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Декстрокардія є кардіальною позиційною аномалією, при 
якій серце розташоване в правій половині грудної клітки з віссю 
база–верхівка, спрямованою праворуч та каудально [66] . Цей 
розлад може зустрічатися незалежно або як частина situs inversus . 
Situs inversus викликаний аутосомно-рецесивним розладом (най-
поширеніша точка зору), який спричиняє позицію органів в грудній 
та черевній порожнинах дзеркально оберненими до їх нормаль-
ної позиції [13] . Ембріологічно декстрокардія належить до помил-
ки міграції серцевої петлі, яка нормально відбувається протягом 
10 днів, починаючи з 22 дня фертилізації [96] .

Situs inversus, який супроводжується декстрокардією, назива-
ється «situs inversus totalis» та є рідкісною вродженою аномалією, 
яка спостерігається у 0,01 % живих новонароджених [53] . Причому 
порушена позиція є внутрішньо-притаманною для серця та не 
викликана екстракардіальними порушеннями .

Насамперед треба приділити увагу аспектам термінології, 
зокрема питанню про «декстрокардію та декстропозицію» [41] . 
Термінологічні характеристики можливого стану обумовлені пози-
цією серця в межах грудної клітки та напрямком його верхівки [37] . 
Серце та верхівка розташовані ліворуч – це «лівокардія», централь-
не розташування серця з верхівкою по середній лінії – «мезокар-
дія», а правостороннє розташування серця та верхівки – «декстро-
кардія» . Декстропозиція описує серце праворуч, з верхівкою, 
направленою вліво, – стан, що провокується вторинними екстра-
кардіальними причинами (гіпоплазія правої легені, пневмонекто-
мія або діафрагмальна грижа) . Декстрокардія, навпаки, є резуль-
татом порушеного розташування серцевих камер [16] .

Декстрокардія (поширеність близько 1/12000) [16] поділяєть-
ся на три типи, залежно від situs (розташування – ліва або права 
орієнтація) передсердь та внутрішніх органів .

Нормальна орієнтація передсердь та внутрішніх органів нази-
вається situs solitus (наприклад, ліве передсердя, селезінка та 
двочасткова легеня ліворуч) . При situs inversus нормальна ліва та 
права орієнтація обернута як дзеркальне відображення . Якщо 
розташування інших внутрішніх органів також дзеркально змінене, 
це називається situs inversus totalis (тобто, селезінка та шлунок 
праворуч та тричасткова легеня ліворуч) . 

При situs ambiguus (поширеність приблизно 1/20000) [16] серце 
приймає ліво- або правобічність (ізомеризм) . При лівому ізоме-
ризмі обидва передсердя є морфологічно лівими, з множинними 
селезінками, печінкою по середній лінії та обома легенями, які є 
двочастковими . Більше того, цей стан пов’язаний з поліспленією, 
та, що важливо, з печінкою по середній лінії та порушеним відтоком 
з нижньої порожнистої вени – в багатьох випадках з переривом 
нижньої порожнистої вени та дренуванням до одного з перед-
сердь через venае hemiazygos [112] . 

Це має велике значення у випадку проведення можливих 
серцево-судинних втручань [25, 72] . При правому ізомеризмі обид-
ва передсердя є морфологічно правими, з печінкою по середній 
лінії, білатеральними тричастковими легенями та відсутністю 
селезінки [37, 66] . При правопередсердному ізомеризмі може 
бути аномальний легеневий венозний відтік, а в обох типах situs 
ambiguus атріальна перетинка може бути неповністю сформова-
ною [72, 112] .
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Пов’язані серцеві мальформації з декстрокардією включають 
атріовентрикулярний септальний дефект, унівентрикулярне серце, 
транспозицію великих артерій, атріальний септальний дефект та 
аномальне легеневе венозне повернення [66] .

Серце в позиції «декстрокардія» є результатом порушення 
розташування серцевих камер та може бути пов’язаним з іншими 
серцевими мальформаціями – вродженими серцевими захворю-
ваннями, а також з мальпозицією та порушенням функції внутріш-
ніх органів . При наявності декстрокардії situs ambiguus має 100 % 
зв’язок з серцевими мальформаціями, а situs solitus набагато 
більше схильний бути пов’язаним з серцевими мальформаціями, 
ніж situs inversus . Близько 20 % суб’єктів з situs inversus totalis мають 
порушення війкового апарату дихальної системи, що може бути 
причиною бронхоектазів, а також чоловічої стерильності (синдром 
Картагенера) [41] .

При декстрокардії права гемідіафрагма розташована на 
нижчому рівні, порівняно з лівою, тоді як при лівокардії на нижчому 
рівні розташована ліва гемідіафрагма . Це відбувається тому, що в 
процесі розвитку серцева верхівка штовхає діафрагму вниз [83] . 
Таким чином, клінічна ідентифікація розташування серця для ліка-
рів первинної ланки включає визначення напрямку серцевої 
верхівки та рівня діафрагми [79] . Декстроверсія може бути 
пов’язаною з праволегеневою гіпоплазією (синдром Scimitar) та 
лівобічними грудними ураженнями, такими як діафрагмальна 
грижа, та з кістозними аденоматоїдними мальформаціями у дітей 
та набутими об’ємними ураженнями у дорослих пацієнтів з 
наступними змінами легеневої тканини [110] . Рентгенологічне 
дослідження дозволяє виявити наступні ознаки сегментарного 
правого нижньочасткового легеневого колапсу, який впливає на 
позицію серця – ущільнення в правому нижньому легеневому полі 
з чіткою межею серця, чітким серцевим контуром, візуалізація 
основної легеневої міжчасткової щілини, зміщення донизу право-
го кореня, інтерлобарна легенева артерія, що не візуалізується, 
неможливість чіткого визначення контуру діафрагми [31] . 

