
Presentació
En aquest treball de recerca parlaré sobre com s’originen les malalties congènites 
i les possibles vies per tal de curar-les. En especial, estudiaré i analitzaré en detall 
la malaltia anomenada «transposició de grans artèries». 
El principal objectiu que m’agradaria assolir al llarg del meu estudi és demostrar 
com una malaltia d’aquest tipus pot arribar a deixar una empremta d’allò més 
impressionant al cos humà; no només físicament, sinó com també afecta de for-
ma personal i emocional. A més a més, busco trobar la manera més eficaç per tal 
d’ensenyar a la resta i a mi mateixa les increïbles respostes que el nostre propi cos 
origina de forma natural per tal de poder afrontar qualsevol desavantatge present. 
Ara bé, i per què aquest tema? Doncs bé, quan vaig néixer, al cap d’uns deu dies 
aproximadament, em van detectar dificultats de diversos tipus com ara: no poder 
respirar, pèrdua d’hores de son i dificultats a l’hora de menjar i beure. Els meus 
pares em van dur immediatament a l’hospital i de seguida els van comunicar que 
havia nascut amb una cardiopatia congènita que requeria una intervenció imme-
diata. Sense pensar-ho dues vegades, vaig ser intervinguda a l’hospital Sant Joan 
de Déu de Barcelona i, gràcies als extraordinaris cirurgians i a l’avenç tecnològic 
encara soc aquí avui dia. 
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El fet d’haver passat per tal circumstància i haver de viure amb això la resta de la 
meva vida m’ha impulsat a realitzar un estudi per tal de poder aprendre i sobretot 
comprendre el perquè de tot.

Metodologia
Per tal de dur a terme aquest treball amb un èxit absolut faré ús de tots els instru-
ments possibles, des de cerca bibliogràfica fins a internet, i fins i tot alguna entrevista 
a professionals endinsats en aquest món. Així doncs, no només constarà d’investiga-
ció personal sinó de poder fomentar-la amb l’ajuda de professionals i graduats. Per tal 
de poder arribar a assolir els meus objectius, serà necessària la presència de les dues 
parts del treball, tant la teòrica com la pràctica. És a dir, per tal de poder demostrar els 
efectes secundaris i la diferència entre un cor preoperació i postoperació és crucial 



portar a terme una maqueta amb les diferents parts afectades i mostrar el procés 
pel qual aquestes poden ser reparades. D’altra banda, per tal de poder assegurar-ne 
una completa comprensió és essencial seleccionar la informació més rellevant i, així 
doncs, ser capaços de comprendre el contingut del treball amb facilitat. 

Cos del treball
La transposició de grans artèries és un defecte de naixement en el qual les dues 
artèries principals per on surt la sang del cor, l’artèria pulmonar principal i l’aorta, 
estan en posició invertida o transposades. 
Normalment, la sang pobra en oxigen retorna a l’aurícula dreta provinent del cos, 
es dirigeix al ventricle dret i després és bombejada a través de l’artèria pulmonar 
fins a arribar als pulmons, on rep l’oxigen. La sang rica en oxigen torna a l’aurícula 
esquerra des dels pulmons, passa pel ventricle esquerre i més tard, a través de l’aor-
ta, és bombejada fins al cos. En el cas de la transposició de grans artèries l’aorta es 
connecta al ventricle dret i l’artèria pulmonar al ventricle esquerre; al contrari del 
que passa en un cor normal. La sang pobra en oxigen torna a l’aurícula dreta des 
del cos, passa a través de l’aurícula dreta i el ventricle dret, després va a l’aorta mal 
connectada de tornada al cos. 
En canvi, la sang rica en oxigen torna a l’aurícula esquerra des dels pulmons, passa 
a través de l’aurícula i el ventricle esquerres, més tard va a l’artèria pulmonar i torna 
cap als pulmons. 
A més a més, el que passa és que es formen dos circuits separats, un que fa circular 
la sang pobra en oxigen i l’altre que fa circular sang rica en oxigen des dels pulmons 
fins a la resta del cos. En la majoria de casos s’associen altres defectes cardíacs amb 
la transposició de grans artèries i, de fet, són essencials perquè el nadó pugui seguir 
en vida. Una obertura a l’aurícula o al ventricle permet que la sang d’un costat es 
barregi amb la de l’altre costat, tot formant la sang morada. 
Així doncs, a causa de la poca quantitat d’oxigen proporcionada al cos, la transposició de 
grans artèries és una de les anomalies anomenades «síndrome del nadó blau». De fet, la 
transposició és un dels defectes cardíacs més comuns que sorgeixen en l’etapa infantil. 
La transposició de grans artèries és el segon defecte cardíac congènit més freqüent 
que acostuma a ocasionar problemes durant la infància. El seu origen és desconegut, 
igual que la majoria de defectes cardíacs congènits, tot i que hi ha alguns factors que 
s’atribueixen a la mare que augmenten les possibilitats d’aparició d’aquesta anomalia. 
Aquests són els següents: l’alcoholisme, la diabetis, la mala nutrició i la rubèola.
El cor es forma durant les primeres vuit setmanes del desenvolupament fetal. El 
que passa és que a mitjans d’aquest període es permet que l’aorta i l’artèria pulmo-
nar s’uneixin a la cavitat incorrecta. Es creu que la causa principal ve donada per un 
defecte genètic, tot i que en aquest cas en particular no se’n sap la causa. 



