardiolog oczekuje w e-skierowaniu

2. Patologie nie wymagające skierowania do kardiologa

3. WWS wymagajcie skierowania do Rejonowej Poradni Kardiologicznej

4. WWS z potwierdzonym  rozpoznaniem wymagające jedynie obserwacji

5. WWS po leczeniu naprawczym przezskórnym interwencyjnym lub 
kardiochirurgicznym, leczone farmakologicznie (niewydolność serca, leki 
przeciwkrzepliwe, leki obniżające ciśnienie płucne), po elektroterapii arytmii

6. WWS  po leczeniu wieloetapowym paliatywnym 

Dziecko z WWS w gabinecie pediatry



Najczęściej samo podejrzenie WWS powoduje kierowanie dzieci prze pediatrę na 
konsultacją CITO (najczęściej bez uzasadnienia w skierowaniu). Wskazane jest aby 
lekarz POZ /pediatra / rodzinny kierując dziecko do kardiologa poza wpisaniem   na e-
skierowaniu kodu ICD załączył informacje dotyczące

1. Uzasadnił powody skierowania pacjenta szczególnie w trybie CITO – jest na to 
miejsce w skierowaniu

2. Poinformował  Rodziców o konieczności dołączenia do skierowania  wykonanego w 
ramach POZ  (badania finansowane przez NFZ) skanu/ kserokopii opisu badania 
RTG i badania EKG oraz opisów dotychczas wykonanej diagnostyki kardiologicznej 
jeśli była wykonana (np. opis badania echokardiograficznego z oddziału 
noworodkowego. Na skierowaniach z POZ jest wpisane rozpoznanie ubytku 
przegrody międzyprzedsionkowej a jest to drożny otwór owalny ze śladowym 
przeciekiem lub śladowy przepływ przez przewód tętniczy)

Dziecko w podejrzeniem WWS w gabinecie pediatry



Co powinno być wpisane przez lekarza POZ na skierowaniu CITO na  
konsultację kardiologiczną                                                                                                   
szmer skurczowy ≥3/6 w skali Levine’a, rozległe promieniowanie szmeru PS, SA, VSD, CAVC 
szmer rozkurczowy ≥2/6 w skali Levine’a, Niedomykalność zastawki aortalnej/płucnej, 
wada mitralna
szmer maszynowy nad  tętnicą płucną,  PDA ,przetoka t-ż , w  okolicy m-łopatkowej CoA
II ton akcentowany Nadciśnienie płucne , rozdwojony  ASDII 
pulsacyjnie stwierdzane drżenie dołku jarzmowym  SA,                                                            
unoszenie skurczowe klatki piersiowej   powiększenie prawej komory
brak tętna a tętnicach udowych i gradient ciśnienia  skurczowego kończyny górne (wyższe) 
/dolne (niższe)  (pomiar RR na 4 kończynach)  (podanie wartości pomiarów)    CoA
sinica centralna (widoczna gdy stężenie hemoglobiny zredukowanej we krwi wynosi 
powyżej 5 g/dl), desaturacja w badaniu pulsoksymetrycznym (norma saturacji ≥ 94%) 
(podanie wartości pomiarow kg/kd u noworodka, wada przewodozależna)

Dziecko w podejrzeniem WWS w gabinecie pediatry



Co powinno być wpisane przez lekarza POZ na skierowaniu CITO na  
konsultację kardiologiczną                                                                                                   
+ Dodatkowe objawy:                                                                                                                          
niewydolność serca,  obrzęki, duszność, tachypnoe, brak przyrostu masy ciała ,                                                                                                
zmęczenie/zasypianie /pocenie się podczas jedzenia (niemowlęta) ,                                                   
bóle o charakterze wieńcowym w okolicy przedsercowej (wysiłkowe) SA,   wady tt.wienc
bóle kończyn/głowy   CoA
omdlenia (wysiłkowe) SA /napady anoksemiczne TOF,                                                                    
podejrzenie arytmii
dekstrokardia (z /lub bez WWS), odwrócenie trzew, asplenia/polisplenia,                                    
cechy zespołu genetycznego                                                                                                   

+ Podstawowe badania diagnostyczne – opis/skan/xero  nieprawidłowości w EKG 
i/lub Rtg kl piersiowej

Dziecko w podejrzeniem WWS w gabinecie pediatry



Przyczyny WWS

90%  nieznane, środowiskowe (choroby matki, infekcje wirusowe, leki),  genetyczne (8%)

Downa (trisomia 21) - kanał przedsionkowo-komorowej lub międzykomorowy, tetralogia Fallota
Edwardsa (trisomia 18) - ubytek międzykomorowy                                                                                                    
Patau (trisomia 13) - ubytek międzykomorowy, ubytek międzyprzedsionkowy                                                                        
Turnera - koarktacja aorty                                                                                                                        
Williamsa - nadzastawkowe zwężenie lewego ujścia tętniczego  , zgony przy znieczuleniu ogólnym
Marfana - wypadanie płatków zastawki mitralnej, tętniakowate poszerzenie aorty wstępującej

Mikrodelecja 22Q11 (CATCH 22, Z.Di Georga) – różny fenotyp pacjentów

wady stożka tętniczego - przerwanie ciągłości łuku aorty, tetralogia Fallota, wspólny pień tętniczy, podwójna 
droga odpływu prawej komory, przełożenie wielkich pni tętniczych.                                                            
wyższe ryzyko - cięższy przebieg pooperacyjny w współistniejącej mikrodelecji,                                                    
możliwość zaburzeń odporności – modyfikacja szczepień ochronnych  (duże ryzyko COVID)                                                            
zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforowej (drgawki)

Dziecko z podejrzeniem WWS w gabinecie pediatry – zespoły genetyczne



Możliwość rozpoznania prenatalnego : 18-20 tydzień ciąży - usg
płodu pod kątem oceny serca płodu wada serca matki jest 
wskazaniem do badania ECHO serca płodu ! Noworodek z prenatalnie 
rozpoznaną WWS jeśli tego wymaga jest kierowany do ośrodków 
referencyjnych kardiologii po urodzeniu z planem postępowania, część 
z nich ma  już zabiegi prenatalne (balonoplastykę zastawki aortalnej 
płucnej, poszerzenie otworu owalnego).  Do POZ trafiaja już po 
diagnostyce/leczeniu kardiologiczno/kardiochirurgicznym

Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry

U noworodka bez diagnostyki prenatalnej – od 2012r obowiązuje w Polsce w Oddziale 
Noworodkowym 2-24g życia pomiar saturacji na rączce prawej i nóżce JEDNOCZASOWO -
<95% na kończynie górnej i/lub dolnej  (wpis w Książeczce Zdrowia Dziecka) – podejrzenie 
wady przewodozależnej - nawet bez badania echokardiograficznego  włączenie wlewu PGE1 
(Prostin) i pilny kontakt z ośrodkiem referencyjnym kardiologii dziecięcej. 



