
Mitraalpuudulikkus

Piibe Muda
SA TÜK Südamekliinik

TÜ Kardioloogiakliinik

Muutused (1) 

• Reumaatiliste klapirikete osakaalu vähenemine 
arenenud maades

• Arengumaades on endiselt reuma sage

• Degeneratiivseid klapirikkeid (AoS, MR) on rohkem

• Endokardiidi esinemissagedus on sama

• Vanemaealistel on rohkem kaasuvaid haigusi 

( op risk, komplitseeritum interventsioon)

• Rohkem patsiente, kel kordus OP
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Muutused (2)

• Peamine klapirike diagnoosimise meetod on 
ehhokardiograafia

• Lisaks kirurgiale on lisandunud perkutaansed
interventsioonid

• Eripäraks see, et klapirikete kohta on vähe uuringuid

• Randomiseeritud uuringuid eriti vähe
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Natiivklapi rikete esinemine
Euro Heart Survey andmetel
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Mitraalpuudulikkus

• Orgaaniline
– Degeneratiivne
– Mitraalprolaps
– Reuma
– Südame isheemiatõbi
– Endokardiit
– Hüpertroofiline KMP

• Funktsionaalne 
– Vasaku vatsakese dilatatsioon

• DKMP
• Isheemiline KMP

Mitraalpuudulikkuse põhjused 
Euro Heart Survey andmetel
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Ägeda raske mitraalpuudulikkuse
põhjused

• Ägeda MI mehhaanilised tüsistused
– Kõõluskeeliku ruptuur

– Papillaarlihase ruptuur

• Endokardiit

Ägeda raske MR patofüsioloogia

• Mahu ülekoormus nii VK-s ja VV-s

•  VV eelkoormus

• Pais kopsuringes

• Kardiogeenne shokk

Diagnoos

• Kliiniline pilt

• Transtorakaalne ehhokardiograafia

– Annab esialgset infot

– Oht MR raskusastet alahinnata

– Hüperdünaamiline VV ägeda SP foonil  kahtlusta 
rasket MR-i

• Söögitorukaudne ehhokardiograafia

• Kaasuva isheemiatõve kahtlusel enne op-i
vajalik SKG

Ägeda raske MR op ravi näidustused

• ESC klapirikete juhised 2007

– Op ravita prognoos halb 

– Vajavad kohest klapi op-i

• ESC ägeda müokardiinfarkti juhised 2008

– Vajavad varast op-i, enamasti eelnevalt vajalik 
kontrapulsaator

• ACC/AHA klapirikete juhised 2008

– Sümptomaatline pt ägeda raske MR-ga IB

Krooniline mitraalpuudulikkus

Patofüsioloogia

• Võib olla aastaid asümptomaatiline
• Progressioon varieeruv
• Raske MR tekkel

– Ekstsentriline VV hüpertroofia
– Vasaku koja dilatatsioon
– Suurenenud VV löögimaht
– Kompensatsiooni faasis asümptomaatiline

(suurenenud eelkoormus ja norm või 
langenud järelkoormus



Dekompensatsiooni faasis

• VV süstoolne maht suureneb

• Kontraktiilse reservi langus

• VV täitumisrõhu tõus

• VV löögimahu langus

• Kopsupaisu teke

Loomulik kulg

• Raske MR korral sümptomite ja VV 
düsfunktsiooni teke 6-10 aastaga

• Raske MR-ga patsientidel (Flail leaflet)
– 10 aastaga op või surm 90%-l

– Aastas suremus 6-7%

– Surma risk näitajad
• EF<60%

• SP NYHA III-IV

Halva prognoosi näitajad 
asümptomaatilise MR korral

• Vanus

• Kodade virvendus 

• MR raskusaste

• Vasaku koja dilatatsioon

• Vasaku vatsakese dilatatsioon

• Langenud VV väljutusfraktsioon

Kliiniline uurimine

• Anamnees
– Sümptomid
– Elustiili muutuste hindamine
– Antikoagulatsiooni (kui on) stabiilsus

