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STRESZCZENIE 

 

WSTĘP 

Gąbczasty wygląd mięśnia sercowego został pierwszy raz zidentyfikowany  

i opisany przez Granta w 1926 roku. W 1932 roku Bellet i Gouley w oparciu o badanie 

autopsyjne opisali morfologię niescalonego mięśnia lewej komory u noworodka z atrezją 

aortalną i przetoką wieńcowo-komorową. Natomiast klinicznie pierwszy przypadek mięśnia 

lewej komory o morfologii niescalenia rozpoznali na podstawie echokardiografii u 33. letniej 

kobiety i opublikowali w 1984 roku Engberding i Bender. Termin „isolated non-compaction 

left ventricular myocardium” pierwszy wprowadził Chin. 

Niescalony mięsień lewej komory (LVNC – left ventricular noncompaction)  

jest zaburzeniem rozwojowym mięśnia lewej komory zaliczanym przez Europejskie 

Towarzystwo Kardiologiczne (ESC – European Society of Cardiology) do kardiomiopatii 

niesklasyfikowanych, natomiast Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (AHA – 

American Heart Association) zalicza je do kardiomiopatii uwarunkowanych genetycznie. 

LVNC jest niejednorodną genetycznie i klinicznie bardzo zróżnicowaną patologią mięśnia 

sercowego.  

Dokładna częstość występowania LVNC nie jest znana a podawane wartości opierały 

się na obserwacji małych, niejednorodnych grup i miały charakter szacunkowy. Niescalenie 

mięśnia lewej komory stwierdzano od 0,014 do 0,24% badań echokardiograficznych.  

Teoria genetyczna zakłada, że do niescalenia lewej komory dochodzi w wyniku 

zaburzeń embriogenezy. Prawidłowo rozwijający się mięsień sercowy w 4. tygodniu życia 

płodowego jest zbudowany z beleczek, które tworzą strukturę gąbczastą. Dzięki takiej budowie 

kardiomiocyty mogą być odżywiane pomimo nierozwiniętego jeszcze krążenia wieńcowego. 

Proces scalania beleczek w zwarty mięsień sercowy rozpoczyna się od około 10. tygodnia życia 

płodowego i postępuje od podstawy lewej komory w kierunku jej koniuszka oraz od warstwy 

nasierdziowej w kierunku wsierdzia. Z przyczyn nie poznanych do końca może dochodzić  

do zaburzenia procesu scalania, co prowadzi do występowania przetrwałego beleczkowania 

oraz głębokich zachyłków między beleczkami i rozwoju lewej komory o morfologii LVNC. 

Ściana lewej komory przyjmuje strukturę dwuwarstwową z grubszą niescaloną warstwą 

wewnętrzną (podwsierdziową) i cienką scaloną położoną zewnętrznie. Za teorią genetyczną 

rozwoju niescalonego mięśnia sercowego może przemawiać fakt częstego współistnienia  

tej nieprawidłowości budowy ściany lewej komory z różnymi wadami wrodzonymi serca. 

Teoria genetyczna zakładająca zatrzymanie scalania miokardium w trakcie rozwoju 
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embrionalnego nie wyjaśnia wszystkich sytuacji klinicznych, ponieważ jednoznacznie 

udowodniono pojawianie się przebudowy lewej komory o cechach LVNC u pacjentów 

dorosłych. Przebudowa taka może wystąpić np.: u ciężarnych, wyczynowych sportowców oraz 

w innych sytuacjach klinicznych prowadzących do przeciążenia lewej komory, jednak w takich 

przypadkach, po ustąpieniu czynnika inicjującego, obraz morfologiczny może wrócić  

do normy. 

Dotychczas nie opracowano jednoznacznych kryteriów oraz standardów rozpoznawania 

niescalonego mięśnia lewej komory. Niescalony mięsień lewej komory może przebiegać 

bezobjawowo, co przekłada się zarówno na możliwość dokładnego oszacowania częstości 

występowania, jak i rokowania pacjentów z LVNC, które jest trudne do jednoznacznej oceny 

klinicznej. Istotną jest ocena funkcji skurczowej lewej komory u pacjentów ze stwierdzonym 

jej nadmiernym beleczkowaniem. Pomagają w tym obecnie dostępne, zaawansowane techniki 

echokardiograficzne.  

