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• kõige sagedasem tsüanootiline südamerike 

 

• 5- 7 % kõikidest südameriketest 

 

• 2,3- 4,7 juhtu 10 000 elussünni kohta ( lastehaiglas 2009- 2013, 1-4 aastas) 

 

• disponeeritud  on meessugu ( 1,5 – 3 : 1 ) 

 

• 10 % kaasub mõni  sündroom või ekstrakardiaalne anomaalia  

 

• surevus  

 30 % 1. elunädal 

 50 % 1. kuu 

 90 % 1. eluaasta lõpul 

 

• postop.  elulemus 90 % 



1. ventrikulo- arteriaalne düskordantsus 

 Ao lähtub paremast vatsakesest 

 PA lähtub vasakust vatsakesest 

 

 2 paralleelset tsirkulatsiooni 

2. D- TGA  

 PV ees paremal ( normaalne vatsakeste lingumine) 

 Aort asub PA-st  eespool 

  (subarteriaalsete koonuste arenguhäirest: säilib 

subaortaalne koonus , resoreebub subpulmonaalne) 

3. ventrikulo- atriaalne konkordantsus  

 VK               VV        4. norm. juhtesüsteem 

 PK               PV  

5. shundid 2 tsirkulatsiooni vahel  

5 % sekundaarne ASD   

kõigil  PFO  

2/ 3  PDA 

    = lihtne D- TGA ( D-TGA / IVS) 
 



 

5.kombineeritud D- TGA 
 

•VSD   ~ 50 %  perimembranoosne                         

     midseptum-muskulaarne 

 

•PS  (  sub –või valvulaarne), ka  PA  

 

•LVOTO 25 %  
anatoomiline LVOTO= septumi nihkest , septumi liitumisest MK 
eesmise hõlmaga 

 dünaamiline LVOTO =  TGA/ IVS  

 

•CoA, IAA 5%  

 

•A/ V klappide anomaalia  
4%   TK klapi septaalse horda kinnitumine VV –sse (straddling  või 

overridding ) 
20   % MK anomaalia 



 

6. koronaararterid   

 

     

                                                                                                                                                                                                                                  

Norm anatoomia  67%          

CX   RCA-st 16,1  

Ainult RCA 3,9 

Ainult LCA 1,7 

Intramuraalne LCA 2,1 

Intramuraalne LAD 0,1 

Intramuraalne RCA 1,0 

Inverteerunud CX / RCA 4,2 

Inventeerunud koronaarid 2,4 



  Kliiniline leid oleneb verede segunemise hulgast 

 

tsüanoosi aste võib olla erinev: 

 

• väljendunud, ei taandu ka 100 % O2-ga  

   lihtne D- TGA 

 

• kerge  

   suur VSD  

 

• diferentseeritud  

  jalgadel Spo2 kõrgem kui paremal käel  

  pulmonaalne hüpertensioon, CoA, IAA 

 

kahin +- ( VSD, LVOTO, PDA) 

femoraalpulsid nõrgad (CoA) 

 

 

kitsas mediastiinum 
``külje peal lebav muna `` 



 Sünnijärgne tegutsemise taktika 

eesmärk = parandada verede segunemist  

 

kõige efektiivsemalt toimub segunemine  kodades 

D- TGA/ IVS  

 

 → hoida PROSTAGLANDIIN   E-1 arterioosjuha lahti 

suureneb verevool kopsudesse → vasema koja rõhk↑ 

suureneb shunt VK → PK 

 

→balloon - aatrial septostoomia ( BAS, Rashkind) 1966 

edukas kui: 

Spo2 ↑(PFO suurus  piisav ) 

 

 



Edasine op. meetodi valik oleneb kaasuvatest riketest 

 

1. lihtne  D- TGA / IVS  

         D- TGA + PDA, VSD, kerge PS 

 

 1- 3 elunädalal  

rikke anatoomiline korrigeerimine = 

 arteriaalne switch ( ASO ) + suletakse  kaasuvad 
defektid  

 

• kopsuringe rõhk piisavalt kõrge  

• puudub RVOTO,LVOTO 

• sobilik koronaaranatoomia ( risk --- intramuraalne 
kulg) 

 

eriolukord  

VV ``treenimine ``  PA bandinguga , vajadusel  PA – Aort 
šunt  

•VV  rõhk peab olema  > 85 % süsteemsest rõhust  

• VV mass normaalne ( 40 – 80g/m2) 

