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 Hypoplastic left heart) תסמונת לב שמאלי היפופלסטי

syndrome) 

 2248: 'אורפהב' אסמכתא

 הגדרת המחלה

ידי חסר בהתפתחות מבנים בצד השמאלי של הלב -עלפגם לבבי מבני נדיר, מולד, שאינו קשור בתסמונת ומאופיין 

המיטרלי ו/או של אבי העורקים( באופן  מסתם)כולל החדר השמאל, אבי העורקים העולה, קשת אבי העורקים, וה

 בו הלב אינו מסוגל לספק תפוקת לב מערכתית מספקת.

 

 אפידמיולוגיה

לידות חיות. קיים יחס עם  12,500עד  1/3500-דווחה כמתרחשת ב( HLHSתסמונת לב שמאלי היפופלסטי )

 .1.5:1נטייה לכיוון גברים לעומת נשים של 

 

 תיאור קליני

 Patent ductus-ריון מלא. תחילה מציגים כבריאים ונתמכים בינולדים בדרך כלל לאחר ה HLHSיילודים עם 

arteriosus (PDA) לזרימת דם מערכתית. עם סגירתו של ה-PDA פוחתת, עובדה , זרימת הדם למערכת

, חמצת ושוק קרדיוגני. בדרך כלל לא נשמעת אוושה לבבית )או המובילה להיפוקסמיה )רמת חמצן נמוכה בדם(

שקיימת אוושה לא ספציפית(. צליל הלב השני חזק ויחיד בגלל אטרזיה של אבי העורקים. פעמים רבות הכבד 

סתם המיטרלי ושל מים הלבביים דרך מצבם של הספיקת לב. ניתן לאפיין את הטווח של הפגמ-מוגדל משנית לאי

המיטרלי ושל אבי העורקים  מסתםסוג של אטרזיה של ה-אבי העורקים. בצידו החמור של הטווח נמצא התת

(AA/MAהקשור להיעדר חדר שמאלי או חדר שמאלי בעל מראה של חרך, וקשת אבי עורקים מוקטנת. שני תתי )-

סוג עם היצרות של -(, ותתMS/AAהמיטרלי ) מסתםהעורקים עם היצרות של ההסוגים האחרים, אטרזיה של אבי 

 (, מציגים עם היפופלזיה משתנה של החדר עם חלל חדרי קטן בצד שמאל.AS/MSהמיטרלי ושל אבי העורקים )

 

 אטיולוגיה

 לחלוטין. בדומה למצב במרבית המקרים של פגמים לבביים, הסיבה האמבריולוגית למחלה אינה ידועה

 

 טכניקות אבחון

כוללים היפופלזיה או אטרזיה של  אקוקרדיוגרפיהגרפיה. ממצאים בקרדיושיטת האבחון היעילה ביותר היא אקו

 החדר השמאלי, המסתם המיטרלי, מסתם אבי העורקים ואבי העורקים העולה.

 

 אבחנה מבדלת

הדם המערכתי תלוי בזרימה של וללות נגעים חסימתיים אחרים של הלב השמאלי בהם מחזור כאבחנות מבדלות 

 )היצרות קריטית של אבי העורקים, הצרה של אבי העורקים, קשת אבי עורקים קטועה(. ductus arteriosis-ה
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 לידתי-טרוםאבחון 

 22עד  18לידתי הינו אפשרי כיוון וניתן לאבחן את התסמונת דרך אקוקרדיוגרפיה בין שבועות -אבחון טרום

 ריון.ילה

 

 וטיפולניהול 

ורידי עד הניתוח. כיום קיימות -ידי עירוי קבוע של פרוסטגלנדין תוך-נשמר על ductus arteriosis-תחילה, מעבר ה

, כאשר ההעדפה בבחירת האפשרות תחדרית או השתלת לב ראשוני-שתי גישות כירורגיות עיקריות: פליאציה חד

בה נעשה השימוש שחדרית היא הגישה -. פליאציה חדתלויה בניסיון המוסד הרפואי וזמינות איברים לתרומה

הנפוץ ביותר והיא מערבת סדרה של הליכים כירורגיים מתוכננים מראש על פני שנתיים שתוצאתם הסופית היא 

מבוצע בדרך כלל בשבוע החיים הראשון, או כאשר היילוד  Iורידית והמחזור העורקי. שלב והפרדה של המערכת ה

 6עד  3מבוצע בין גיל  IIיות לכלול הליך נורווד, מודיפיקציית סאנו או ההליך ההיברידי. שלב יציב, והטכניקות עשו

שנים. במרכזי מומחים מסוימים,  5עד  2, הליך פונטן, מבוצע בין גיל IIIכיווני. שלב -חודשים ומערב הליך גלן דו

צאות הניתוחים, בחירה בניהול תיתכן אפשרות להתערבות באמצעות קטטר בעובר. בהתחשב בשיפור הקיים בתו

  נוחות חיים בלבד נותרת שנויה במחלוקת.

 

 פרוגנוזה

היא קטלנית בתוך מספר ימים עד שבועות מהלידה. בעוד שהתערבות כירורגית תומכת  HLHSללא טיפול, 

ותה . אולם, התמ65%-שנים היא כ 5בהישרדות לאורך הינקות ולתוך הבגרות המוקדמת, שיעור ההישרדות אחרי 

והתחלואה המשמעותיות הקשורות לשתי האסטרטגיות הכירורגיות מצדיקות דיונים עם המשפחות בכל הנוגע 

 להחלטה הראשונית בדבר הטיפול ופרוגנוזה לטווח ארוך.

 

 :מומחהמבקר 

o יאגרג'אן'ד"ר ראבי ת 

 

  11/2019 עדכון אחרון:

 17/08/2021תאריך תרגום: 

 ומוגש כשירות לציבור בתמיכת: תקציר זה תורגם 

 

 

 

מסמך זה מפורסם לצורך מידע בלבד. החומר המפורט בו לא נועד בשום אופן להוות תחליף 

 לטיפול רפואי מקצועי על ידי מומחה מוסמך ואין להשתמש בו כבסיס לאבחון או טיפול. 

 

 בלעדי""למתן חסות אין כל השפעה על תוכן התרגום/מאגר הנתונים והוא אינו 
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