Leczenie   wad wrodzonych serca (WWS)

▪ Przywrócenie prawidłowej anatomii i  przepływu

▪ operacje naprawcze (nie KOREKCJE), 

▪ interwencje przezskórne naprawcze (coil, amplatzer, stent)

▪ Inne warianty (paliatywne)

▪ zespolenia systemowo-płucne, banding pnia płucnego/tętnic płucnych, zabieg 
Rashkinda, stent w przewód tętniczy, stent w drogę odpływu prawej komory 

▪ Metody kardiochirurgiczne/interwencyjne/hybrydowe

▪ ECMO, VAD Przeszczep serca/płuc/wątroby

▪ Farmakoterapia – niewydolność serca - lewosymendan ,

▪ Farmakoterapia - nadciśnienie płucne - sildenafil, 

▪ Elektroterapia

▪ Szczepienia p - grypie, Synagis (plavizumab) w profilaktyce zakażeń RSV

▪ Szczepienia p-COVID



▪Wada z małymi zaburzeniami hemodynamicznymi nie wymagająca 
leczenia  

▪Pacjent oczekujący na planowe leczenie kardiochirurgiczne / 
przezskórne interwencyjne                                                                      

▪Pacjent po leczeniu naprawczym lub paliatywnym , część chorych w 
leczeniu wieloetapowym 

▪Pacjent  zdyskwalifikowany trwale/czasowo z leczenia 
kardiochirurgicznego / przezskórnego interwencyjnego

▪Pacjent oczekujący na przeszczep serca

Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry



Kardiochirurgia 

Leczenie przezskórne 
interwencyjne 
(baloplastyki,RF,  
implantacje stentów, 
zamykanie ubytków, 
zabieg 
Rashkinda/AFR)

Wady przeciekowe
Zwężenia zastawki płucnej/aortalnej (komisurotomia, wymiana)
Zespolenie Blalock-Taussig (BT), centralne (poprawia przepływ płuc)                                               
Banding pnia płucnego (zmniejsza przepływ płucny)

Złożone wady serca leczenie naprawcze 
Serce jednokomorowe – leczenie paliatywne (operacja Norwooda, 
Glena, Fontana)!!!

Zabiegi prenatalne/noworodkowe !!!
Wady przeciekowe
Zwężenia zastawki płucnej/aortalnej !!!
Zwężenie tętnic płucnych, cieśni Ao !!!
Przetoki t-ż, kolaterale Ao-Płucne
Zabiegi hybrydowe(kch+interw)!!!

Kardiochirurgia 

Dziecko  po leczeniu  WWS w gabinecie pediatry – aktualne trendy



Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry

Problemy po leczeniu zabiegowym WWS

GUCH – Grown up congenital heart – rosnąca populacja młodocianych  z 
WWS – brak zorganizowanej opieki dla tej populacji

Nadciśnienie płucne



Leczenie kardiochirurgiczne paliatywne przy 

zmniejszonym lub zwiększonym

przepływie płucnym



Cechy krążenia płodowego

• Wysoki opór płucny (nie rozprężone płuca)

• Niski opór systemowy (łożysko)

• Przeciek prawo – lewy przez foramen ovale
(FO= otwór owalny)

• Przeciek prawo – lewy przez DA (ductus
arteriosus-przewo tętniczy)

• Prawa komora  jest dominująca / równa 
lewej komorze (pracują równolegle)



Co się dzieje po urodzeniu?

• Zamyka się pępowina

• Opór systemowy wzrasta

• Rozprężają się płuca (wzrost przepływu płucnego, 
Płód: 35ml/kg/min.; noworodek: do 200ml/kg/min).

• Opór płucny obniża się przez 3-4 tygodnie

• Otwór owalny zamyka się (anatomiczne zamknięcie 
około 3 mieś, wcześniaki około 12mc)(ok. 20-25% 
pozostaje drożny)

• Przewód tętniczy zamyka się (anatomiczne zamknięcie 
około 4-8 tyg. życia)(wcześniaki ok. 12mc)

• Dominująca lewa komora, komory pracują 
sekwencyjnie





CIŚNIENIA I OBJĘTOŚCI PÓŹNOROZKURCZOWEJ PK

powiększenie  jamy  prawej  komory

szmer  niedomykalności  zastawki   trójdzielnej

CIŚNIENIA  W  PRAWYM  PRZEDSIONKU 

arytmie   przedsionkowe

CENTRALNEGO CIŚNIENIA  ŻYLNEGO  (OCŻ )

sinica

poszerzenie  żył  szyjnych

powiększenie wątroby

płyn w jamach ciała ( osierdzie, opłucna, otrzewna )

obrzęki - kończyny dolne, okolica lędźwiowo-krzyżowa 

CIŚNIENIA  I  OBJĘTOŚCI  PÓŹNOROZKURCZOWEJ  LK

powiększenie  jamy  lewej  komory

szmer  niedomykalności  zastawki   mitralnej, rytm 
cwałowy

CIŚNIENIA  W  LEWYM  PRZEDSIONKU

arytmie   przedsionkowe

CIŚNIENIA   ŻYŁ  PŁUCNYCH

duszność  nocna ,  spoczynkowa , trzeszczenia

zastój  (przewlekła  NS) lub obrzęk płuc  (ostra   NS)