Kryteria rozpoznania niescalonego mięśnia lewej komory uwzględniają następujące 

parametry echokardiograficzne: 

1. dwuwarstwowa struktura z cienką, położoną zewnętrznie, warstwą zbitą (C)  

oraz grubszą, położoną wewnętrznie warstwą niescaloną (N) 

2. obrazowanie w projekcji przymostkowej w osi krótkiej  

3. wskaźnik N/C > 2, (N – warstwa niescalona, C – warstwa scalona) 

4. brak współistniejącego zaburzenia w strukturze mięśnia sercowego w przypadku 

izolowanego niescalonego mięśnia lewej komory 

5. wzmożone beleczkowanie z licznymi zatokami między beleczkami oraz uwidoczniony 

w badaniu dopplerowskim znakowanym kolorem napływ krwi do przestrzeni 

międzybeleczkowych ze światła lewej komory. 

Przywołane parametry echokardiograficzne zostały uwzględnione w kryteriach 

opracowanych China oraz w kryteriach podanych przez Jenni. Wymagają stwierdzenia 

dwuwarstwowej budowy mięśnia sercowego ze scaloną warstwą nasierdziową oraz znacznie 

grubszą, niescaloną warstwą wsierdziową. W odróżnieniu od kryteriów China, kryteria Jenni 

opierają się na pomiarach dokonywanych w fazie późnego skurczu.  
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CEL PRACY 

Ocena funkcji serca u dorosłych pacjentów ze świeżo rozpoznanym niescaleniem mięśnia lewej 

komory. Wpływ LVNC na obraz kliniczny i funkcję serca analizowano na tle wybranych 

parametrów demograficznych, układu sercowo-naczyniowego, biochemicznych  

i echokardiograficznych. 

 

MATERIAŁ I METODY  

Badanie zrealizowano w oparciu o analizę dokumentacji medycznej (2006-18) pacjentów 

szpitala MSWiA w Rzeszowie. Zgodnie z przyjętymi założeniami, warunkiem włączenia  

do badania było spełnienie kryteriów rozpoznania LVNC w badaniu echokardiograficznym 

(kryteria według China oraz Jenni). Do badania zakwalifikowano 35 pacjentów (15 kobiet;  

20 mężczyzn) w wieku 18 – 80 lat (średnia wieku 48,89 ± 20,43 lat).  

Analizą objęto dane demograficzne (wiek, masa ciała, wzrost, BMI); objawy kliniczne 

dotyczące odczuwanej arytmii, przebyte epizody zatorowe, objawy niewydolności serca, 

rozpoznania wstępne i postawione w trakcie pobytu w oddziale rozpoznania końcowe, dostępne 

parametry podstawowych badań laboratoryjnych, zapisy EKG oraz protokoły monitorowania 

holterowskiego, parametry echokardiograficzne (LA, LVEDD, LVESD, IVS, PW, LVEF, 

liczba niescalonych segmentów lewej komory). 

 

WYNIKI 

W badaniu echokardiograficznym stwierdzono od 4 do 8 niescalonych segmentów lewej 

komory mięśnia sercowego. W badaniu własnym u trzech pacjentów (8,57%) ustalono rodzinne 

występowanie niescalenia lewej komory.  

Pacjentów z LVNC podzielono dychotomicznie na podstawie mediany wieku (mediana 

wieku = 52 lata; pacjenci młodsi: ≤ 52 lat; pacjenci starsi: > 52 lat). Istotnie wyższe wartości 

frakcji wyrzutowej lewej komory stwierdzono u pacjentów młodszych. Pozostałe wymiary 

struktur serca były istotnie statystycznie wyższe u starszych pacjentów. 

Znamiennie statystycznie wyższe wartości LVEF stwierdzono u pacjentów, u których  

nie występował blok lewej odnogi pęczka Hisa (44,08 ± 15,97 vs. 23,00 ± 6,21; p < 0,001). 

Natomiast w grupie z obecnym LBBB stwierdzono istotnie wyższe wymiary LVEDD  

(64,18 ± 7,39 vs. 51,67 ± 7,08; p < 0,001), LVESD (52,64 ± 8,69 vs. 36,78 ± 9,98) oraz LA 

(47,45 ± 5,39 vs. 38,42 ± 5,85; p < 0,001). 

Pobudzenia komorowe > 300/dobę nie różnicowały w sposób istotny statystycznie 

wymiarów serca i frakcji wyrzutowej lewej komory ocenianych w badaniu 
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echokardiograficznym. Liczba niescalonych segmentów mięśnia sercowego nie była 

znamiennie powiązana z występowaniem pobudzeń komorowych > 300/dobę. 

