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Niemowlę 10-miesięczne z zawałem serca – opis przypadku

A 10-month infant with myocardial infarct – a case report
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

zespół blanda-white’a-garlanda jest wrodzoną anomalią naczyniową, która charakteryzuje się nieprawidło-
wym odejściem jednego z naczyń wieńcowych od pnia płucnego. 10-miesięczna dziewczynka diagnozowana w kierunku za-
palenia płuc, bez jawnych objawów niewydolności serca została skierowana na diagnostykę kardiologiczną z powodu po-
większonej sylwetki serca wykazanej w badaniu radiologicznym klatki piersiowej. w badaniu elektrokardiograficznym stwier-
dzono cechy niedokrwienia mięśnia sercowego, a w badaniu echokardiograficznym nieprawidłowe odejście lewej tętnicy 
wieńcowej od tętnicy płucnej – zespół blanda-white’a-garlanda z rozstrzenią i znacznie upośledzoną kurczliwością mięśnia 
lewej komory. angiografia tętnic wieńcowych uwidoczniła prawą tętnicę wieńcową (rca) odchodzącą od aorty oraz bogatą 
sieć drobnych naczyń w okolicy przegrody międzykomorowej (krążenie oboczne), przez które zakontrastowała się lewa tęt-
nica wieńcowa (Lca). następnie obserwowano odpływ kontrastu z Lca do tętnicy płucnej. dziecko zakwalifikowano do le-
czenia operacyjnego wrodzonej anomalii naczyniowej. wykonano przeszczepienie lewej tętnicy wieńcowej do aorty. Prze-
bieg pooperacyjny był niepowikłany. Prezentowany przypadek przedstawia trudności diagnostyczne w zespole blanda-whi-
te’a-garlanda.
Słowa kluczowe: niemowlę, kardiomegalia, niedokrwienie mięśnia sercowego, nieprawidłowe odejście lewej tętnicy wieńco-
wej od tętnicy płucnej.

the authors present a case of a 10-month-old girl undergoing diagnostic procedures because of suspicion of pneu-
monia, without apparent symptoms of heart failure. the child was referred for cardiological evaluation because of enlarged 
heart silhouette on X-ray examination without radiological markers of lung inflammation. the electrocardiogram showed 
myocardial ischemia. echocardiography revealed significantly impaired contractility of the left ventricle with its dilatation and 
origin of the right coronary artery (rca) arising from the aorta and left coronary artery (Lca), which was draining into the pul-
monary artery. the diagnosis of bland-white-garland syndrome was confirmed by coronary angiography. the girl underwent 
surgical repair. there were no early and late postsurgical complications. this case shows how difficult might be the diagnosis 
of the congenital heart defect in the form of abnormal origin of the left coronary artery from the pulmonary artery (bland-white-
-garland syndrome) without any signs of heart failure.
Key words: infant, cardiomegaly, myocardial infarct, abnormal origin of the left coronary artery from the pulmonary artery.

Streszczenie

Summary

Wstęp
zespół blanda-white’a-garlanda jest wrodzoną anoma-

lią naczyniową, która charakteryzuje się nieprawidłowym 
odejściem jednego z naczyń wieńcowych od pnia płuc-
nego. według różnych źródeł stanowi 0,25–0,5% wszyst-
kich wad wrodzonych serca [1]. nieprawidłowe odejście le-
wej tętnicy wieńcowej lub jej rozgałęzień może powodo-
wać nasilone objawy niewydolności serca w okresie nowo-
rodkowym lub niemowlęcym. Jeżeli niemowlę przeżyje ten 
okres, to dochodzi do rozwoju gęstej sieci połączeń tętni-
czo-tętniczych (krążenia obocznego). stopień nasilenia ob-
jawów klinicznych zależy od rozwoju krążenia obocznego, 
które poprawia ukrwienie i łagodzi objawy niedokrwienia, 
aczkolwiek nie stanowi zabezpieczenia przed nagłym zgo-
nem sercowym. nie podjęcie leczenia operacyjnego skut-
kuje śmiertelnością do 90% w niemowlęctwie, natomiast 
według ostatnich danych, stosowane w ostatnich latach le-
czenie operacyjne zmniejszyło śmiertelność do 0–17% ope-
rowanych przypadków [1]. nieprawidłowo odchodząca tęt-
nica wieńcowa nie spełnia swojej podstawowej roli, jaką 
jest zapewnienie prawidłowego metabolizmu komórki mię-
śniowej, w rezultacie dochodzi do niedokrwienia mięśnia 
sercowego, zawału i nagłego zgonu. U większości cho-

rych z zespołem blanda-white’a-garlanda objawom niedo-
krwienia towarzyszą objawy niedomykalności zastawki mi-
tralnej wynikające z rozstrzeni lewej komory i dysfunkcji 
przednio-bocznego mięśnia brodawkowatego. 