CIŚNIENIA zaklinowania w płucnych nacz. włosowatych

CIŚNIENIA  SKURCZOWEGO

tętnicy  płucnej  prawej  komory 

WWS - Obiektywne objawy niewydolności                      
prawej komory      - lewej komory

Wzrost



Osłuchiwanie serca

Inne pola:

Szmer krążenia obocznego 

między łopatkami (Koarktacja 

aorty), 

Brzuch (Ao brzuszna -

zwężenie),

Czaszka (przetoki), Wątroba 

(przetoki)

Pod lewym obojczykiem  

(przetrwały przewód tętniczy)

Wcięcie jarzmowe, Szyja po 

stronie prawej (zwężenie 

zastawki Aorty)



Nieinwazyjne

Elektrokardiogramy 

RTG kl piersiowej

Badanie echokardiograficzne

Badania radioizotopowe

Tomografia komputerowa (TC)

Magnetyczny rezonans (MR)

Inwazyjne
Cewnikowanie serca

Angiokardiografia

Biopsja endomiokardialna

Inwazyjna diagnostyka 
elektrofizjologiczna (EPS) arytmie w 
wadach

Inne 
Genetyczne- kadiomiopatie, zaburzenia 

rytmu 

Laboratoryjne – np. BNP w 
niewydolności serca,  troponina

Podział metod diagnostycznych



Wada z małymi zaburzeniami hemodynamicznymi nie 
wymagająca leczenia ani konsultacji w ośrodku 
referencyjnym, planowa kontrola około 12 mca życia w 

rejonowej Poradni Kardiologicznej, wcześniej gdy pojawi 
się/narośnie szmer + inne objawy ze strony serca

1. Śladowy przeciek przez drożny przewód tętniczy u 
noworodka – zamyka się zwykle samoistnie (w 3-12 mcy)

2. Śladowy przeciek na poziomie drożnego otworu owalnego  
(PFO – patent formane ovale) przez niedomykalną zastawkę , 
pozostaje  drożne u 20-25% populacji. Przy odwróceniu 
przecieku na p-l (1) ryzyko TIA, udaru u dorosłych z innymi 
czynnikami ryzyka zatorowości) (2) zawodowy nurek-
konsultacja kardiologa interwencyjnego + lekarz sportowy ––
decyzja o zamknięciu interwencyjnym ,  ryzyko przy 
dekompresji. 

Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry



Wada z małymi zaburzeniami hemodynamicznymi 

Nie wymagająca leczenia i/lub kontroli kardiologicznej  Śladowe = 
fizjologiczne niedomykalności zastawek p-k aortalnej lub płucnej

Nie wymagająca leczenia  ale wymagająca okresowej kontroli wyłącznie w 
rejonowej Poradni Kardiologicznej co 2-3 lata i w okresie dojrzewania –
nasilenie objawów skierowanie do ośrodka referencyjnego

Zwężenia zastawki płucnej lub aortalnej z małym gradientem bez wtórnych 
cech wady (przerostów komór, objawów), bez narastania gradientu

Śladowe przecieki prawo-lewe (ASDII, VSD, PDA ) bez wtórnych cech wady 
(przerostów komór, objawów), w niektórych  PDA, ASDII, VSD mięśniowe 
możliwe samoistne zamkniecie

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej bez/I stopnia niedomykalność 
zastawki, bez arytmii, z prawidłowym czasem QT, bez utrat przytomności

Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry



Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry

Okienko 
aortalno-

płucne
połączenie pnia AO i 

pnia płucnego, 
szybko narasta  

niewydolność  serca, 
leczenie operacyjne 

w chwili rozpoznania



Planowa kontrola około 12 mca życia w 

rejonowej Poradni Kardiologicznej, wcześniej 

gdy pojawi się/narośnie szmer + inne objawy 

ze strony serca

Śladowy l-p przeciek przez drożny przewód 

tętniczy (PDA) u noworodka 

zamyka się zwykle samoistnie do 3mcż, 

wcześniak – przecieki  mogą zamknąć się z 

opóźnieniem 1-2rż 

Wada z małymi zaburzeniami hemodynamicznymi nie wymagająca 

leczenia ani konsultacji w ośrodku referencyjnym

Sporadycznie przy dużym PDA u noworodka  przy samoistnym  zamykaniu -

włóknienie tej okolicy dojść do  zwężenia/odsznurowania gałęzi płucnej, jeśli w 

Oddziale Noworodkowym są turbulencje w echo w tętnicy płucnej to taki pacjent 

jest do kontroli około 2-3 mca życia w Poradni Kardiologicznej 



Pacjent oczekujący na planowe leczenie kardiochirurgiczne / przezskórne 

interwencyjne/ po leczeniu

Przetrwały  przewód 

tętniczy (PDA)

Rozpoznanie jako wada serca jeśli u 

donoszonego noworodka nie z    

amknie się po 3 miesiącu życia

Objawy:

Mały przeciek – bez objawów , 

stwierdzany przypadkowo

Umiarkowany przeciek- szmer 

maszynowy

Bardzo duży przeciek (głownie 

wcześniak) –objawy niewydolności 

serca

Bez przecieku po leczeniu  –opieka kardiologiczna w rejonie co 3-4 lata, można robić MR 

3 mce



Pacjent po leczeniu kardiochirurgicznym / przezskórnym interwencyjnym

Por Kardiologiczna  kilka x echo w 1 roku po implantacji (wg schematow), 

potem co 12 mcy, 

6 mcy acesan

6 mcy profilaktyka IZW, 

3 mce bez sportu

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej ostium secundum

ASDII
Rozpoznanie: szmer skurczowy, rozdwojenie II tonu, EKG – blok prawej odnogi

pęczka Hisa, przy skąpych objawach – rozpoznanie przypadkowe

Leczenie:

Operacyjne – rzadziej

Preferowane leczenie interwencyjne: >15kg, zapinka Amplatza (średnica

ubytku poniżej 50% średnicy przegrody), można robić potem MR



Pacjent oczekujący na planowe leczenie kardiochirurgiczne

Nadciśnienie płucne 

przepływowe 

Verospiron, ACEI,

CAVC Trisomia!!!!! 