 



• Interventsioonide näidustused  

• I kl. C  
        1.müokardia  isheemia ---- > 

koronaarstentimine või kirurgia 

 

 2.RVOTO kui RVSP > 60 mmHg( TR > 3,5 m/ s) 
sümptomaatilisel haigel 

 

 3. RV puudulikus olenemata kaebustest  

 

• II kl.  A 
 1. Aordibulbus > 55mm + raske AR  

 

 2. Kopsuharude stentimine /opereerimine kui 
> 50 % kitsenenud + RVSP > 50 mmHG 

 

 

perioperatiivne suremus 0 % ( lihtne D- TGA) 

                4% (kombineeritud ) 

hilistüsistused :5- 25 % 

 

• PA stenoos k. sagedamini 

  anastomoosi kohal , harudes , subvalvulaarselt 

(harude hindamisel MRT ! ) 

 

• aordibulbuse laienemine( z skoor > 3) 

  10 a. peale op.  tekib 49% 

• aordiklapi puudulikkus  

   valdavalt kerges astmes 

 

•koronaararterite stenoos  

  varajane , ``kinking ``-- kuni 3 k. peale op. 

  asümptoomse stenoosi dgn, MRT, CT  

15 a. peale op. norm koronaarid 88 %  



rikke füsioloogiline korrigeerimine ( Senning/ 
Mustard,  kodade switch)  6k.- 1a. 

 

kodades moodustatakse tunnelid  

jääb ventrikulo-arteriaalne  düskondantsus 

parem vatsake on süsteemse vereringe vatsake 

 

hilistüsistused : 

• süsteemse ( parema ) vatsakese puudulikkus 

• TR klapi puudulikkus ( raske, mõõdukas kui TGA 
+    VSD   

• kopsuveenide obstruktsioon  

• tunnelite leke  

• arütmiad ( bradü- tahhüarütmia ) 

 

13 a peale op . siinusrütm ~  50 % 
 



•Interventsioonide näidustused 

•I kl. C  

 

 1.TR klapi asendamine raske puudulikkuse puhul, kui RVEF > 45% 

2. Raske PV puudulikkuse konservatiivne ravi või südame transplantatsioon 

3. Sümptomaatilise LVOTO kirurgiline ravi  

4. Kopsuveenide  või tunnelite obstruktsiooni kirurgiline ravi  

5. Kateeterinterventsioonid tunnelite stenoosi ja lekke korral  ( laiendamine ,  
stentimine)  

 





       Senning            vs.                    ASO  

perioperatiivne suremus             5%                                         6% 

20.a. elulemus                               93 %                                       97 % 

rütmihäire                                    sage                                           harv 

               KST                                  20 %                                        5 % 

PV puudulikkus                               +       

a/ v klapi puudulikkus                  5% 

aordiklapi puudulikkus                harv                                       15- 30 % 

tunnelite stenoos , leke               24 % 

 

Overall survival of all patients after surgical repair of transposition of the great arteries (TGA).

Görler H et al. Interact CardioVasc Thorac Surg 
2011;12:569-574

Published by European Association for Cardio-Thoracic Surgery. All rights reserved.

(a) Freedom from loss of sinus rhythm after surgical repair of TGA. (b) Freedom from pacemaker 
implantation after surgical repair of TGA. (c) Freedom from right bundle branch block after 

surgical repair of TGA. TGA, transposition of the great arteries.

Görler H et al. Interact CardioVasc Thorac Surg 
2011;12:569-574

Published by European Association for Cardio-Thoracic Surgery. All rights reserved.

Freedom from re-intervention after surgical repair of TGA. TGA, transposition of the great 
arteries.

Görler H et al. Interact CardioVasc Thorac Surg 
2011;12:569-574

Published by European Association for Cardio-Thoracic Surgery. All rights reserved.



2. D- TGA + VSD + PS  

Rastelli operatsioon  

 op. peale 1.e.a.  

surevus 10 – 30 %  

 

VSD suletakse , moodustub tunnel aordi alla 

kopsuarter ligeeritakse, asendatakse  
homograftiga  

 

hilistüsistused : 

• homografti stenoos  

• LVOT ( tunneli) stenoos  

• arütmiad  