Декстрокардія з situs inversus є аномалією . Hieronymus Fabricius 
вперше описав situs inversus в 1606 році; італійський хірург та ана-
том Marco Aurelio Severino описав декстрокардію в 1643 році [24] . 
Situs inversus є рідкісною вродженою аномалією, яка, за статис-
тичними оцінками, зустрічається з частотою від 1 на 8000 до 1 на 
25000 пацієнтів [64] . Співвідношення чоловіки / жінки становить 1:1 . 
Позиція абдомінальних внутрішніх органів при декстрокардії може 
бути нормальною (situs solitus), оберненою (situs inversus) та про-
міжною-невизначеною (situs ambiguus або ізомеризм-isomerism) 
у 32–35 %, 35–39 % та 26–28 % випадків відповідно [50] .

Лікар первинної ланки (загальної практики – сімейної медици-
ни) впродовж своєї професійної діяльності зустрічається з різними 
захворюваннями в популяції, що означає практично невідворотний 
контакт із цією, хоч і нечисленною, групою пацієнтів . За роки нашої 
власної клінічної практики ми клінічно відстежували пацієнтів з 
декстрокардією та situs inversus . Причому останній пацієнт, який 
перебував під нашим клінічним спостереженням, мав синдром 
Картагенера, описаний у спеціалізованій літературі . Ці та інші 
клінічні спостереження ми постійно використовуємо у викладаць-
кій діяльності, яку проводимо державною та англійською мовами 
[1–4] . Важливо пам’ятати, що декстрокардія з нормальним роз-
ташуванням внутрішніх органів у черевній порожнині дуже часто 
супроводжується великою кількістю асоційованих вроджених 
серцевих аномалій, включно з такими як транспозиція великих 
судин, дефекти передсердної та шлуночкової перетинок [47] у 
90–95 % випадків . Однак декстрокардія з situs inversus абдоміналь-

них органів пов’язана з меншою захворюваністю на вроджені 
серцеві патології (за різними літературними даними від 0 до 10 %) . 
Важливо додати, що клінічні особливості та ступінь тяжкості про-
явів декстрокардії варіюють залежно саме від супровідних мож-
ливих асоційованих вроджених мальформацій [58, 64, 82] . Situs 
inversus може бути пов’язаним з іншими вродженими аномаліями, 
такими як дуоденальна атрезія, аспленізм, множинні селезінки, 
ектопічна нирка, підковоподібна нирка та різні легеневі й васку-
лярні порушення . Наприклад, в одній із робіт [59] повідомлялось 
про situs inversus, до особливостей декстрокардії якого належала 
аспленія . Situs inversus totalis, який пов’язаний з первинною війко-
вою дискінезією бронхів, відомий як синдром Картагенера [1, 3, 
44, 77] . Пацієнти з первинною війковою дискінезією хворіють на 
повторні синусити та легеневі інфекції з клінічними проявами різно-
го ступеня [55, 77] . Клінічним результатом частих легеневих інфек-
цій є бронхоектази, які переважно уражають нижні відділи легень . 
Лікарям загальної практики – сімейної медицини важливо 
пам’ятати, що особи, які мають situs inversus з декстрокардією без 
інших вроджених аномалій, мають фактично той самий ризик будь-
якого набутого захворювання, як і інші особи того ж віку та статевої 
групи [59] . Ці особи зазвичай мають нормальну очікуваність життя 
та подібний шанс розвитку ішемічного коронарного захворюван-
ня, як і особи загальної популяції [45, 48, 89] . У рідкісних випадках 
супутніх серцевих аномалій тривалість життя знижена залежно від 
вираженості кардіальних дефектів [16] . Виявлення situs inversus є 
також важливим для подальшої співпраці лікарів загальної прак-
тики – сімейної медицини із лікарями, які забезпечують спеціалі-
зовані етапи надання медичної допомоги та для запобігання 
хірургічним помилкам, які найчастіше залежать від несвоєчасно-
го визначення зворотної анатомії або неповної оцінки атипової 
історії захворювання . Наприклад, у пацієнта з situs inversus при 
холециститі типово виникає біль у лівому верхньому квадранті, а 
при апендициті – у лівому нижньому квадранті .