Zwiększa ryzyko

Wady przeciekowe
Poradnia 

Kardiologiczna ok 4 -

6 tyg życia głośny 

szmer, duże serce, 

zastój – Lekarz 

POZ!!! 

Cichnie szmer,sinica, II ton 

akcentowany, amputacja wnęk

VSD, CAVC : Operacja 

naprawcza lub 

paliatywny banding

pnia płucnego (np. 

multiVSD) 

VSD bez przecieku –

opieka kardiologiczna w 

rejonie 2-3 lata,                                                         

CAVC, stałą opieka 

kardiologiczna, reoperacje



Pacjent oczekujący na planowe leczenie kardiochirurgiczne / przezskórne interwencyjne

Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry

Nadciśnienie płucne 
przepływowe Verospiron, 
ACEI, operacja – VSD, 
CAVC

CAVC Trisomia!!!!!
Szybko narasta nadciśnienie 
płucne co zwiększa ryzyko

Wady przeciekowe

Poradnia Kardiologiczna 
ok 4 -6 tyg życia głośny 
szmer, duże serce, zastój 

Cichnie szmer, akcentacja 
II tonu, amputacja wnęk

Izolowany przeciek  nie wymaga 
hospitalizacji w oddziale kardiologii 
noworodka, nie jest przyczyną 
niewydolności serca w tym wieku



Noworodek – niemowlę (zastój/zwiększony przepływ płucny)– dorosły 
(nadciśnienie płucne zaporowe + amputacja wnęk + ogromny pien plucny

VSD

RTG  

Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry



CHD- Down Syndrome
Kanał przedsionkowo – komorowy =                                                       

Ubytek przegrody przedsionkowo - komorowej

Trisomia 21

Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry



Wspólny kanał przedsionkowo-komorowy CAVC

Powikłania pooperacyjne: blok pk – stymulator, niedomykalność zastawki zwykle 
lewej, rekanalizacja, pojawienie się błony w DOLK –zwężenie pod zast Ao



Kanał przedsionkowo - komorowy

• Wczesne objawy niewydolności serca

• Wczesne nadciśnienie płucne (szczególnie w trisomii 21)

• Wczesna korekcja wady 3-6-12 mc zycia

• Po operacji - niedomykalność zwykle „mitralna” – może wymagać reoperacji: 
plastyka, wymiana zastawki 

• Pooperacyjny blok całkowity – stymulator

• Błoniaste zwężenie drogi odpływu lewej komory  po kilku latach od operacji-
leczenie chirurgiczne

Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry



Pacjent po leczeniu kardiochirurgicznym / przezskórne interwencyjne

Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry

Leki NS, Kardiochirurgia, czasem implant

Implant , kilka x echo w 1 roku, potem co 
12 mcy, 6mcy acesan i profilaktyka IZW, 
3 mce bez sportu,                                              
rzadziej kardiochirurgia

Leki NS, sildenafil, 

Kardiochirurgia, 

Multi VSD, ACEI Verospiron, banding pnia płucnego

VSD Mięśniowe - implant

VSD bez przecieku –opieka kardiologiczna w rejonie 2-3 lata
CAVC – trisomia (szybko nadciśnienie płucne), po operacji 
resztkowe przecieki, niedomykalność odtworzonych zastawek p-k, 
BPK III stopnia/stymulator, stała opieka kardiologiczna, reoperacje

Ubytki przegród

VSD

ASDII

ASD I, CAVC



Zwężenie zastawki aortalnej

Płód – plastyka balonowa prenatalnie                                                                                                

Noworodek – krytyczne zwężenie – wada                              

przewodozalezna-Prostin plastyka balonowa/                        

rzadziej operacja kardiochirurgiczna

Starsze dziecko - operacja kardiochirurgiczna- plastyka 

zastawki, wymiana zastawki (biologiczna, mechaniczna- leki 

przeciwkrzepliwe) 

Operacja Rossa – własna zastawka płucna wszczepiona w 

miejsce aortalnej, w miejsce zastawki płucnej homograft

Wyniki; resztkowy gradient (u 25%), niedomykalność zastawki 

Ao

Pacjent oczekujący na planowe leczenie 

kardiochirurgiczne / przezskórne interwencyjne                                                                      

Pacjent po leczeniu naprawczym lub paliatywnym

Dobry efekt   leczenia (małe 

zaburzenia) - Poradnia 

kardiologiczna co rok-2 lata 

Pacjenci bez leczenia gdy małe 

zaburzenia lub  musi urosnąć 

pierścień zastawki aby jej stale 

nie wymieniać – bóle w klatce 

piersiowej, omdlenia, przerost LK, 



Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry

Poszerzenie Ao wstępującej, tętniak

Dwupłatkowa zastawka aortalna 

(bicuspid aortic valve ) BAV 
Zespół Marfana

Przeciwwskazany sport

Rodzinne występowanie

Podwichnięcie soczewek                                  



Pacjent oczekujący na planowe leczenie kardiochirurgiczne / przezskórne interwencyjne                                                
Pacjent po leczeniu naprawczym lub paliatywnym , część chorych reinterwencje

Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry

Nierozpoznana przewodozalezna koarktacja aorty u noworodka – po zamknięciu DA w domu- ciężka 
niewydolność wielonarządowa, bezmocz – mylnie rozpoznawana  choroba nerek- BADAĆ TĘTNO



Leczenie interwencyjne zamiast operacyjnego
Koarktacja aorty -stent

Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry



Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry

Pacjent oczekujący na planowe leczenie kardiochirurgiczne / przezskórne interwencyjne                                                
Pacjent po leczeniu naprawczym lub paliatywnym , część chorych reinterwencje

Noworodek                     Starsze dziecko



TK, mpr. Stent założony do cieśni 

aorty z powodu koarktacji.