Opis przypadku
10-miesięczna dziewczynka z c.iV, P.iV, poród fizjolo-

giczny w 41hbd, niepowikłany, apgar 9, masa urodzenio-
wa 3500 g (konflikt serologiczny w grupie głównej, w wy-
wiadzie toksoplazmoza matki) została przekazana ze szpi-
tala rejonowego do kliniki z powodu powiększenia sylwetki 
serca w obrazie radiologicznym (fot. 1). diagnostykę radio-
logiczną przeprowadzono z powodu podejrzenia zapalenia 
płuc na podstawie danych z wywiadu i badania przedmio-
towego (katar, kaszel, brak gorączki i lewostronne ściszenie 
szmeru oddechowego w badaniu przedmiotowym). w wy-
wiadzie matka podaje częste, ale łagodne infekcje górnych 
dróg oddechowych. Przy przyjęciu do kliniki stan ogólny 
dość dobry, zwracała uwagę bladość powłok skórnych, dys-
kretna duszność (częstość oddechów 28/min), akcja ser-
ca 100–120/min, saturacja krwi włośniczkowej 98–100%,  
ciśnienie tętnicze 86/48 mm Hg, bez obrzęków, narządy 
jamy brzusznej niepowiększone, w badaniu osłuchowym 
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stwierdzano lewostronne zaostrzenie szmeru oddechowe-
go, rozsiane pojedyncze furczenia, a tony serca nieznacz-
nie ściszone. w wykonanym badaniu elektrokardiograficz-
nym stwierdzono rytm zatokowy miarowy 120/min, lewo-
gram, czasy trwania odstępów PQ, Qrs, Qtc prawidłowe, 
głęboki załamek Q w odprowadzeniu i, aVr, aVL, V5 i V6; 
w odprowadzeniu V2-V3 morfologia Qs i uogólnione za-
burzenia repolaryzacji. w badaniu echokardiograficznym 
wykazano kulistą, poszerzoną lewą komorę (LVdd 5,5cm) 
o znacznie upośledzonej kurczliwości (eF 12–15%) z nie-
wielką niedomykalnością zastawki mitralnej (fot. 2) i nie-
prawidłowy strumień napływu do tętnicy płucnej. ze wzglę-
du na podejrzenie nieprawidłowego odejścia lewej tętnicy 
wieńcowej od tętnicy płucnej (zespół blanda-white'a-gar-
landa) przeprowadzono diagnostyczne cewnikowanie ser-
ca. angiografia tętnic wieńcowych uwidoczniła prawą tęt-
nicę wieńcową (rca) odchodzącą od aorty oraz bogatą sieć 
drobnych naczyń w okolicy przegrody międzykomorowej 
(krążenie oboczne), przez które zakontrastowała się lewa 
tętnica wieńcowa (Lca). następnie obserwowano odpływ 
kontrastu z Lca do tętnicy płucnej. niemowlę zakwalifiko-
wano do operacyjnego leczenia wrodzonej anomalii naczy-
niowej. w wieku 11 miesięcy przeprowadzono zabieg kar-
diochirurgiczny przeszczepienia lewej tętnicy wieńcowej 
do aorty. Przebieg pooperacyjny był niepowikłany. w kon-
trolnym badaniu echokardiograficznym stwierdzono utrzy-
mującą się rozstrzeń lewej komory o wyraźnie obniżonej 
kurczliwości. 

Omówienie
zespół blanda-white'a-garlanda to rzadkie zaburze-

nie rozwojowe występujące z częstością 1:300 000 żywych 

urodzeń. Polega na nieprawidłowym odejściu lewej tętnicy 
wieńcowej (Lca) od tętnicy płucnej, co powoduje niedo-
krwienie mięśnia sercowego, prowadząc do kardiomiopatii 
rozstrzeniowej [2], upośledzenia funkcji lewej komory, nie-
domykalności zastawki mitralnej, a ostatecznie zastoinowej 
niewydolność krążenia. 

w 1985 r. brooks jako pierwszy opisał dwa przypadki 
rozpoznane pośmiertnie tego zaburzenia rozwojowego [3]. 
w 1933 r. bland i wsp. opisali pierwszy kliniczny przypa-
dek nieprawidłowego odejścia lewej tętnicy wieńcowej od 
tętnicy płucnej u 3-miesięcznego niemowlęcia [4]. 

Pierwsze objawy kliniczne pojawiają się w 2–3. mie-
siącu życia. w tym czasie u niemowląt obserwuje się na-
pady zblednięcia i niepokoju, zwłaszcza przy wysiłku (np. 
podczas karmienia), odpowiadające napadom bólu wień-
cowego. typowy obraz niewydolności krążenia (męczli-
wość, duszność, wzmożona potliwość, powiększenie wą-
troby i objawy zastoju w krążeniu płucnym) rozwija się póź-
no i na tym etapie historii naturalnej choroby zmiany nie-
dokrwienne często są nieodwracalne, a rokowanie jest nie-
pewne. Farmakologiczne leczenie niewydolności krążenia 
ma znaczenie jedynie pomocnicze. 

najlepsze wyniki leczenia obserwuje się u pacjentów 
wcześnie leczonych. w opisywanym przypadku dziecko 
zostało poddane diagnostyce kardiologicznej w wieku 10 
miesięcy, wcześniej wielokrotnie było leczone ambulato-
ryjnie z powodu infekcji górnych dróg oddechowych. za-
równo w okresie przed, jak i po leczeniu kardiochirurgicz-
nym nie prezentowało klinicznych objawów jawnej niewy-
dolności krążenia. Leczenie chirurgiczne należy rozważyć 
u wszystkich dzieci, również w sytuacjach z dobrze rozwi-
niętym krążeniem obocznym. 

Fotografia 1. obraz radiologiczny w projekcji aP. 
kardiomegalia. indeks sercowo-płucny = 0,73

Fotografia 2. obraz echokardiograficzny. kulista, po-
szerzona lewa komora (LVdd 5,5 cm); upośledzona 
kurczliwość lewej komory (eF 12–15%) 
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