Статистичні дані зафіксували випадки декстрокардії фактично 
на всіх континентах, в науковій літературі повідомлялося про 
випадки декстрокардії в Африці [26, 74, 75, 105] . Відповідно до 
ретроспективного аналізу історій хвороб, проведеного в Children’s 
and Women’s Health Centre Британської Колумбії у Ванкувері, 
Канада, яке базувалося на популяційному дослідженні серцевих 
мальформацій та станів, пов’язаних з декстрокардією, в період 
від 1 січня 1985 року до 31 грудня 2001 року, поширеність декстро-
кардії оцінювалась як 1 на 12 019 вагітностей [16] . Декстрокардія 
з situs inversus може поєднуватися з іншими ознаками уражень 
респіраторного тракту . Синдром Картагенера спостерігається  
приблизно у 25 % осіб із декстрокардією з дзеркальним розташу-
ванням внутрішніх органів . Розлад характеризується декстрокар-
дією з наявністю situs inversus, синуситу та бронхоектазів, він 
пов’язаний з первинною циліарною дискінезією [66] . Генетичний 
базис декстрокардії з situs inversus на даний час не визначений . 
Мало поширеними є описи родинного situs inversus, зокрема 
родинна тенденція до декстрокардії була описана Ibrahim в 2013 
році в Нігерії [46] . Повідомлення з Індії [22] описувало значну внут-
рішньородинну поширеність стану, коли до трьох випадків дек-
строкардії з situs inversus були залучені батько та два його сини 
(батько одружений на своїй першій кузині, дочці його сестри по 
батьківський лінії, таким чином два його сини були від близькоро-
динного шлюбу) . Така родинна поширеність декстрокардії фіксу-
валася в Індії неодноразово [22, 109] . Тип декстрокардії, пов’язаний 
з респіраторними порушеннями, вважається аутосомно-реце-
сивним [75] . Однак Soltan та Li [94] описали серцеву аномалію в 
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родині, де були виявлені ураження у чотирьох чоловіків, що могло 
означати статеву Х-зв’язану рецесивну спадковість . У літературі 
були описані обидва варіанти, як аутосомно-рецесивна, так і 
Х-зв’язана генетична варіантність [9] . Внаслідок генетичної при-
роди цієї серцевої аномалії серед загальної популяції існує 
багато неідентифікованих випадків і можливі клінічні ситуації ста-
новлять проблеми як для діагностики, так і для ведення хворих 
лікарями первинної ланки через незвичні прояви захворювання у 
непередбачувані моменти [97, 98, 100] . 

Розташування серця обумовлене анатомічним розташуванням 
передсердь . При situs inversus морфологічно праве передсердя 
розташовується зліва, а ліве передсердя – справа . Нормальна 
легенева анатомія також обернена таким чином, що ліва легеня 
має три частки та права легеня – дві частки . На додаток, печінка 
та жовчний міхур розташовані ліворуч, тоді як селезінка та шлунок 
– праворуч [66] . Внутрішні органи є також дзеркальним відобра-
женням нормальних органів . У дослідженні 111 випадків Merklin та 
Varano класифікували випадки situs inversus: 1 – повний situs inversus; 
2 – декстрокардія з situs solitus; 3 – частковий situs inversus; 4 – дек-
стропозиція серця; 5 – лівокардія [69] . Хоча точна причина невідо-
ма, декстрокардію пов’язують з декількома факторами, включаю-
чи аутосомно-рецесивний ген з неповною пенетрантністю, мате-
ринський діабет, вживання кокаїну та з’єднані близнюки [7, 30, 76] .

Діагноз декстрокардії зазвичай підтверджується декількома 
методами, які включають адекватну клінічну оцінку, рентгенографію 
грудної клітки, ЕКГ, ехокардіографію, комп’ютерну томографію, 
магнітно-резонансну томографію та абдомінальне ультразвукове 
обстеження . Ехокардіографія є одним з найпоширеніших діагнос-
тичних методів для верифікації діагнозу [15, 26, 105] . У небагатьох 
випадках діагноз було встановлено патологоанатомом [74, 87] .

Лікарям загальної практики – сімейної медицини при оцінці 
можливих кардіальних проблем постійно доводиться спиратися 
на дані ЕКГ, яка є графічним записом електричної активності 
серця, отриманим з поверхні тіла . Фактично це основне неінва-
зивне дослідження з широким застосуванням в медичній пракиці 
[33] . ЕКГ є найпоширенішим стандартним медичним досліджен-
ням, яке дуже корисне для оцінки серцевої електричної активнос-
ті та, до певної міри, серцевих структур . Метод ЕКГ визнано най-
частішою кардіоваскулярною діагностичною процедурою в клі-
нічній практиці [36] . Декстрокардія – одна з серцевих аномалій, 
яку можна виявити незвичними та специфічними електрокардіо-
графічними ознаками, що включають інверсію зубця Р у відведен-
нях I та aVL, домінуючий зубець S у відведеннях I та V1 до V6, зво-
ротні зміни зубця R у грудних відведеннях, низький вольтаж комп-
лексу QRS в V4 до V6, зміни комплексу QRS, сплощений зубець T в 
V4 до V6 та aVR та зворотний T у відведеннях I та aVL [26, 105] .