Pacjentów z LVNC skategoryzowano na podstawie liczby niescalonych segmentów  

(4 i 5 segmentów niescalonych: kardiomiopatia mniej zaawansowana; powyżej 5 segmentów: 

kardiomiopatia zaawansowana). Istotnie częściej kołatania serca oraz niewydolność serca 

stwierdzono u pacjentów z większą liczbą niescalonych segmentów mięśnia sercowego. 

Stwierdzono, że zaawansowana kardiomiopatia stanowi czynnik ryzyka dla kołatań serca, 

nsVT, sVT oraz bloku lewej odnogi pęczka Hisa (odpowiednio: OR = 7,14; OR = 3,50;  

OR = 2,00; OR = 3,73). 

Istotnie statystycznie częściej niewydolność serca u pacjentów z LVNC stwierdzono  

w grupie starszej (> 52 lat). Stwierdzono również, że płeć męska oraz wiek > 52 lat stanowią 

czynniki ryzyka dla niewydolności serca u pacjentów z LVNC (odpowiednio: OR = 2,67;  

OR = 41,6). 

 

DYSKUSJA  

LVNC, jako morfologiczna cecha lewej komory, której spektrum kliniczne może być bardzo 

zróżnicowane, od przypadków bezobjawowych do postępującej niewydolności serca, powikłań 

zatorowych czy nagłej śmierci sercowej w przebiegu arytmii komorowych. Najczęstszą 

manifestacją kardiomiopatii z niescaleniem lewej komory jest niewydolność serca. Niestety, 

badania dotyczące chorych z LVNC są trudne do porównania, ponieważ ilość pacjentów  

w poszczególnych badaniach jest niewielka, a badane populacje nie są jednorodne (dzieci  

vs. dorośli, LVNC izolowane vs. z innymi chorobami współistniejącymi). Dlatego identyfikacja 

jednoznacznych czynników wpływających na przebieg choroby jest trudna. Szereg prac 

wskazuje również, iż wiek pacjenta w chwili rozpoznania LVNC jest jednym  

z czynników determinujących czynność skurczową lewej komory, zatem im później zostało 

postawione rozpoznanie LVNC, tym większa szansa na obniżoną funkcję skurczową lewej 

komory. 

Blok odnogi pęczka Hisa jest jednym z czynników złego rokowania w tej grupie 

pacjentów. Również fragmentacja nieposzerzonych zespołów QRS okazała się niezależnym 

czynnikiem zgonu czy konieczności wykonania przeszczepu serca wśród chorych z LVNC. 

LBBB obserwowano częściej u pacjentów z niescaleniem obejmującym boczną ścianę lewej 

komory oraz u pacjentów, których frakcja wyrzutowa lewej komory była poniżej 35%.  

W badaniu własnym pacjentów podzielono na dwie grupy na podstawie występowania 

lub nie bloku lewej odnogi pęczka Hisa. Pacjenci z LVNC, u których stwierdzono LBBB  

byli istotnie statystycznie starsi. Grupa ta charakteryzowała się istotnie większą liczbą 
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niescalonych segmentów, niższą frakcją wyrzutową lewej komory, większymi wymiarami 

LVEDD i LVESD oraz lewego przedsionka. Zależność współwystępowania LBBB  

u pacjentów z LVNC i obniżonej frakcji wyrzutowej lewej komory obserwował w swoich 

badaniach również Akhbour. 

W analizowanym badaniu postawiono rozpoznanie niewydolności serca  

u 21 badanych (60%). Nasilenie objawów tej niewydolności było oceniane klasą NYHA. 

Rozkład badanych wg klas NYHA był następujący: NYHA I – 1 (2,86%), II – 5 (14,29%),  

III – 7 (20%), IV – 8 (22,86%). Niewydolność serca jest jednym z elementów podstawowej 

triady objawów, na którą składają się również arytmia i powikłania zatorowe. Niewydolność 

serca w raportowanych grupach dorosłych pacjentów z LVNC najczęściej jest stwierdzana  

od 34 do 68%. Rozkład częstości występowania klas NYHA wśród pacjentów z francuskiego 

rejestru był bardziej przesunięty w stronę niższych klas i kształtował się następująco: NYHA I 

– 26%, II – 27, III – 29%, IV – 18%. Stwierdzone różnice są związane z częstym 

występowaniem w tym rejestrze pacjentów bezobjawowych (17%) i z wyższą średnią frakcją 

wyrzutową lewej komory (LVEF = 46% ± 18). 

