
CONGENITAL HEART DISEASE. 
  SSAADDAATTHH  AALLII  KKHHAANN.. 

Epidemiology
 
 

��  PPrreevvaalleennccee::00..55--00..88%%  ooff  lliivvee  bbiirrtthhss  ((88//11000000))..LLeeaaddiinngg  ccaauussee  ooffddeeaatthh  iinn  cchhiillddrreenn  wwiitthh  
CCHHDD..  

��  EEttiioollooggyy::UUnnkknnoowwnn,,mmuullttiiffaaccttoorriiaall  iinnhheerriittaannccee,,ggeenneettiicc  ffaaccttoorrss  iimmpplliiccaatteedd,,hhiigghh  iinncciiddeennccee  
iinn  ffiirrsstt  ddeeggrreeee  rreellaattiivveess..  

��  33%%  hhaavvee  aa  ssiinnggllee  ggeennee  ddeeffeecctt,,1133%%  hhaavvee  aassssoocciiaatteedd  cchhrroommoossoommaall  aabbnnoorrmmaalliittiieess..  
��  22--44%%  aarree  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  eennvviirroonnmmeennttaall  oorr  mmaatteerrnnaall  ccoonnddiittiioonnss  &&  tteerraattooggeenniicc  

iinnfflluueenncceess..  
��  GGeennddeerr  ddiiffffeerreenncceess::AASSDD,,VVSSDD,,PPDDAA  &&  PPuullmmoonniicc  sstteennoossiiss  mmoorree  ccoommmmoonn  iinn  ggiirrllss,,lleefftt  

ssiiddeedd  lleessiioonnss  iinn  bbooyyss.. 

  
Classification

 

 

��  AAccyyaannoottiicc::aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  pprreeddoommiinnaanntt  pphhyyssiioollooggiicc  llooaadd  ppllaacceedd  oonn  tthhee  hheeaarrtt..  
��  VVoolluummee  llooaadd::LL--RR  sshhuunnttss--AASSDD,,VVSSDD,,PPDDAA..  

��  PPrreessssuurree  llooaadd::VVeennttrriiccuullaarr  oouuttffllooww  oobbssttrruuccttiioonn  
��  PPuullmmoonnaarryy,,aaoorrttiicc  vvaallvvee  lleessiioonnss,,aaoorrttiicc  ccooaarrccttaattiioonn  &&  ppuullmmoonnaarryy  sstteennoossiiss..  

��  CCyyaannoottiicc::bbaasseedd  oonn  ppaatthhoopphhyyssiioollooggyy..  
��  DDeeccrreeaasseedd  ppuullmmoonnaarryy  bbllooooddffllooww::TTOOFF,,PPuullmmoonnaarryy  aattrreessiiaa,,TTrriiccuussppiidd  aattrreessiiaa,,SSiinnggllee  

vveennttrriiccllee  wwiitthh  ppuullmmoonniicc  sstteennoossiiss..  
��  IInnccrreeaasseedd  ppuullmmoonnaarryy  bblloooodd  ffllooww::TTrraannssppoossiittiioonn  ooff  ggrreeaatt  vveesssseellss,,TTrruunnccuuss  aarrtteerriioossuuss.. 

ATRIAL SEPTAL DEFECT.
 

 
��  SSiinnuuss  vveennoossuuss  ddeeffeecctt::hhiigghh  iinn  tthhee  sseeppttuumm..  

��  OOssttiiuumm  sseeccuunndduumm  ddeeffeecctt::mmiiddsseeppttuumm..  
��  OOssttiiuumm  pprriimmuumm  ddeeffeecctt::llooww  iinn  tthhee  sseeppttuumm..  

��  PPaatthhoopphhyyssiioollooggyy::LL--RR  sshhuunntt--iinnccrreeaasseedd  ffllooww  aaccrroossss  RRtt  hheeaarrtt--RRVV  &&  PPAA  
eennllaarrggeemmeenntt..  

��  CClliinniiccaall  ffeeaattuurreess::aassyymmppttoommaattiicc,,ssllooww  wwtt  ggaaiinn,,ffrreeqquueenntt  LLRRTTII..  
��  DDiiaaggnnoossiiss::RRtt  vveennttrriiccuullaarr  hheeaavvee,,ssyyssttoolliicc  mmuurrmmuurr,,ffiixxeedd  wwiiddee  sspplliitt  SS22..  

 
Investigations:

 
 

��  CCXXRR::eennllaarrggeedd  hheeaarrtt  &&  PPAA,,iinnccrreeaasseedd  vvaassccuullaarriittyy..  
��  EECCGG::RRtt  aaxxiiss  iinn  sseeccuunndduumm  ddeeffeecctt,,hhaallllmmaarrkk  ooff  pprriimmuumm  ddeeffeecctt  iiss  

eexxttrreemmee  LLtt  aaxxiiss,,RRVVHH..  
��  EECCHHOO::RRVVHH,,vvaallvvee  aannaattoommyy,,ffllooww  ddiirreeccttiioonn..  