Окремі повідомлення дають інформацію щодо інших інстру-
ментально-лабораторних методів дослідження пацієнтів з дек-
строкардією . Зокрема, візуалізація міокардіальної перфузії є 
неінвазивною візуалізуючою методикою, яка зазвичай використо-
вується для оцінки перфузії стінки лівого шлуночка, її руху та фрак-
ції викиду . В літературі є небагато досліджень, у яких повідомля-
лось про застосування візуалізації міокардіальної перфузії при 
декстрокардії [28, 53, 54, 78, 93, 101, 104, 115] . При цьому дзеркаль-
на декстрокардія при situs inversus супроводжується анатомічни-
ми особливостями, при яких передня та нижня стінки серця мають 
ту саму локалізацію, тоді як перетинкова та латеральна стінки 
міняють позицію в право-лівому напрямку .

Направлення пацієнта з декстрокардією на обстеження 
повин но включати знання точної позиції серця, що є важливим для 

правильного ведення, отримання та аналізу візуалізованої карти-
ни міокардіальної перфузії . Зокрема, 180-градусне обстеження 
для візуалізації методом однофотонної емісійної комп’ютерної 
томографії (ОФЕКТ), що знаходиться в діапазоні від -135 градусів 
до +45 градусів, зазвичай прийнято під час виконання процедури 
візуалізації при наявності достовірних відомостей про можливе 
порушення орієнтації серця в межах грудної клітки [13] .

Програмне забезпечення деяких гамма-камер має спеціаль-
ні протоколи для проведення аналізу візуалізованої картини дек-
строкардії, що допомагає правильній інтерпретації результатів та 
дозволяє запобігти значним помилкам, якщо декстрокардія у 
пацієнта не була ідентифікована раніше [13] .

Хоча клінічний стан морбідної ішемії при дзеркальній декстро-
кардії практично вперше було описано у випадку Geeslin et al . у 
1944 році [42], клінічний діагноз гострого інфаркту міокарда при 
дзеркальній декстрокардії часто встановлюється з затримкою 
або буває нерозпізнаним . З поглибленням розуміння даних ЕКГ та 
прогресом кардіальних візуалізуючих технологій картина гостро-
го інфаркту міокарду при дзеркальній декстрокардії стала більше 
відома та зрозуміла для широкого лікарського загалу в галузі 
дорослої кардіології . Дзеркальна декстрокардія має типові клі-
нічні та ЕКГ характеристики, при відповідній підготовці спеціаліста 
може бути успішно проведено перкутанне коронарне втручання . 

Біль в ділянці грудної клітки є частим симптомом гострого 
інфаркту міокарда . Повідомлялось, що деякі пацієнти з дзеркаль-
ною декстрокардією відчувають біль у правій половині грудної 
клітки з іррадіацією у праве плече та верхні кінцівки [62] . Іншою 
ознакою є біль поза грудниною з іррадіацією в шию та ліву [56] 
або праву верхню кінцівку [10, 80] чи праве плече [29] . Можливий 
також ретростернальний грудний біль, що іррадіює у шию, або 
правосторонній без ірадіації . При неповному зборі анамнезу 
може бути неправильна інтерпретація правостороннього грудно-
го болю – він може бути віднесеним до захворювань плеври, 
легень, жовчного міхура або аорти . Механізм правостороннього 
грудного болю при ішемії може бути обумовлений особливостями 
ембріональної закладки сенсорних нервів серця праворуч в 1–5 
грудних спінальних сегментах під час ембріонального розвитку 
[52] . Типовою клінічною ознакою дзеркальної декстрокардії є 
розташування верхівкового поштовху в 5 правому міжреберному 
проміжку на 5 мм медіальніше правої середньоключичної лінії . 
Серцева межа є нормальною, але більша частина серця роз-
ташована у правій стороні грудної клітки [99] . Крім того, слід наго-
лосити на важливості детального збору анамнезу, тому що паці-
єнти можуть повідомити про факт наявності situs inversus з декстро-
кардією тільки при прицільному опитуванні . 

Перкутанне коронарне втручання може бути безпечно про-
ведено через трансфеморальний, трансрадіальний, трансброн-
хіальний та трансульнарний доступи [42] . Попередні описи випад-
ків перкутанного коронарного втручання при гострому інфаркті 
міокарда у пацієнтів з дзеркальною декстрокардією найчастіше 
висвітлювали доступ через феморальну артерію [10, 29, 88, 103] . 
Про перший випадок трансрадіального перкутанного коронар-
ного втручання у пацієнта зі стабільною стенокардією та дзер-
кальною декстрокардією у 2008 р . повідомили Macdonald et al . 
[63] . Також повідомлялося про успішні невідкладні перкутанні 
коронарні втручання у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда при 
дзеркальній декстрокардії через правий трансрадіальний доступ 
[42] . Автори стверджують, що за їх досвідом правий трансраді-
альний доступ при дзеркальній декстрокардії є таким же реаль-
ним та безпечним, як і у пацієнта з нормальною позицією серця . 
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Огляди літератури

Порівняно з нормальною позицією серця, у пацієнтів з дзеркаль-
ною декстрокардією вибір та оперативна діяльність інтервенцій-
ними інструментами, включаючи ангіографічний катетер, провід-
никовий катетер, провідникову дріт-струну, відсмоктувальний 
катетер, балон та стент, при невідкладному перкутанному коро-
нарному втручанні у випадку гострого інфаркту міокарда повинні 
бути відповідними до очікуваної анатомії . Найчастіше застосову-
ють мультифункціональні Tig ангіографічні катетери та катетери 
Judkins Left 4 .0 тa Judkins Right 4 .0 [103], BL 3 .0 провідниковий кате-
тер [42] . За даними літератури, провідникові катетери, такі як 
Judkins Left 5 .0 (40, 88), XB 3 .0 тa Extra Backup 3 .5 [52], підходять для 
отвору лівої коронарної артерії . Judkins Right 4 .0 [29, 40, 52], муль-
тифункціональний провідниковий катетер [8] та спеціальний під-
тримувальний провідниковий катетер extra support guiding catheter 
(ECR 3 .5) [107] застосовуються в якості провідникового катетера 
для отвору правої коронарної артерії .

