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Ramka 12.1 Kla sy fi ka cja wad wro dzo nych w za le żno ści od pa to fi zjo lo gii

PIES

Wa dy po wo du ją ce głów nie prze cią że nie ob ję to ścio we

Prze ciek sys te mo wo -płuc ny (le wo -pra wy)

Czę sto

Prze trwa ły prze wód tęt ni czy

Uby tek prze gro dy mię dzy ko mo ro wej

Rzad ko

Uby tek prze gro dy mię dzy przed sion ko wej

Uby tek czę ści prze gro dy mię dzy przed sion ko wej

i mię dzy ko mo ro wej

(Pseu do)pień tęt ni czy

Fa la zwrot na za sta wek (nie do my kal ność)

Czę sto

Dys pla zja za staw ki mi tral nej

Dys pla zja za staw ki trój dziel nej

Rzad ko

Nie do my kal ność za staw ki pnia płuc ne go

Nie do my kal ność za staw ki aor ty

Wa dy po wo du ją ce głów nie prze cią że nie ci śnie nio we

Czę sto

Zwę że nie pnia płuc ne go

Zwę że nie pod za staw ko we aor ty

Rzad ko

Zwę że nie za staw ki aor tal nej

Ko ark ta cja aor ty i prze rwa nie aor ty

Ser ce trój przed sion ko we pra we

Wa dy po wo du ją ce głów nie si ni cę

Czę sto

Te tra lo gia Fal lo ta

Rzad ko

Prze ciek płuc no -sys te mo wy (uby tek prze gro dy ko mo ro wej)

Prze ciek płuc no -sys te mo wy (prze trwa ły prze wód tęt ni czy)

Atre zja za staw ki trój dziel nej/hi po pla zja pra wej ko mo ry

Po dwój ny od pływ z pra wej ko mo ry

Prze ło że nie wiel kich tęt nic

Pień tęt ni czy

Okien ko aor tal no -płuc ne

In ne wa dy ser ca i na czyń

Czę sto

Prze pu kli na otrzew no wo -osier dzio wa prze po ny

Prze trwa ły pra wy łuk aor ty

Prze trwa ła głów na le wa ży ła do gło wo wa

Rzad ko

Fi bro ela sto za wsier dzia

Wa dy osier dzia

Nie pra wi dło wy po wrót żyl ny płuc ny

Po dwój ny łuk aor ty

Le wa tęt ni ca pod oboj czy ko wa wstecz no -prze ły ko wa

Prze ło że nie trze wi (si tus in ver sus)

• Za paść lub drgaw ki.

• Po sze rze nie ży ły jarz mo wej.

• Nie pra wi dło wo ści elek tro kar dio gra ficz ne (EKG).

• Ra dio lo gicz nie wi docz ne po więk sze nie syl -

wet ki ser ca.

• Wstęp ne roz po zna nie mo że być po sta wio ne

w opar ciu o wy ni ki cał ko wi te go ba da nia przed -

mio to we go ukła du ser co wo -na czy nio we go, ru ty -

no we go ba da nia EKG, a ta kże ba da nia ra dio lo -

gicz ne go (tab. 12.1).

KOT

Wa dy po wo du ją ce głów nie prze cią że nie ob ję to ścio we

Czę sto

Uby tek prze gro dy mię dzy ko mo ro wej

Prze trwa ły prze wód tęt ni czy

Uby tek prze gro dy mię dzy przed sion ko wej

Uby tek czę ści prze gro dy mię dzy przed sion ko wej

i mię dzy ko mo ro wej

Rzad ko

Pień tęt ni czy

Fa la zwrot na za sta wek (nie do my kal ność)

Czę sto

Dys pla zja za staw ki mi tral nej

Dys pla zja za staw ki trój dziel nej

Wa dy po wo du ją ce głów nie prze cią że nie ci śnie nio we

Czę sto

Dy na micz ne zwę że nie pod za staw ko we aor ty

Rzad ko

Zwę że nie pnia płuc ne go

Zwę że nie ga łę zi tęt ni cy płuc nej

Utrwa lo ne zwę że nie pod za staw ko we aor ty

Zwę że nie za staw ki aor ty

Ser ce trój przed sion ko we pra we

Ser ce trój przed sion ko we le we

Wa dy po wo du ją ce głów nie si ni cę

Czę sto

Te tra lo gia Fal lo ta

Uby tek czę ści prze gro dy mię dzy przed sion ko wej

i mię dzy ko mo ro wej

Rzad ko

Prze ciek pra wo -le wy (VSD)

Prze ciek pra wo -le wy (PDA)

Po dwój ny od pływ z pra wej ko mo ry

Pień tęt ni czy

In ne wa dy ser ca i na czyń

Czę sto

Prze pu kli na otrzew no wo -osier dzio wa prze po ny

Zwłók nie nie wsier dzia

Rzad ko

Prze trwa ły pra wy łuk aor ty
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