Normalment, l’artèria pulmonar es troba adherida a la part inferior dreta dels vasos, 
el ventricle dret. Des dels pulmons, la sang rica en oxigen passa a la càmera esquer-
ra superior del cor, l’aurícula esquerra, per mitjà de la vàlvula mitral fins al ventricle 
esquerre. L’aorta es troba enganxada al ventricle esquerre i transporta la sang rica 
en oxigen des del cor fins a la resta del cos. 
En canvi, amb la transposició de grans artèries la sang pobra en oxigen circula pel 
lateral dret del cor i retorna al cos sense passar pels pulmons. D’altra banda, la sang 
rica en oxigen circula pel lateral esquerre del cor i va directament als pulmons, sen-
se circular per la resta del cos. La sang pobra en oxigen que va a través del cos fa 
que la pell adhereix un color blavós.
Una vegada es detecten els símptomes, el més probable és que el nadó sigui ingres-
sat a l’UCI (unitat de cures intensives) o bé a l’habitació de bressols de cures intensi-
ves. De bon principi se li injectarà oxigen, o fins i tot en alguns casos molt concrets 
pot ser que se li proporcioni una mascareta artificial per tal d’ajudar-lo a respirar. 
Ara bé, per tal de poder dur a terme un tractament efectiu i totalment eficaç s’han 
de seguir una sèrie d’etapes de forma pautada i reglamentada. 
Després de la cirurgia, el nadó necessita atenció mèdica la resta de la seva vida per 
part del cardiòleg, que és el metge especialitzat en cardiopaties congènites, per tal 
de controlar la seva salut. L’especialista pot fer recomanacions de diversos tipus 
com ara evitar esforços en algunes activitats, siguin esports competitius o bé l’aixe-
cament de peses, perquè augmenten la pressió arterial i poden sobrecarregar el cor. 
No obstant això, tot depèn del nadó del qual es tracta, ja que tant el nombre com el 
tipus d’activitats que poden fer varia en cada situació. D’altra banda, en alguns ca-
sos en concret, una vegada reparats cal tornar a intervenir a causa d’efectes secun-
daris com arrítmies o bé problemes amb el bombeig del cor. 
Per tal de realitzar la part pràctica del Treball de Recerca he decidit crear una ma-
queta que té dues parts: el tòrax i el cor. El fet d’haver simulat la representació d’un 
cor real m’ha ajudat a entendre i conèixer cadascuna de les parts de les quals està 
format i, a més a més, també m’ha permès imaginar-me i simular com es veu afectat 
el cor una vegada ha patit una cardiopatia congènita del tipus TGA. 

Conclusions
Després d’haver realitzat un treball tan extens com aquest, m’he adonat que gràcies 
a un esforç tan immens i l treball constant n’he acabat traient molt de profit. 
D’una banda he après una gran varietat d’aspectes dels quals mai havia sentit a par-
lar. No només en l’àmbit de la ciència, sinó que també he après moltíssim en l’àmbit 
personal.
Mentre feia el treball, cercava informació i nodria els meus coneixements sobre el 
tema, sentia felicitat i ganes de continuar cercant i navegant perquè sabia que era 



l’única manera de continuar aprenent cada vegada més sobre les cardiopaties con-
gènites, en concret, la transposició de grans artèries. 
Al mateix temps, una gran part de mi sentia unes ganes immenses de descobrir per 
mi mateixa el que tant jo com la meva família vam viure. De fet, en moltes ocasions 
m’he sentit afortunada de poder gaudir de tanta informació com la que desitgés i 
que em donés l’oportunitat de conèixer fins al més mínim detall del tema. 
Tal com jo ho veig, tenir l’oportunitat d’investigar per un mateix el que s’ha patit 
és una manera de connectar amb tu mateix i recordar els petits detalls que de tant 
en tant apareixen com una llumeta i no hi ha qui et desenganxi d’aquells profunds 
records. 
En referència a la hipòtesi plantejada a l’inici del projecte, podríem dir que ha sigut 
totalment confirmada i argumentada. De fet, si fem un petit salt al passat i recor-
dem la idea de la qual partim, queda del tot clar que un cor que pateix de TGA mai 
més podrà ser un cor normal i habitual, de la mateixa manera que la persona que 
s’ha vist afectada haurà de ser capaç de tancar una etapa de la seva antiga vida per 
obrir-ne una de nova amb diferents oportunitats. 
A més a més, un altre aspecte que cal remarcar és el sentiment que desperta a ca-
dascuna de les persones afectades de qualsevol cardiopatia congènita, ja que no 
només el cos ha de fer un sobreesforç per adaptar-se a una nova vida; però nosal-
tres mateixos som els primers a prendre consciència de la sort que tenim de encara 
ser presents a dia d’avui, tot i que això implica emprendre noves direccions. 
En conclusió, aquest treball també m’ha fet veure que la ciència ocupa un espai molt 
important en la societat en la qual estem, i si jo avui dia encara soc present entre tots 
nosaltres és gràcies als avenços de la ciència, als quals estem infinitament agraïts.
Així doncs, queda sota la nostra consciència el reiterat pensament sobre si va ser la 
sort el que em va salvar o simplement el magnífic i extraordinari avenç de la ciència.
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