��  TTrreeaattmmeenntt::cclloossuurree  dduurriinngg  ccaarrddiiaacc  ccaatthheettrriizzaattiioonn,,ssuurrggiiccaall  cclloossuurree.. 
VENTRICULAR SEPTAL DEFECT.

 
 

��  MMoosstt  ccoommmmoonn  CCHHDD  ((2266%%)),,mmaayy  bbee  ssiinnggllee  oorr  mmuullttiippllee..  



��  PPaatthhoopphhyyssiioollooggyy::LLtt--RRtt  sshhuunntt  aass  lloonngg  aass  ppuullmmoonnaarryy  vvaassccuullaarr  rreessiissttaannccee  iiss  
lloowweerr  tthhaann  ssyysstteemmiicc  rreessiissttaannccee,,iiff  rreevveerrssee  sshhuunntt  rreevveerrsseess  

��  LLaarrggee  ddeeffeeccttss  lleeaadd  ttoo  ppuull..hhyyppeerrtteennssiioonn--EEiisssseennmmeennggeerr  ssyynnddrroommee..  
��  CClliinniiccaall  ffeeaattuurreess::  ddeeppeenndd  oonn  ssiizzee,,aassyymmppttoommaattiicc,,ggrroowwtthh  ffaaiilluurree,,rreeccuurrrreenntt  

LLRRTTII,,ccoonnggeessttiivvee  hheeaarrtt  ffaaiilluurree,,SSOOBB,,ccyyaannoossiiss  
��  DDiiaaggnnoossiiss::ppaannssyyssttoolliicc  mmuurrmmuurr,,lloouudd  pp22.. 

Investigations
 

 
��  CCXXRR::ccaarrddiioommeeggaallyy,,eennllaarrggeedd  LLAA&&LLVV..  

��  EECCGG::eexxttrreemmee  lltt  aaxxiiss  iiss  cchhaarreecctteerriissttiicc,,bbiivveennttrriiccuullaarr  hhyyppeerrttrroopphhyy..  
��  EECCHHOO::cchhaammbbeerr  ssiizzee  &&  pprreessssuurreess..  

��  CCaarrddiiaacc  ccaatthheetteerr::OO22  ccoonntteenntt,,PPAA  pprreessssuurree,,ssiizzee  &&  nnoo  ooff  ddeeffeeccttss..  
��  TTrreeaattmmeenntt::EEnnddooccaarrddiittiiss  pprroopphhyyllaaxxiiss,,ddiiggooxxiinn,,ddiiuurreettiiccss..  

��  SSuurrggiiccaall  cclloossuurree  bbeeffoorree  ppuullmmoonnaarryy  vvaassccuullaarr  cchhaannggeess  bbeeccoommee  iirrrreevveerrssiibbllee.. 
PATENT DUCTUS ARTERIOSUS.

 

 
��  CCoonnnneeccttiioonn  bbeettwweeeenn  PPAA  &&  ddeesscceennddiinngg  aaoorrttaa  

��  1100%%  ooff  CCHHDD..  
��  PPaatthhoopphhyyssiioollooggyy::LLtt--RRtt  sshhuunntt,,rreevveerrsseess  iiff  ppuullmmoonnaarryy  rreessiissttaannccee  iinnccrreeaasseess--

RRVV  eennllaarrggeemmeenntt..IIff  PPDDAA  iiss  llaarrggee  EEiisssseennmmeennggeerr  ssyynnddrroommee  ccaann  ddeevveelloopp..  
��  CClliinniiccaall  ffeeaattuurreess::ddeeppeenndd  oonn  ssiizzee  &&  ddiirreeccttiioonn  ooff  ffllooww,,ssllooww  

ggrroowwtthh,,LLRRTTII,,SSOOBB,,ccyyaannoossiiss..  
��  DDiiaaggnnoossiiss::bboouunnddiinngg  ppuullssee,,ccoonnttiinnoouuss  mmuurrmmuurr,,lloouudd  SS22.. 

Investigations
 

 
��  CCXXRR::ccaarrddiioommeeggaallyy,,iinnccrreeaasseedd  ppuull  vvaassccuullaarriittyy..  

��  EECCGG::LLtt  oorr  bbiivveennttrriiccuullaarr  hhyyppeerrttrroopphhyy..  
��  EECCHHOO::22DD  vviissuuaalliisseess  PPDDAA,,ddoopppplleerr  sshhoowwss  ttuurrbbuullaannccee..  

��  CCaarrddiiaacc  ccaatthheetteerr::PPAA  pprreessssuurreess  &&  OO22  ssaattss..  
��  TTrreeaattmmeenntt::EEnnddooccaarrddiiaall  pprroopphhyyllaaxxiiss  aass  lloonngg  aass  ppaatteenntt,,IInnddoommeetthhaacciinn..  

��  SSuurrggiiccaall::lliiggaattiioonn  iiss  ccuurraattiivvee..  
 