W prezentowanej pracy, u pacjentów z zaawansowaną kardiomiopatią (tj. powyżej  

5 niescalonych segmentów) stwierdzono znamiennie większy wymiar końcoworozkurczowy 

(LVEDD) oraz niższą frakcję wyrzutową lewej komory. Ponadto pacjenci z zaawansowaną 

kardiomiopatią istotnie statystycznie częściej odczuwali kołatania serca, częściej stwierdzano 

u nich niewydolność serca i częściej byli w klasie III i IV według NYHA. Asfalou, badając  

23 pacjentów z izolowanym niescaleniem lewej komory stwierdził, że jednym z czynników 

złego rokowania poza objawami niewydolności serca, poszerzeniem jamy lewej komory 

(LVEDD > 65 mm), niską frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF < 30%), utrwalonym 

migotaniem przedsionków, obecnym LBBB, jest pięć lub więcej niescalonych segmentów 

lewej komory. 

W badanej grupie pacjentów z LVNC stwierdzono istotnie statystyczną zależność 

między liczbą niescalonych segmentów a frakcją wyrzutową lewej komory (cztery niescalone 

segmenty – LVEF = 58,25 ± 9,25%; siedem i osiem niescalonych segmentów – LVEF = 23,70 

± 5,08%; p < 0,01). Według – wspomnianego już wcześniej - opracowanego przez Habiba 

francuskiego rejestru obejmującego 105 pacjentów z izolowanym niescalonym mięśniem lewej 

komory, wśród pacjentów z LVEF ≥ 50%, nie stwierdzono istotnej różnicy w liczbie 

niescalonych segmentów w stosunku do grupy z LVEF < 50%. Akhbour w swojej grupie 

badanej liczącej 24. pacjentów (średnia wieku: 42,7 ± 13,1 lat) również nie wykazał zależności 

funkcji skurczowej lewej komory od liczby niescalonych segmentów, obecności włóknienia  

w CMR i arytmii. 
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W badaniu własnym pacjenci z niewydolnością serca byli istotnie statystycznie starsi, 

natomiast pozostałe analizowane parametry demograficzne, takie jak masa ciała, wzrost  

czy BMI nie były różnicowane istotnie statystycznie przez niewydolność serca.  

Steffel na podstawie badania obejmującego 78 pacjentów z LVNC stwierdził,  

że najczęstszą manifestacją kliniczną była niewydolność serca. W jego grupie – podobnie,  

jak w analizowanej pracy - pacjenci z niewydolnością krążenia również byli starsi, zakres 

niescalenia lewej komory, jej wymiary oraz wymiar lewego przedsionka były większe.  

Dokładne określenie wpływu optymalnego postępowania terapeutycznego opartego  

na leczeniu farmakologicznym i elektrofizjologicznym na rokowanie chorych wymaga jednak 

weryfikacji w dużym, wieloośrodkowym badaniu klinicznym, ze ściśle sprecyzowanymi 

kryteriami rozpoznania tej patologii lewej komory. 

Wczesne rozpoznanie zagrożeń prowadzących do zaburzeń funkcji serca jest niezwykle 

istotne. Zważywszy jednak na brak ujednoliconych kryteriów rozpoznawania niescalonego 

mięśnia lewej komory, bezobjawowy przebieg u części pacjentów, a także co do zasady 

zamkniętą listę czynników ryzyka w badaniach przesiewowych w kierunku chorób sercowo-

naczyniowych należy przyjąć, iż większość przypadków LVNC będzie nadal wykrywanych 

podczas echokardiografii wykonywanej u chorych z objawami niewydolności serca o niejasnej 

etiologii. 

 

WNIOSKI 

1. Zaawansowana kardiomiopatia z niescalonym mięśniem lewej komory (LVNC)  

- określona liczbą powyżej 5 niescalonych segmentów - odpowiada zarówno za niską 

frakcję wyrzutową lewej komory, jaki i częstsze występowanie bloku lewej odnogi 

pęczka Hisa. 

2. Płeć męska oraz wywiad rodzinny w kierunku LVNC stanowią czynniki ryzyka 

zaawansowanej kardiomiopatii u pacjentów z LVNC. 

3. Wiek pacjentów z niescalonym mięśniem lewej komory determinuje parametry 

echokardiograficzne. 

4. Płeć męska oraz wiek stanowią czynniki ryzyka niewydolności serca u pacjentów  

z LVNC. 

5. Najczęstszą manifestacją kliniczną kardiomiopatii z LVNC jest niewydolność serca. 

6. Zaburzenia rytmu, manifestujące się klinicznie jako pobudzenia komorowe > 300/dobę, 

nieutrwalony częstoskurcz komorowy oraz blok lewej odnogi pęczka Hisa obserwowane 

są częściej u pacjentów z LVNC i niewydolnością serca. 

 