Możliwa dokładna ocena drożności i 

światła stentu. 

Nie ma hiperplazji wewnątrz stentu

Koarktacja aorty 

leczenie przezskórne  interwencyjne 

Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry



• Koarktacja aorty przez wiele lat może nie powodować zaburzenia 

rozwoju fizycznego dziecka ani nie ograniczać jego wydolności 

fizycznej, często nie daje żadnych innych objawów poza 

nadciśnieniem tętniczym na kończynach górnych i 

upośledzeniem tętna na tętnicach udowych, dlatego bardzo 

ważny jest pomiar ciśnienia tętniczego i badanie tętna na 

tętnicach udowych u każdego dziecka

• Koarktacja aorty leczona interwencyjnie lub kardiochirurgicznie, 

niezależnie od dobrego wyniku anatomicznego i 

hemodynamicznego może dawać nadciśnienie tętnicze, 

wcześniejszy rozwój miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca, 

tętniak/rozwarstwienie aorty, powikłania mózgowe.

Koarktacja aorty u dzieci starszych



Pacjent oczekujący na planowe leczenie kardiochirurgiczne

Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry

Chirurgiczne w każdym przypadku 
objawowym ringu naczyniowego



Pacjent z mylnym rozpoznaniem zapalenia mięśnia sercowego lub kardiomiopatii !!!!

Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry

Objawy 3-6 mc Życia

TK tt wieńc



Sinica - Stan zagrożenia życia
TOF – napad anoksemiczny

Zwężenie 

zastawki 

płucnej

Ao

PK 

przerost

PA

LK

Niemowlęta – nagłe napady sinienia, duszności, 
niepokoju, czasem aż do utraty przytomności 
(po przebudzeniu się, płaczu lub karmieniu, defekacji), 
6mc-2rż
Powód: obniżenie się wysycenia krwi tlenem wskutek 
zmniejszenia napływu krwi do płuc (skurcz mięśnia 
pod zastawką płucną)
Dzieci starsze- kucanie po wysiłku – zwiększa to 
napływ krwi do płuc i poprawia utlenowania krwi
Ryzyko napadu u dzieci u których doszło do 
zakrzepniecia zespolenia Blalock-Taussig ( nie słychac
szmeru maszynowego pod obojczykiem po stronie 
zespolenia) i maja bardzo ciasną przerośniętą drogę 
odpływu z prawej komody (DOPK=RVOT)



▪ułożenie dziecka w pozycji z
przygiętymi kolanami do brzucha
▪podanie tlenu/świeże powietrze
▪wezwanie pomocy lekarskiej: 
▪wyrównanie kwasicy 
▪podanie mieszanki litycznej;                                     

ew dolantyna, morfina, 
▪czasem: intubacja, propranolol iv

▪w profilaktyce stosowane są doustnie                   
beta-blokery (propranolol 1 mg/kg /dobę)
▪należy unikać odwodnienia, anemii
(pożądany Ht>40vol%)
▪pojawienie się napadów anoksemicznych
- decyzja o leczeniu kardiochirurgicznym 

Sinica - Stan zagrożenia życia
TOF – napad anoksemiczny



Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry



Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry



Pacjent oczekujący na planowe leczenie                     
kardiochirurgiczne / przezskórne interwencyjne

Zespoł Fallota - leczenie kardiochirurgiczne jednoetapowe  

(operacja naprawcza 6-12mcż, przed wystąpieniem napadów 
hypoksemicznych, propranolol, HT 44vol%) lub dwuetapowe 
poprzedzone zespoleniem systemowo-płucnym (acesan, szmer 
maszynowy): Blalock-Taussig (t.podobojczykowa- t.płucna, 
Gore-Tex) lub centralne,  plastyka balonowa zastawki/tętnic 
płucnych

Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry

Obecne szmery, ekg - RBBB, 
Reoperacje/reinterwencje przezskorne z 
powodu zwężenia/niedomykalnosci
homograftu/ zwapnienia. Stała opieka 
kardiologiczna



❖Odległe wyniki leczenia naprawczego są dobre
❖ Śmiertelność wczesna pooperacyjna 2 – 5% 
❖ ok. 95% pacjentów żyje > 25 lat.

Problemy w odległym okresie po leczeniu naprawczym

Zespół  Fallota

Ale 85% pacjentów operowanych 1999-2001  bez 
reinterwencji, gorsze efekty: niedorozwój naczyń płuc

Z wiekiem zwapnienie /niedomykalność 
homograftu lub konieczna jego wymiana na 
większy – operacyjnie lub przezskórnie (zastawka 
Melody- obecnie głownie u dorosłych) . Badanie 
MR serca –ocena prawej komory i frakcji 
niedomykalności zastawki plucnej

Zwężenie tętnicy płucnej, 
obwodowych gałęzi ➔
balonoplastyka, stent

Rzadko: arytmia, 
rekanalizacja ubytku

Szmer skurczowo-
rozkurczowy



Pacjent po leczeniu

Przełożenie wielkich pni tętniczych + VSD-
leczenie kardiochirurgiczne jednoetapowe  (operacja 
ok 3 tyg życia) , często poprzedzone zabiegiem 
Rashkinda (atrioseptostomia balonowa)

Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry

Reoperacje/reinterwencje przezskórne z powodu 
zwężenia/niedomykalności  w miejscach szwów, 
potencjalnie zaburzenia ukrwienia (zawały - rzadko) –
WRODZONE PATOLOGIE TT WIENCOWYCH i/lub 
WŁOKNIENIE W MIEJSCACH SZOW. Stała opieka 
kardiologiczna



Wyniki odległe:
▪ tętnice wieńcowe

▪ niedokrwienie mięśnia sercowego

▪ niedomykalność zastawki neo-Ao

▪ szeroka neo-Ao

▪ zwężenie zastawki płucnej lub neo-
tętnicy płucnej, obwodowych gałęzi

TGA  Korekcja anatomiczna                     
(ASO-arterial switch-Jatene)

TGA po ASO 
zwężenie RPA 
(stent w prawej 
tętnicy płucnej)

MR szeroka 

neoAo

Zwężenie 

LAD



Dziecko po leczeniu naprawczym lub paliatywnym , część chorych w leczeniu 

wieloetapowym

Rozpoznanie prenatalne.
Prostin u noworodka .  

