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::  Wada serca typu criss-cross heart 

 

 

 

Orpha number: 1461 

 

Definicja choroby: 

 

Serce typu criss-cross heart (CCH) to wada serca, w której napływy z dwóch komór krzyżują się z powodu 

skręcenia serca wokół jego osi długiej. Objawy kliniczne zależą od rodzaju wad towarzyszących, na 

przykład prostego lub skorygowanego przełożenia dużych naczyń i wad przegrody międzykomorowej.  

 

 

Epidemiologia: 

 

Częstość występowania CCH w momencie narodzin wynosi 1/125 000 żywych urodzeń i stanowi <0,1% 

wszystkich wrodzonych wad serca. 

 

Obraz kliniczny: 

 

CCH to wada wrodzona, które w zależności od rodzaju towarzyszących zmian może objawiać się ciężką 

dusznością z poruszaniem skrzydełkami nosa, wciąganiem międzyżebrzy, wcięcia mostka i okolic 

podżebrowych, diaforezą, sinicą, bladością, trudnościami w karmieniu, szmerem skurczowym w lewej 

okolicy żebrowej i zaakcentowanym tonem serca P2. Najczęstsze zmiany towarzyszące to wady 

przegrody międzykomorowej (VSD), całkowite lub skorygowane przełożenie dużych naczyń, dwuujściowa 

prawa komora, zwężenie pnia płucnego, wada zastawki mitralnej lub trójdzielnej, zwężenie zastawki 

mitralnej oraz zwężenie podaortalne, pod zastawką aorty lub tętnicy płucnej. 

 

Etiologia: 

 

CCH spowodowane jest przez nieprawidłową rotację (zgodnie ze wskazówkami zegara lub przeciwnie do 

wskazówek zegara) masy komór wzdłuż ich osi długiej w trakcie embriogenezy. Mechanizm powstawania 

i przyczyny CCH są nadal nieznane, ale wyniki niektórych badań na myszach pozwalają sądzić, że za 

patogenezę CCH odpowiedzialne są mutacje genu Gja1. 

 

 

Metody diagnostyczne: 
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Rozpoznanie potwierdza się echokardiografią z użyciem dwuwymiarowego i kolorowego Dopplera, w 

którym widoczne jest skrzyżowanie połączeń przedsionkowo-komorowych, bez pomieszania, na poziomie 

zastawek przedsionkowo-komorowych. Niemożność uzyskania charakterystycznego 4-jamowego obrazu 

(4CV) jest kluczowym objawem diagnostycznym CCH. Funkcja dwukomorowa jest zachowana, ale często 

obserwuje się okołobłoniaste ubytki przegrody międzykomorowej. MRI oraz angiografię można 

wykorzystać do diagnostyki nieprawidłowości krążenia wieńcowego. 

 

Rozpoznanie różnicowe: 

 

W diagnostyce różnicowej należy uwzględnić wady zastawek mitralnych i trójdzielnych, ciężką postać 

malformacji Ebsteina (zastawka trójdzielna otwiera się do stożka tętniczego, co wygląda jak skrzyżowanie 

zastawek oraz podwójne ujście przedsionka (otwór ujścia pozornie krzyżuje się z inną zastawką). 

 

Diagnostyka prenatalna: 

 

W badaniu prenatalnym wykorzystuje się ultrasonografię z kolorowym Dopplerem w celu zidentyfikowania 

kluczowych objawów CCH, do których należy niemożność uzyskania obrazu 4-jamowego w standardowej 

płaszczyźnie poprzecznej przez klatkę piersiową płodu i uwidocznienie ułożenia krzyżujących się torów 

przepływu do dwóch komór jednocześnie w płaszczyźnie poprzecznej przez klatkę piersiową płodu. 

 

Postępowanie i leczenie: 

 

Leczenie chirurgiczne CCH obejmuje naprawę największych i ograniczających malformacji, rotację 

komory należy wykluczyć jako wskazanie do korekcji. Postępowanie wstępne zależy od obecności lub 

braku stenozy tętnicy płucnej i jej zaawansowania. Jeżeli przepływ płucny jest niewystarczający wskazana 

jest wczesna interwencja prostaglandyną E1 w celu utrzymania drożnego przewodu tętniczego. Jeżeli 

korekcja anatonomiczna zawiedzie, równowagę w przepływie płucnym można osiągnąć przez wykonanie 

zespolenia systemowo-płucnego. Korekcja chirurgiczna powinna być uzależniona od potencjalnego 

wykorzystania obydwu komór. Korekcja metodą Fonana może być wskazana jako operacja paliatywna. 

Pacjentom, u których CCH towarzyszy przełożenie dużych naczyń, VSD, ubytek przegrody 

międzyprzedsionkowej i przetrwały przewód tętniczy można zaproponować korekcję metodą Jatene’a 

(przełożenie dużych naczyń). 

 

Rokowanie: 

 

Rokowanie bez leczenia chirurgicznego jest niepomyślne. Jednakże po korekcji wady głównej pacjent 

może osiągnąć prawidłowy rozwój fizyczny, psycho-ruchowy i sercowo-naczyniowy.  
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Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