При оцінці ішемії міокарда при декстрокардії у клінічній прак-
тиці увага повинна приділятися анамнестичній інформації стосов-
но дзеркальної декстрокардії, наявності правостороннього груд-
ного болю та клінічним ознакам декстрокардії . Також слід проана-
лізувати негативні зубці P та QRS-комплекси у стандартному 
відведенні I, позитивні зубці P та QRS-комплекси у відведенні AVR 
та поступове зниження зубця R в прекардіальних відведеннях V1–6 . 
На ЕКГ повинні фіксуватись ознаки ішемії . Лабораторні маркери 
міокардіального некрозу, дані ехокардіографії, оглядової рентге-
нографії органів грудної клітки та дані комп’ютерної томографії 
органів грудної клітки дозволяють верифікувати діагноз гострого 
інфаркту міокарда при дзеркальній декстрокардії . Знання лікаря-
ми загальної практики–сімейної медицини особливостей цього 
патологічного стану, що рідко зустрічається, дозволить правильно 
проводити діагностику гострого інфаркту міокарда у пацієнтів з 
дзеркальною декстрокардією та своєчасно скеровувати їх на 
етапи подальшого медичного лікування . 

Усі випадки декстрокардії у пацієнтів є унікальною хірургічною 
проблемою при проведенні операцій на серці, зокрема коро-
нарного шунтування, включно з такими технічними особливостями 
як техніка канюлювання, вибір довжини графту, а також позиції 
хірурга під час оперативного втручання . Передопераційна оцінка 
повинна фокусуватися на впливі анатомічних особливостей – 
аспекті хірургічної стратегії, який не завжди знаходиться в первин-
ному фокусі пацієнтів з типовою коронарною анатомією . Лікар 
первинної ланки повинен акцентувати увагу хірурга на наявних 
особливостях пацієнта .

У літературі є опис проведення процедури коронарного 
шунтування у близько 50 дорослих пацієнтів з декстрокардією . 
Перше шунтування коронарної артерії при декстрокардії було 
проведене в 1981 році Grey та Cooley [39] . У роботі [72] підсумо-
вано статистичні дані 34 пацієнтів, з них 23 – чоловічої статі (72 %) . 
Середній вік хворих був 59,7 років . Серед всіх пацієнтів 8 отрима-
ли венозний шунт [5, 39, 49, 71], 7 – артеріальний [6, 23, 32, 60, 70, 
86, 114] та 19 – обидва типи шунтів . Більшість мали декстрокардію 
з situs inversus totalis та без будь-яких інших серцевих або екстра-
кардіальних аномалій . Один пацієнт мав псевдодекстрокардію 
(декстропозицію), зумовлену зміщенням серця, яке було пов’язано 
з евентрацією купола діафрагми [21] . Два пацієнти мали перед-
сердний situs solitus з ізольованою декстропозицією серця [5, 102]; 
у одного цей стан був зумовлений лівою діафрагмальною грижею 
[5] . З двох пацієнтів з атиповими кардіальними структурами (маль-
формаціями) один мав situs ambiguus та поліспленію [25], а інший 
– situs solitus та вроджено відкоректовану транспозицію великих 

артерій (ВВТВА, congenitally corrected transposition of the great 
arteries =ccTGA) [14] . Багато пацієнтів з ВВТВА доживають до дорос-
лого віку без будь-яких симптомів [90] . Серце при ВВТВА має оби-
дві – атріовентрикулярну та вентрикуло-артеріальну дискордант-
ності (невідповідності) та може супроводжуватись передсердним 
як situs solitus, так і situs inversus [112] . Часто наявна декстрокардія, 
при якій морфологічно правий шлуночок є системним шлуночком . 
Треба зауважити, що правий шлуночок є значно більш гіпертро-
фованим, ніж звичайно, працюючи на системний тиск в умовах 
незбалансованого коронарного артеріального постачання . Це 
зумовлює значний ризик ішемії системного правого шлуночка [14] . 
ВВТВА може бути пов’язаною з порушеною функцією системного 
правого шлуночка, клінічно важливою регургітацією на тристул-
ковому клапані та серцевою блокадою, що пізно настає [90] . 
Отже, таким пацієнтам рекомендовано проводити як ліво-, так 
правосерцеву катетеризацію [14] . Пацієнти з атріовентрикуляр-
ною дискордантністю, на додаток до аномального коронарного 
венозного відтоку, мають аномалії коронарних артерій, і такі 
порушення важливо враховувати при можливих серцево-судинних 
оперативних втручаннях [106] .

