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TR põhjused

� PV (fibroosrõnga) dilatatsioon→ klapihõlmade 
koaptatsiooni häire
� Rõhu ülekoormus

� Vasku südamepoole puudulikkus
� IT, DKMP, mitraal-või aordiklapi rike jne.

� Cor pulmonale, PAH
� KOK, KATE, HIV jne.

� Mahu ülekoormus
� ASD (shunt VK→ PK)

� PV haigusseisundid
� PV infarkt
� amüloidoos



� Trikuspidaalklapi orgaaniline kahjustus 
� Sidekoehaigused

� Sklerodermia
� Reumatoidartriit
� Marfani sündroom
� Reuma

� Kombineeritud  klapirike

� Kiiritusravi
� Kartsinoid
� Infektsioosne endokardiit
� Kaasasündinud

� Ebsteini anomaalia
� Klapi trauma
� Serotoniinergilise toimega ravimid



Diagnostika, ravi

� EhhoKG
� Klapi struktuuri muutused

� Funktsioonihäire raskusaste

� PK, PV suurus, funktsioon, rõhk

� VCI diameeter, respiratoorne reaktiivsus

� Vasaku südamepoole seisund, LV VF

� Medikamentoosne ravi
� Diureetiline ravi

� Järelkoormuse vähendamine



Sümptomatoloogia ja hemodünaamika
häire, esinemissagedus, prognoos

� Esinemissagedus < 1% elanikkonnast 
� Kui PV funktsioon on normaalne: asümptomaatiline

� Pikka aega hästitalutav

� Raske orgaanilise TR prognoos halb: 5 aasta 
letaalsus 50%

� Rõhu tõus PK-s ja PV-s → rõhu tõus õõnesveenides 
→ hepatomegaalia, perifeersed tursed, astsiit, 
düspnoe (MM langusest) 

� Kodade virvendusarütmia →kardiaalne puudulikkus



Operatiivne ravi: plastika tugirõngaga 
või bioproteesimine

� ESC ravijuhised 2007
� IC

� Raske TR aordi-või mitraalklapi operatsiooni puhul
� Raske primaarne sümptomaatiline TR ilma raske PV 

düsfunktsioonita, vaatamata medikamentoossele ravile
� Raske TS(+/- TR), sümptomaatiline, medikamentoosel

ravil
� ………
� ……..

� IIbC
� Raske isoleeritud TR kas kergelt sümptomaatiline või 

asümptomaatiline koos PV progresseeruva dilatatsiooni 
või düsfunktsiooniga



Haigusjuht

� 52 a. M

� AF tekke tõttu kardioloogi vastuvõtule

� EhhoKG: paremate õõnte 
dilatatsioon,TR, PV funktsiooni langus

� Statsionaarsele uuringule ASD kahtlusel



� 1989.a. raske põletushaigus, sepsis, 
bilateraalne pneumoonia

� Transaminaaside tõus, põhjus teadmata



� Rahuldavas üldseisundis kõhn 
meespatsient

� AF 90x’.RR 110/80 mmHg. 
Auskultatsioonil tasane puhuv süstoolne 
kahin IV ICS.

� Hepar palpeeritav 2 ps, säärtel 
pastoossus



� TTE+TEE
� PK ja PV raske dilatatsioon, PV süstoolse 

funktsiooni langus. VCI 3,6 cm, resp. aktiivsus 
<50%.

� Trikuspidaalklapi septaalse hõlma fibroos, raske 
TR, hõlmade koaptatsioonihäire 0,9 cm

� Kodade vahesein intaktne, kopsuveenide 
suubumine normaalne

� VV EF 69%, septumi düskinees
� Kerge MR, vähene VK dilatatsioon



� Analüüsid
� Transaminaaside tõus, aHCV, HCV RNA pos., 

Tromb. 41 x109

� Uuring GE osakonnas: hepato-
splenomegaalia, C- hepatiidi järgne 
maksatsirroos, portaalhüpertensioon, aktiivne 
põrn

� Üldkirurgia. Splenectomia
� Tromb.→ 345x109

� Kavas trikuspidaalklapi bioproteesimine



Kokkuvõte

� 52 aastane meespatsient, kes 20 aastat 
tagasi tegi läbi põletushaiguse koos 
sepsisega, ilmselt
� Tüsistusena põdes  trikuspidaalklapi

endokardiiti

� Haigestus C- hepatiiti

� Sattus kardioloogi juurde seoses AF 
tekkega