Leczenie zabiegowe naprawcze 
lub paliatywne, często 
wieloetapowe, 

Opieka wielospecjalistyczne w 
tym kardiologiczna przez całe 
życie



Pacjent po leczeniu naprawczym 
lub paliatywnym , część chorych 
w leczeniu wieloetapowym

Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry



Złożone WWS po leczeniu naprawczym/paliatywnym , wieloetapowym

Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry

2007

2017



Czynnościowo pojedyńcza
komora (HLHS, atrezja płucna 

lub trójdzielna, 

niezbalansowany CAVC)            

10% WWS

Dziecko po leczeniu naprawczym lub paliatywnym , wieloetapowym



Czynnościowo pojedyńcza komora
Postępowanie w oddziale noworodkowym

• Skierowanie do ośrodka referencyjnego kardiologii

Metody leczenia-zależne od rodzaju wady serca
• Zazwyczaj konieczne cewnikowanie diagnostyczne

• Często zabieg Rashkinda, Prostin

• Leczenie paliatywne w okresie noworodkowym lub wczesno niemowlęcym – zespolenie
systemowo płucne (za mały przepływ do pluc) lub banding PA (gdy za duzy przepłwy do płuc) 

• Zespolenie Glenna (warunek-niskie cisnienie w krążeniu płucnym i odpowiedniej wielkości tetnic
płucne) w okresie późnoniemowlęcym 6mc(4 mc) jako ostateczna paliacja lub I etap leczenia (➔
zamknięcie MAPCA’s = kolaterali aortalno-płucnych)

• Operacja Fontany 4-6 rż ➔ przeszczep serca

Szczególne czynniki wpływające na rokowanie
• Rodzaj i anatomia wady (np. która komora systemowa, niescalenie mięśnia komorysystemowej)

• Stan krążenia płucnego. Stopień nasilenia sinicy i policytemia

• Stopień niedomykalności  „systemowej” zastawki p-k



Serce jednokomorowe – Atrezja zastawki trójdzielnej
Leczenie paliatywne: zespolenie Glenna , operacja Fontana

Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry

Lewa komora pozostaje komorą 
systemowa



Zespół  hypoplazji lewego  serca (HLHS) 

1,4-5.7%  WWS

• Zwężenie/ zarośnięcie  Ao i MV w różnych 
kombinacjach

• Bardzo wąska Aorta wstępująca

• Prawa komora jest komora systemową

• Leczenie prenatalne/ postantalne wieloetapowe

Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry

LK



Serce jednokomorowe zespół hipoplazji lewego serca
Leczenie paliatywne kolejno : operacja Norwooda m. Sano(noworodek), Glenna, Fontana

Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry



Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry

Operacja Glena (6-12mc) →  Fontana (3-5rz) (musi być niskie 
ciśnienie w krążeniu płucnym) , liczne powikłania
Kardiolog/gastrolog
Brak dawców- serce/płuca/czasem wątroba (gdy nowotwór) 
Lewosymendan we wlewach w skrajnej niewydolności serca



Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry

Acesan 1-5 mg/kg/dobę,                           
Acenokumarol, Warfaryna
INR 2-3,5
Szczepienia, Synagis



Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry



Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry

Wysokie ryzyko IZW : po przebytym IZW, sztuczne zastawki, sztuczny materiał 
(graft), wady sinicze, przecieki resztkowe, po implantacji  przezskórnej (6 mcy)

WWS : Stomatolog >2rż dwa razy w roku



Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry



Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry

https://www.sercedziecka.org.pl/przewodnik/infekcje-wirusowe-u-dzieci-2/



Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry

W czasie trwania sezonu zakażeń RSV (w warunkach polskich od listopada do kwietnia) w środowisku 
dziecka z grupy wysokiego ryzyka konieczne jest stosowanie takich prostych zaleceń, jak częste mycie 
rąk, unikanie kontaktu ze starszymi dziećmi, zmniejszenie ekspozycji na dym tytoniowy (bierne palenie). 
W miarę możliwości powinno unikać się także przebywania w dużych zbiorowościach (np. żłobki). 

Zgodnie z oceną Amerykańskiej Akademii Pediatrii oraz grupy ekspertów europejskich, jedynym 
swoistym postępowaniem profilaktycznym jest stosowanie humanizowanego przeciwciała 
monoklonalnego przeciwko RSV - Synagis®(paliwizumab)

Rekomendacja nr 77/2018  z dnia 9 sierpnia 2018 r. 
Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
w sprawie objęcia refundacją produktu Synagis (paliwizumab), 100 mg, roztwór do wstrzykiwań, 1 fiolka 1 
ml, (100mg/ml), Synagis (paliwizumab), 50 mg, roztwór do wstrzykiwań, 1 fiolka 0,5 ml, (100mg/ml), w 
ramach programu lekowego „Zapobieganie ciężkiej chorobie dolnych dróg oddechowych wywołanej 
wirusem RS u dzieci z istotną hemodynamicznie, wrodzoną wadą serca (ICD-10 Q20-Q24)” 

Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pediatrii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie 
Neonatologii w zakresie zasad zapobiegania zakażeniom wirusa RS w grupach wysokiego ryzyka 



Dziecko z rozpoznaniem WWS w gabinecie pediatry

Czy pacjenci z WWS są bardziej narażeni na zakażenie
COVID-19?
Układ odpornościowy dzieci z WWS jest różny, to
indywidualna kwestia. U pacjentów z zespołem CATCH-
22 występują np. niedobory odporności. System
immunologiczny tej grupy chorych jest niedostosowany
do sprawnego radzenia sobie z infekcjami. U znacznej
części pacjentów są sinicze WWS, gdzie wyjściowo
utlenowanie krwi, tzw. sinica, czyli obniżona saturacja,
jest dużo niższa, niż u pacjentów zdrowych. U tych
pacjentów dodatkowa infekcja płucna w sercu
jednokomorowym, np. u pacjentów po leczeniu metodą
Fontana czy Glenna, może spowodować dalszą
destabilizację, a nawet zgon. W związku z tym jako
środowisko kardiologów i kardiochirurgów dziecięcych
uważamy, że kluczowe dla bezpieczeństwa pacjentów z
wrodzonymi wadami serca jest szczepienie przeciw
COVID-19 oraz szczepienia przeciw grypie.