Серед обстежених 32 пацієнтів, стан яких було проаналізова-
но в роботі Murtuza et al ., 8 пацієнтів мали гостру нестабільну 
стенокардію, постінфарктну стенокардію або серцеву недостат-
ність [5, 17, 18, 70, 71, 91, 102, 114] . Лівошлуночкова функція була 
знижена у двох пацієнтів [17, 91] . Цікаво, що ехокардіографія не 
була проведена всім 32 пацієнтам з декстрокардією . Деяким була 
проведена оцінка з використанням талієвої сцинтиграфії [17, 71, 
73, 95] . У п’ятьох пацієнтів візуалізація абдомінальних внутрішніх 
органів була проведена шляхом простої рентгенографії органів 
черевної порожнини в прямій проекції, ультрасонографії або 
комп’ютерної томографії [6, 21, 25, 72, 86] . Чотирьом пацієнтам 
проведено невідкладне коронарне шунтування [17, 21, 113, 114], 
а одному з них – введена інтрааортальна балонна помпа перед 
операцією [114] . У одного пацієнта в анамнезі була трансплан-
тація нирки [25), а у одного перед операцією була діагностована 
тромбоемболія легеневої артерії [73] . Практично всі повідомлен-
ня описували налаштування двох або трьох шунтів; тільки два 
пацієнти отримали один шунт . Усі 32 пацієнти пережили операцію . 
У чотирьох розвинулась постопераційна фібриляція передсердь 
[32, 39, 113] . Одному знадобилася повторна стернотомія внаслідок 
кровотечі [32], один мав подовжений час інтубації [86], а один – 
незворотну ниркову недостатність [25] . Тринадцятьом пацієнтам 
проводилось динамічне спостереження впродовж 5 років . 

Ґрунтуючись на даних отриманих результатів обстеження, для 
стандартної передопераційної оцінки пацієнтів з декстрокардією 
при направленні на коронарне шунтування рекомендовано про-
водити загальне клінічне обстеження, ЕКГ у 12 відведеннях, рент-
генологічне дослідження органів грудної клітки, трансторакальну 
ехокардіографію та коронарну ангіографію . При клінічному обсте-
женні виявляють правосторонню серцеву верхівку та серцевий 
поштовх з лівобічною печінкою при situs inversus totalis . Якщо основ-
не ураження коронарної судини, що обумовлює симптоматику, 
знаходиться в регіоні лівої передньої низхідної коронарної артерії, 
грудний біль може локалізуватися хворим як передній-правобічний 
[49] . ЕКГ типово показує риси дзеркальної декстрокардії з низьким 
вольтажем у стандартних антеролатеральних грудних відведеннях 
[92] . Інвертовані зубці Р у відведенні І є також типовими при дек-
строкардії у situs inversus [11, 23, 81] . Особлива увага при ЕКГ повин-
на приділятися інтерпретації та ідентифікації зони міокарда, у якій 
переважно локалізуються гострі коронарні прояви у пацієнтів з 
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декстрокардією [92] . Результати рентгенологічного дослідження 
грудної клітки підтверджують позицію серця та можуть виявити 
інвертований малюнок основних гілок бронхів, а також шлунковий 
повітряний пухир нижче правого купола діафрагми [92] . Детальна 
трансторакальна ехокардіографія дозволяє визначити положен-
ня передсердь та відповідність атріовентрикулярного та вентри-
кулоартеріального сполучень . Необхідно визначити нормальний 
системний та легеневий венозний кровотік та провести пошук 
можливих внутрішньосерцевих шунтів (дефекти перетинок) . На 
додаток, аномалії коронарних судин також можна побачити при 
проведенні трансторакальної ехокардіографії .

Коронарна ангіографія у пацієнтів з декстрокардією потребує 
тільки незначної модифікації щодо техніки введення катетера та 
інтерпретації отриманих даних [67] . До операції важливо знати, 
чи мають пацієнти будь-які коронарні аномалії або аневризми 
коронарних артерій [91] . Успішне перкутанне коронарне втру-
чання було виконано у пацієнтів зі значним коронарним захворю-
ванням та декстрокардією [111] .

Підсумовуючи морфологічні аспекти декстрокардії для ураху-
вання при направленні пацієнта до серцево-судинного хірурга 
треба зазначити, що важливі анатомічні варіації при декстрокар-
дії мають значне хірургічне значення: взаємовідношення великих 
судин, сторона розташування аортальної дуги, розташування 
передсердя, системний, легеневий венозний відтік та відтік з коро-
нарних синусів, атріовентрикулярна та вентрикуло-артеріальна 
конкордантність (відповідність), коронарна артеріальна анатомія . 
Первинне отримання такої інформації після попереднього опра-
цювання лікарем загальної практики–сімейної медицини у паці-
єнтів з декстрокардією буде сприяти правильності спеціальної 
передоперативної оцінки та вибору селективних (вибіркових) 
інтраопераційних підходів стосовно канюлювання та вибору 
матеріалів і техніки шунтування, що відповідає ненормальній пози-
ції та ротації серця . 

