
 

 

Find more information on the disease and associated services on www.orpha.net 1 

 

 

::  Dwuodpływowa lewa komora  

 
 

Orpha number: ORPHA3427  

 

*Definicja choroby  

 
Dwuodpływowa lewa komora (double-outlet left ventricle, DOLV) jest niezwykle rzadką wadą wrodzoną 

serca, w której zarówno aorta jak i tętnica płucna odchodzą całkowicie lub głównie od struktury będącej 

morfologicznie lewą komorą.  

 

Epidemiologia: 

 
Częstość występowania nie jest znana. Chorobowość szacowana jest na mniej niż 1/ 200 000 żywych 

urodzeń.  

 

*Obraz kliniczny: 

 
DOLV z reguły objawia się w okresie noworodkowym sinicą, przyspieszonym oddychaniem,  wysiłkową 

dusznością, opóźnieniem wzrastania, poceniem się (zwłaszcza podczas karmienia), brakiem reakcji na 

otoczenie i (lub) zmęczeniem. DOLV występuje najczęściej w postaci prawidłowego umiejscowienia 

przedsionków ze zgodnością przedsionkowo-komorową, ale często współwystępują takie wady serca, jak: 

ubytek przegrody międzykomorowej (ventricular septal defect, VSD), ubytek przegrody 

międzyprzedsionkowej (atrial septal defect, ASD), zwężenie zastawki pnia płucnego, hipoplazja prawej 

komory, przetrwały przewód tętniczy i atrezja zastawki trójdzielnej (zob. te hasła). Obraz kliniczny zależy 

głównie od rodzaju współwystępujących wad serca, np. upośledzenie krążenia płucnego czy obwodowego 

wynikającego ze zwężenia zastawki płucnej lub aortalnej, odpowiednio. DOLV dzieli się na dwa podtypy w 

zależności od umiejscowienia ubytku przegrody międzykomorowej i pozycji wielkich tętnic: DOLV z 

prawidłowymi wielkimi tętnicami (DOLV NGA type) z podpłucnym lub związanym z obydwoma naczyniami 

podtętnicznym ubytkiem przegrody międzykomorowej i przesuniętą w lewo tętnicą płucną i DOLV z 

przełożeniem wielkich tętnic (DOLV TGA type) z podaortalnym lub związanym z obydwoma naczyniami 

podtętniczym ubytkiem przegrody międzykomorowej i przesunięciem w lewo aorty wstępującej. Klinicznie, 

oba podtypy są prawie nie do odróżnienia, z wyjątkiem większej częstości sinicy w podtypie z 

przełożeniem wielkich tętnic.  
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Etiologia: 

  

Etiopatologia  tego schorzenia nie jest jasna. Embriologicznie, DOLV może wynikać z nadmiernego 

przesunięcia w lewo zarodkowego stożka serca i pnia tętniczego, nieprawidłowym i nierównym 

wchłonięciem stożka podpłucnego lub podaortalnego lub z nieprawidłowym nierównym wzrostem stożka 

serca.  

 

*Metody diagnostyczne: 

 
Rozpoznanie opiera się na wykazaniu w dwuwymiarowej echokardiografii w połączeniu z obrazowaniem 

rezonansu magnetycznego (MRI), że obie wielkie tętnice uchodzą ze struktury będącej morfologicznie 

lewą komorą serca. Można także wykonać RTG klatki piersiowej i (lub) cewnikowanie serca.  

 

Rozpoznanie różnicowe:  

 
Rozpoznanie różnicowe obejmuje przełożenie wielkich naczyń i dwuodpływową prawą komorę serca (zob. 

te hasła).  

 

*Rozpoznanie prenatalne:  

 
Prenatalne rozpoznanie echokardiograficzne jest możliwe, ale bardzo trudne.  

 

Poradnictwo genetyczne (jeśli dotyczy): 

 
DOLV jest chorobą sporadyczną. 

 

*Postępowanie i leczenie (jeśli dotyczy): 

 
Korekcja dwukomorowa jest najczęstszym leczeniem DOLV i zazwyczaj jest przeprowadzona z 

zastosowaniem wstawki międzykomorowej, operacji sposobem Rastellego lub wariantem operacji 

Lecompte’a. Można też przesunąć pień płucny z lewej komory do prawej, co daje znakomite efekty 

anatomiczne i hemodynamiczne. Jeśli obecne są inne wady serca, można stosować inne techniki, np. w 

przypadku hipoplazji prawej komory - operację typu Fontana polegającej na zespoleniu żyły głównej 

górnej z tętnicą płucną.  

 

 

*Rokowanie: 
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Śmiertelność w przypadku DOLV jest wysoka i związana przeważnie z niewydolnością serca, zawałem 

mięśnia sercowego lub zakrzepicy aorty. Przy leczeniu chirurgicznym, pięcioletni czas przeżycia wynosi 

około 70–75%. U większości pacjentów nadal będą występowały resztkowe wady serca takie jak 

niedomykalność zastawek aorty lub zastawki mitralnej, arytmie lub nadciśnienie tętnicze.  

 

Recenzent-ekspert: 

dr H. Kurosawa 
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Tłumaczenie: grudzień 2014 

 

 

Streszczenie to zostało przetłumaczone dzięki wsparciu finansowemu UE „Development of the European 

portal of rare diseases and orphan drugs – Orphanet Europe”  

 

Ten dokument jest prezentowany wyłącznie w celach informacyjnych. Zawarte w nim informacje w 

żadnym przypadku nie mogą zastąpić fachowej opieki medycznej wykwalifikowanych specjalistów 

i nie powinny być wykorzystywane jako podstawa do diagnozowania lub leczenia. 

 

 

 