Program lekowy „Zapobieganie ciężkiej 
chorobie dolnych dróg oddechowych 
wywołanej wirusem RS u dzieci z istotną 
hemodynamicznie, wrodzoną wadą serca 
(ICD-10 Q20-Q24)”
Profilaktyka zakażeń wirusem RS przy użyciu 
przeciwciał monoklonalnych Synagis
(palwizumab) powinna być prowadzona 
jedynie w wyspecjalizowanych ośrodkach 
leczenia dzieci z grupy wysokiego ryzyka .
Zalecane dawkowanie monoklonalnych 
przeciwciał anty-RSV przewiduje podawanie 
15 mg/kg masy ciała domięśniowo co 30 
dni w czasie sezonu (maksymanie 5 
dawek/sezon) zakażeń RSV. pierwszą dawkę 
w październiku, przed wystąpieniem sezonu 
wzmożonych zachorowań wywołanych RSV, 
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https://www.sercedziecka.org.pl/przewodnik/leczenie-przeciwzakrzepowe-u-dzieci-12/
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• Warfaryna jest najczęściej stosowanym doustnym antykoagulantem na świecie, w Polsce najczęściej 
stosowany jest acenokumarol. Efekt działania acenokumarolu pojawia się 24-48 godzin po podaniu, 
działanie maksymalne występuje po 36-48 godzinach, działanie leku utrzymuje się przez 48-96 godzin po 
podaniu. Pełna skuteczność występuje po 3-5 dniach terapii. W przypadku warfaryny pełne działanie 
uzyskuje się po w ciągu 2-7 dni stosowania, działanie leku może utrzymywać się przez 4-5 dni po 
zakończeniu leczenia.

• Leczenie  acenokumarolem powinno rozpoczynać się  od dawki 0.25 mg/dobę u małych dzieci  do 
4mg/dobę u starszych; natomiast  warfaryną od  dawki 0.2mg/kg mc/dobę, jednak  nie wiekszej niż 
10mg/dobę lub u pacjentów niedożywionych, z ciężkimi chorobami współistniejącymi, z wyjściową 
wartością INR >1.2 lub przyjmujących wiele leków zaleca się rozpoczęcie leczenia od dawki 5mg/dobę. 
Kontrola INR powinna być wykonana w 3 dniu leczenia. Lek należy przyjmować w jednej dawce, stosować o 
tej samej porze, przed posiłkiem, najlepiej w godzinach popołudniowych

• Monitorowanie terapii opiera się na ocenie międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (INR). 
Wartości optymalne zależne od rodzaju wskazań do leczenia. U około 10 - 20% dzieci kontrola możliwa jest 
1 x w miesiącu, najczęściej jednak wymagana jest 1 x w tygodniu. Oznaczania INR można wykonywać w 
laboratorium lub przy użyciu aparatu do paskowego oznaczania
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• Nie należy stosować leków domięśniowych u dzieci leczonych doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi.

• Wiele czynników może wpływać na poziom wskaźnika INR, m.in.: dieta, przyjmowane leki, stan wydolności 
nerek, wątroby oraz wiele innych. W diecie najmłodszych dzieci ogromne znaczenie ma to czy dziecko jest 
karmione pokarmem matki, czy też otrzymuje sztuczne mieszanki. Pokarm kobiecy zawiera niewielkie ilości 
witaminy K, natomiast  mieszanki sztuczne wzbogacane są witaminą K.  Niektóre produkty spożywcze 
zawierają duże ilości witaminy K (m.in. sałata, czerwona kapusta, zielona herbata, szpinak, olej 
słonecznikowy, kurze mięso, wątroba wołowa, kalafior, wątróbka wieprzowa i cielęca, wołowina, mąka 
sojowa, ziarno soi, brokuły, kapusta biała, otręby pszenne, masło, pietruszka, szczypior, kiwi, mięta, oliwa z 
oliwek, orzechy pistacjowe, młoda cebula, rzeżucha, rzepa, gorczyca sarepska). Najwięcej witaminy K 
zawierają kapusta kiszona, brukselka, kurza wątroba tych produktów nie należy spożywać w czasie 
stosowania doustnych leków przeciwzakrzepowych. Produkty zawierające małe ilości witaminy K nie 
wpływają na działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych (ser biały, mleko, jogurt, jaja kurze, marchew, 
ziemniaki, truskawki, pomidory, kukurydza, fasolka zielona, szparagi, wieprzowina, ogórki bez skórki, 
cukinia, groszek zielony, pomarańcze, jabłka, banany, brzoskwinie, ananasy, truskawki, grejpfruty, miód, 
chleb).
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• Gorączka zwiększa wrażliwość organizmu na leki przeciwzakrzepowe. Jeśli pacjent wymaga podania leku 
obniżającego gorączkę lub przeciwbólowego to zalecane jest stosowanie paracetamolu.

• Wiele leków wpływa na działanie doustnych leków przeciwzakrzepowych. Do leków nasilających 
działanie przeciwzakrzepowe należą:  między innymi aspiryna, amiodaron, niesteroidowe leki 
przeciwzapalne (Ibuprofen), większość antybiotyków.  Paracetamol nasila działanie przeciwzakrzepowe po 1 
-2 tygodniach ciągłego stosowania. Szczepionki przeciw grypie oraz preparaty zawierające witaminy A i E 
nasilają działanie warfaryny.

• Do leków osłabiających działanie przeciwzakrzepowe należą: leki antyhistaminowe 
(przeciwuczuleniowe), spironolakton (verospiron), witamina C, witamina K oraz złożone preparaty 
witaminowe zawierające witaminę K.