Лікарі первинної ланки також повинні враховувати зростаючу 
частку у популяції пацієнтів із вродженим захворюванням серця 
[27], що маніфестує у дорослому віці . Такі пацієнти при своєчас-
ному направленні лікарем загальної практики–сімейної медицини 
можуть мати добрі результати різних видів лікування, якщо хірур-
гічні особливості анатомічних варіант при декстрокардії належним 
чином враховані . 

Наприкінці треба також згадати про деякі рідкісні та дуже 
рідкісні стани, які можуть супроводжувати декстрокардію . Через 
масовість контакту з населенням важливе ознайомлення лікарів 
первинної ланки і з такими клінічними проявами . Зокрема, Поланд 
[85] у 1841 році описав взаємозв’язок аплазії стернальної головки 

м’яза pectoralis major з іпсилатеральною сімбрахідактилією . 
Популяційна поширеність синдрому Поланда становить 1 на 30000 
живонароджених [35] . У деяких випадках повідомлялося про 
пов’язані аномалії, такі як гіпоплазія верхньої кінцівки або перед-
пліччя, гіпоплазія грудей, відсутність соска, часткова або повна 
відсутність іншого верхнього сегмента мускулатури, реберні 
деформації, синдром Мебіуса (зі значними мальформаціями 
кінцівок, особливо пальців [43]), відсутність іпсилатеральної нирки 
та грубі зміни стопи [68] . Також повідомлялося про можливість 
додаткових патологічних проявів синдрому Поланда у вигляді 
поєднання патологій, таких як лейкемія [108], іпсилатеральні пору-
шення хребців, осеозна полісиндактилія та радіоульнарний 
синостоз [84] . Наукова література містить описи випадків декстро-
кардії, пов’язаної з синдромом Поланда – Мебіуса [19, 43] . При 
синдромі Мебіуса залучені VI та VII черепні нерви . Це супрово-
джується різними проявами фаціальних паралічів та обмеженістю 
абдукції ока [116] . Однак взаємозв’язок синдрому Мебіуса з 
обома патологічними вродженими станами – синдромом Поланда 
та декстрокардією, є рідкісною вродженою аномалією [51] . Про 
саму декстрокардію частіше повідомлялось як про один з 
пов’язаних системних проявів синдрому Мебіуса . Згідно з повідом-
ленням Laby, декстрокардія була одним із системних проявів 
синдрому Мебіуса [61] . Серед інших порушень при декстрокар-
дії були описані клінічна анофтальмія, деформації лицевого ске-
лета та інших кісток різного ступеня вираженості (незвичні облич-
чя, скелетні ненормальності) [12] . Про поєднання retinitis 
pigmentosa (пігментний ретиніт – група захворювань, часто спад-
кових, яким притаманні прогресуюча втрата реакції сітківки (вияв-
ляється електроретинографією), її атрофія, стоншання судин і 
агрегація пігменту зі звуженням полів зору; може передаватися 
домінантним, рецесивним шляхами чи бути зчепленою з 
Х-хромосомою, інколи пов’язана з іншими генетичними дефекта-
ми) з декстрокардією та situs inversus totalis також повідомлялося 
в літературі [65] . Подібні очні знахідки синдрому Алстрома (ауто-
сомно-рецесивний синдром пігментного ретиніту з ністагмом і 
ранньою втратою центрального зору, глухотою, повнотою та 
цукровим діабетом), декстрокардії та situs inversus totalis описані 
в літературних джерелах [65] . Також описаний пацієнт з нечутли-
вістю рогівки, декстрокардією, situs inversus та дефектом перед-
сердної перетинки [65] . Пацієнти з декстрокардією та дисморф-
ними (порушеними) рисами обличчя були описані у взаємозв’язку 
з синдромами з комплексною мікрофтальмією [20] . Kresca та 
Goldberg описали поєднання аномалії Петерса (вада розвитку 
структур навколо передньої камери ока, що характеризується 
помутнінням рогівки, інколи зрощенням райдужної оболонки, 
кришталика і рогівки; часто супроводжується іншими вадами, 
наприклад карликовістю та розумовою відсталістю) з вроджени-
ми колобоматозним мікрофтальмом та декстрокардією [57] (табл . 1) . 
(Колобома – вада тканини ока, зазвичай виникає внаслідок 
неправильного закриття внутрішньоочної щілини плода або, інко-
ли, в результаті травми чи хвороби; діапазон таких аномалій – від 
невеликого заглиблення у зоровому диску до обширних дефектів 
у ньому та в райдужній і судинній оболонках, війчастому тілі, сітків-
ці) . Опис синдрому Марфана (один з проявів патологічного обмі-
ну фібриліну, вроджений розлад сполучної тканини, що характе-
ризується патологічною довжиною кінцівок, особливо пальців рук 
і ніг, підвивихом кришталиків ока, серцево-судинними розладами, 
найчастіше у вигляді розширення висхідної частини дуги аорти та 
іншими деформаціями; це аутосомно-домінантний розлад з пере-
мінним ступенем вираження) пов’язаного з situs inversus та дек-

Таблиця 1. Повідомлення про очні знахідки, пов’язані з декстрокардією [116]

Очні знахідки Серцева аномалія

Синдром Поланда-Мебіуса Декстрокардія [51]

Синдром Мебіуса Декстрокардія [61]

Клінічна анофтальмія Декстрокардія [12]

Комплексна мікрофтальмія Декстрокардія [20]

Корнеальна нечутливість Декстрокардія, situs inversus [65]

Retinitis pigmentosa Декстрокардія, situs inversus [65]

Аномалія Петерса з колобоматозним 
мікрофтальмозом Декстрокардія [57]

Дефіцит монокулярної елевації Декстрокардія, situs inversus [116]
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строкардією, також наведено в науковій літературі [38] . 
Білатеральний situs inversus оптичного диска спостерігався в 
родині з сімейною декстрокардією [34] . Надрукований 
опис випадку недостатності монокулярної елевації при декстро-
кардії [116] . 

