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 Opinia dotyczy prezentowanego dn.03.03.2014 przypadku nieleczonej dwunapływowej 

komory lewej ze zwężeniem drogi napływu krwi do płuc, w odróżnieniu od wspomnianej w 

tytule dwuujściowej komory lewej, która stanowi zupełnie inną kategorię diagnostyczną. 

 
 

PODSUMOWANIE PRZYPADKU 

 Prezentowany przypadek dotyczy 46-letniej kobiety z rzadką wadą o typie 

pojedynczej komory serca pod postacią dwunapływowej komory lewej z prawidłowym 

połączeniem przedsionkowo – komorowym i komorowo naczyniowym, niedorozwiniętą, 

odpływową komorą prawą i rzadką fizjologią dobrze zbalansowanych krążenia płucnego i 

systemowego  (1). Anatomicznie lewa komora systemowa i zwężenie podzastawkowe, 

zastawkowe oraz nadzastawkowe pnia płucnego, powoduje, że wydolność układu krążenia 

jest relatywnie dobrze zachowana, pomimo braku leczenia interwencyjnego lub 

chirurgicznego wady (2). Wada rozpoznana została we wczesnym dzieciństwie i bez operacji 

paliatywnych do obecnego momentu pacjentka pozostaje w dobrym stanie klinicznym i 

dobrej jakości życia (NYHA II) (urodziła trójkę zdrowych dzieci). 

 

DYSKUSJA 

Historia naturalna wariantu dwunapływowej lewej komory z dobrze zbalansowanym 

krążeniem systemowym i płucnym potwierdza dobre rokowanie u pacjentów z tą rzadką wadą 

serca (3,1). Niektórzy żyją w stosunkowo dobrym stanie klinicznym przez wiele dekad. Hager 

i wsp. (4) w swoim doniesieniu opublikowali przegląd 10 przypadków podobnej konfiguracji 
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wady serca u pacjentów powyżej 50 r.ż. opisanych w literaturze przedmiotowej; najstarszy z 

nich to opisany przez Ammash i Warnesa pacjent 66 letni (5). Siedmiu z opisanych 10 

pacjentów żyło w momencie publikacji.  Pozostałe doniesienia dotyczą pacjenta, który zmarł 

w wieku 59 lat (6) oraz dwóch chorych żyjących do momentu publikacji w wieku 57 (7) i 71 

lat (8). Pacjenci z opisywanym długoletnim przeżyciem to prawie wyłącznie posiadający 

wariant wady ze zwężeniem napływu krwi do krążenia płucnego powodującym dobre 

zbalansowanie krążenia płucnego i systemowego. Śmierć w tej grupie chorych jest zwykle 

skutkiem hipoksemii, zastoinowej niewydolności krążenia, infekcyjnego zapalenia wsierdzia 

lub ropnia mózgu. Leczenie etapowe wady jest złożone i w celu uzyskania jak najlepszych 

wyników powinno być zakończone we wczesnym dzieciństwie. Niestety nie istnieją badania 

kliniczne o odpowiedniej sile zaleceń porównujące wieloetapową strategię leczenia metodą 

Fontana z grupą pacjentów niepoddawanych żadnym interwencjom pomimo obecności 

identycznej konfiguracji wady. Brak również odpowiednich badań dotyczących 

przeprowadzenia takiego leczenie w wieku późniejszym w porównaniu z historią naturalną 

wady. Biorąc pod uwagę wczesne i późne powikłania po operacji metodą Fontana, u 

omawianej pacjentki najlepszym postępowaniem będzie ścisła kontrola kardiologiczna i 

leczenie zachowawcze. 

 

OPINIA EKSPERTA 
 

Jest to bardzo rzadki przypadek wady serca o typie pojedynczej komory pod postacią 

dwunapływowej komory lewej (DILV), z dobrze zbalansowanym krążeniem płucnym i 

systemowym, z długoletnim przeżyciem bez leczenia interwencyjnego lub chirurgicznego. 

Historia naturalne tego konkretnego wariantu wiąże się z dobrym rokowaniem i nie ma 

teoretycznych korzyści, które mógłby odnieść pacjent z wykonanej na tym etapie operacji 

Fontana. Ścisła kontrola kardiologiczna oraz odpowiednie leczenie farmakologiczne 

uwzględniające leki przeciwpłytkowe / przeciwkrzepliwe, prewencję zapaleniu wsierdzia oraz 

leki obniżające opór w tętnicy płucnej. Należy rozważyć kwalifikację pacjentki do planowego 

cewnikowania serca i naczyń w celu oceny hemodynamiki krążenia płucnego.  

 

PODSUMOWANIE 

 
Na obecnym etapie historii naturalnej wady, nie ma wskazań do leczenia chirurgicznego. 

Pacjentka powinna być poddany ścisłej kontroli kardiologicznej i leczony zachowawczo. Należy 

rozważyć planowe cewnikowanie serca w celu oceny krążenia płucnego oraz uwzględnić leki 

przeciwpłytkowe/ przeciwkrzepliwe, obniżające opór w krążeniu płucnym oraz prewencję 

infekcyjnego zapalenia wsierdzia zgodnie z wytycznymi.    
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