• Należy pamiętać, że preparaty ziołowe dostępne bez recepty  także mogą wpływają na działanie leków 
przeciwzakrzepowych i należy stosować je z dużą ostrożnością. U dzieci leczonych doustnymi 
antykoagulantami  przed zaleceniem nowego  leku należy zawsze sprawdź czy nie wpływa on na jego 
działanie.  
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• W przypadku przedawkowania leku postępowanie zależy od stanu klinicznego pacjenta. U pacjenta bez 
poważnego krwawienia przy wartościach INR poniżej 5.0 należy wstrzymać  1 dawkę i powrócić do leczenia 
w dniu następnym w zmniejszonej dawce; przy wartościach 5.0-9.0 należy wstrzymać 1 lub 2 dawki i 
powrócić do leczenia w zmniejszonej dawce; przy wartościach powyżej 9.0 wstrzymać podawanie leku i 
podać doustnie witaminę K. W przypadku konieczności wykonania pilnego zabiegu operacyjnego u dziecka 
na stałe leczonego doustnymi antykoagulantami, należy wstrzymać podawanie leku, podać witaminę K w 
powolnej infuzji dożylnej w dawce 0.5-2.0mg lub podskórnie. Jeśli doszło do poważnego krwawienia, które 
nie zagraża życiu dziecka należy wstrzymać podawanie leku, podać witaminę K w powolnej infuzji dożylnej 
w dawce 2.0-2.5mg (około 30 minut) oraz  przetoczyć świeżo mrożone osocze (15-20ml/kg m.c.). Natomiast  
jeśli doszło do poważnego krwawienia, które zagraża życiu dziecka należy wstrzymać podawanie leku, podać 
witaminę K w powolnej infuzji dożylnej w dawce 5mg (około 30 minut) oraz  przetoczyć świeżo mrożone 
osocze (15-20ml/kg m.c.) lub koncentrat kompleksu protrombiny (15-20j/kg m.c.).

• U dzieci z mechanicznymi zastawkami podawanie parenteralne witaminy K należy rozważyć tylko w 
przypadku czynnego krwawienia lub konieczności wykonania natychmiastowego zabiegu chirurgicznego.

• Przy wysokich wartościach INR, które pojawiają się nagle bez przyczyny i nie towarzyszą im objawy 
kliniczne, bardzo ważne jest powtórzenie oznaczenia INR, ponieważ nieprawidłowy wynik może być 

związany z błędem oznaczenia i zastosowaniem niepotrzebnej terapii.
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• Postępowanie profilaktyczne i leczenie zmian zakrzepowych po zmodyfikowanym zespoleniu Blalock-
Taussig - pacjenci mają zalecone przyjmowanie aspiryny doustnie

• Postępowanie profilaktyczne i leczenie zmian zakrzepowych po I etapie kalsycznej operacji Norwooda i w 
modyfikacji Sano otrzymują leczenie profilaktyczne aspiryną

• Postępowanie profilaktyczne i leczenie zmian zakrzepowych po dwukierunkowym zespoleniu Glenna -
podawanie HNF (Heparyna niefrakcjonowana ) w okresie pooperacyjnym, następnie aspiryny lub HNF w 
okresie pooperacyjnym, następnie warfaryny. W IPCZD zalecane jest stosowanie HNF w bezpośrednim 
okresie pooperacyjnym ewentualnie HDCz, (Heparyny drobnocząsteczkowe ) a następnie aspiryny do czasu 
kolejnej operacji. 

• Postępowanie profilaktyczne i leczenie zmian zakrzepowych po operacji metodą Fontana -W naszym 
ośrodku pacjenci  w okresie pooperacyjnym otrzymują HNF, następnie drobnocząsteczkową łącznie z  
acenokumarolem do czasu uzyskania zalecanej wartości INR (2.0-3.0). Po około 6 miesiącach w grupie 
pacjentów bez obciążonego wywiadu (zakrzepica, zaburzenia hemodynamiczne, zaburzenia rytmu serca) w 
leczeniu profilaktycznym stosowana jest aspiryna, w grupie z obciążonym wywiadem kontynuowane jest 
leczenie doustnym antykoagulantem.
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Postępowanie profilaktyczne u chorych z WWS leczonych w IPCZD
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• Klinika Wrodzonych Wad Serca   i Kardiologii Dziecięcej 

Zabrze 

• Oddział Kardiologii Dziecięcej Wrocław 

• Katedra i Klinika Kardiologii Dziecięcej Katowice 

• Klinika Kardiologii Dziecięcej Kraków 

• Klinika Kardiologii i Nefrologii IP AM Poznań 

• Klinika Kardiologii ICZMP Łódź 

• Klinika Kardiologii Wieku Dziecięcego AM Warszawa

• Klinika Kardiologii IP-CZD Warszawa

• Klinika Kardiologii Dziecięcej Gdańsk

Ośrodki referencyjne kardiologii dziecięcej



I. Najwcześniejsze , stare techniki operacji

Obecnie dorośli – okres obserwacji 25-40 lat.                                                                  
Wiek w chwili operacji kilka- kilkanaście lat 

II „Środkowy”  etap technik zabiegowych

Obecnie młodociani  - okres obserwacji 10 - 15 - 20 lat.                                                  
Wiek w chwili operacji  średnio 5-8 lat 

III. Aktualne techniki zabiegowe 

Obecnie dzieci – okres obserwacji do 5-10 lat.                                                     
Wiek w chwili operacji 0-2 lata.                                                            Ochrona 
komory (metody przeprzedsionkowe, kardioplegia etc), wady przewodozależne
(prostin),  goretex, homograft, leczenie interwencyjne .  Noworodki ze złożonymi 
wadami, wcześniaki z bardzo niską masą ciała, leczenie hybrydowe, leczenie wad 
serca u płodu, wspomaganie komór, nowe leki (lewosymendan, sildenafil)

Populacja pacjentów po leczeniu WWS 



Dziękuję za uwagę
a.turska-kmiec@ipczd.pl