Підсумовуючи наведену інформацію надаємо систематизо-
вані анатомічні варіанти спектра декстрокардії . Розташування 
передсердь може оцінюватися як solitus (звичайне), inversus (зво-
ротне) або ambiguus (двозначне, невизначене – з двома перед-
сердями морфологічно ідентичних структур) .

Декстрокардія (верхівка праворуч) [72]
І . Situs solitus
 1 . Декстроверсія;
 2 . ВВТВА;
 3 . Псевдодекстрокардія;
ІІ . Situs inversus
 1 . Ізольований situs inversus;
 2 . ВВТВА;
 3 . Situs inversus totalis;
ІІІ . Situs ambiguus
 1 . Правопередсердний ізомеризм;
 2 . Лівопередсердний ізомеризм .
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Резюме
Декстрокардия: актуальные клинические  
аспекты в деятельности врача  
общей практики–семейной мдицины
В . М . Рудиченко

Национальный медицинский университет имени А . А . Богомольца, Киев

Декстрокардия является позиционной аномалией, при которой 
возможны разные сердечные и другие аномалии (например, синдром 
Картагенера и другие) . Нормальная ориентация предсердий и внутренних 
органов составляет situs solitus . При situs inversus нормальная левая и правая 
ориентация обернуты зеркально . При вовлечении других внутренних орга-
нов эту патологию называют situs inversus totalis . При situs ambiguus сердце 
принимает лево- или правосторонню локализацию (изомеризм) . При левом 
изомеризме оба предсердия являются морфологически левыми, соответ-
ственно при правом изомеризме оба предсердия являются морфологи-
чески правыми . Важно, что декстрокардия с нормальным расположением 
внутренних органов в брюшной полости очень часто сопровождается 
большим количеством ассоциированных врожденных сердечных анома-
лий, включая такие как транспозиция крупных сосудов, дефекты пред-
сердной и желудочковой перегородок . Лица, которые имеют situs inversus 
с декстрокардией без других врожденных аномалий имеют фактически 
тот же риск любого приобретенного заболевания, что и другие лица того 
же возраста и половой принадлежности . Эти лица имеют нормальную 
ожидаемость жизни и равный шанс развития ишемического коронарного 
заболевания, как и в общей популяции . Диагноз декстрокардии подтверж-
дается при проведении адекватного клинического обследования, данными 
рентгенографии грудной клетки, ЭКГ, эхокардиографии, компъютерной 
томографии, магнитно-резонансной томографии и абдоминального уль-
тразвукового исследования . Больным с декстрокардией могут быть безо-
пасно и успешно проведены коронарная ангиография, перкутанное 
коронарное вмешательство и коронарное шунтирование при направлении 
врачами общей практики–семейной медицины . 

Ключевые слова: декстрокардия, situs solitus, situs inversus, situs ambiguus

Summary
Dextrocardia: important clinical aspects  
in the activity of general practitioner–family physician
V . M . Rudichenko

O . O . Bohomolets National Medical University, Kyiv

Dextrocardia is a positional anomaly, in which different heart and other 
anomalies (e .g ., Kartagener syndrome and others) are possible . Normal 
orientation of atria and internal organs is situs solitus . At situs inversus normal left 
and right orientation are mirror reversed . When other internal organs are 
involved, it is situs inversus totalis . At situs ambiguous heart is left- or rightsided 
(isomerism) . At left isomerism both atria are morphologically left, at right 
isomerism both atria are morphologically right . It is important, that dextrocardia 
with normal position of internal organs at abdominal cavity is very often 
accompanied with large number of associated congenital heart anomalies, 
including big vessels transposition, defects of atrial septum and ventricular 
septum . Patients with situs inversus and dextrocardia without other congenital 
anomalies have eventually same risk of any acquired disease, as other people 
of same age and gender . These patients have normal life expectance and 
same risk of ischemic coronary disease, as a general population . Diagnosis of 
dextrocardia most often is confirmed with adequate cinical assessment, chest 
rentgenological investigation, ECG, echocardiography, CT scans, magnetic 
resonance imaging and abdominal ultrasound investigation . Patients with 
dextrocardia could undergo coronary angiography, percutaneous coronary 
invasion and coronary by-passing surgery safely and successfully after reference 
by general practitioners-family physicians .

Кey words: dextrocardia, situs solitus, situs inversus, situs ambiguus

Стаття надійшла: 28.08.2017 Received: 28.08.2017