• Kliiniline uurimine
– Tavapärane uurimine
– Auskultatsioon (muutused kahina/proteesi toonide 

osas)
• EKG ja Rö-Th
• Biomarkeritest proBNP:

– seostub prognoosiga AoS ja MR korral
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Ehhokardiograafia

• Kinnitab klapirikke diagnoosi

• Saab hinnata raskusastet ja prognoosi

• On näidustatud kahinaga patsiendil, kui kahtlus 
klapirikkele

• Hinnatakse klapi anatoomiat, klapirikke 
mehhanismi kui ka hemodünaamilisi näitajaid

• Hinnata tuleb kõiki klappe
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Ehhokardiograafia

• MR mehhanism

• Raskusaste

• Kas sobib plastikaks

• MR-st tulenev patoloogia

– Vasaku koja suurus

– Vasaku vatsakese mõõdud ja funktsioon

– Kopsuringe rõhk

ESC guidelines VHD 2007



Raske MR tunnused ehhokardiograafias

• Vena contracta >7 mm
• Suur reg. juga (>40% vasakust kojast)
• Suur voolu konvergeerumine (>9 mm)
• Visuaalselt oluline klapi patoloogia
• Süstoolne voolu reversioon pulmonaalveenides
• E > 1,2 m/s
• Regurgitatsiooni maht > 60 ml/löögis
• Regurgitatsiooni fraktsioon  >50%
• ERO >0,4 mm2
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Carpentieri klassifikatsioon

Plastika osas ebasoodne leid ehhos

• Mitraalklapp
– Koaptatsiooni kaugus fibroosrõnga tasandist  ≥ 1 cm

– Koja poolne hõlmadevaheline pindala >2.5-3 cm2

– Kompleksne vool

– Posterolateraalne nurk > 45

• Lokaalne VV remodelleerumine
– Papillaarlihaste vahe > 2 cm

– Posterioorne papillaarlihase-fibroosi vahe > 4 cm

– Kontraktiilsuse häire lateraalsel

• Üldine VV remodelleerumine
– VVd >6,5 cm, ESD > 5,1 cm, ESV > 140 ml

– Süstoolne sfäärilisuse indeks > 0,7

Lancellotti et al, Eur J Echocardiogr 2010

Stress-ehhokardiograafia 
mitraalpuudulikkuse korral

• Degeneratiivne MR
– Koormustaluvuse hindamine asümptomaatilistel 

patsientidel

– Stress-ehho võimaldab leida varjatud sümptomeid või 
subkliinilist VV düsfn-i

– Sümptomaatiline pt, kel rahuolekus kerge MR: kas 
MR ja PAP koormusel suurenevad

– PAP koormusel >60 mmHg ja asümptomaatiline 
raske MR-ga pt Op ravi (plastika) (IIa C)

Picano E et al, J Am Coll Cardiol 2010

Koormustest ehhokardiograafiaga või 
ilma mitraalpuudulikkuse korral

• Isheemiline MR

– Eelkõige põhjustatud isheemiast (üldine ja 
regionaalne VV düsfunktsioon)

– Stress-ehho eelkõige eluvõimelise müokardi 
hindamiseks (dobutamiin)

– Füüsilise koormusega ehhokardiograafia

• Pingutusdüspnoe ja rahuoleku MR aste ei klapi

• Ägeda kopsuturse episoodid ilma selge põhjuseta

• Mõõdukas MR enne planeeritavat AKSh-d

Picano E et al, J Am Coll Cardiol 2010

Koronarograafia (IC)

• Oluline klapirike, plaanis klapi OP ja on

- anamneesis koronaarhaigus

- kahtlus müokardi isheemiale

- VV düsfunktsoon

- Meestel >40 a ja postmenopausis naistel

-  1 KV riskifaktori

• Kahtlus isheemilisele MR-le

ESC guidelines VHD 2007



MR ja kodade virvendus

• Antikoagulantravi (INR 2-3)
– AF  kas paroksüsmidena või püsivalt

– Anamneesis süstoolne embolism

– TEE-l tromb VK kõrvas

– Esimesed 3 kuud peale mitraalplastikat

• SR püsimise tõenäosus raske MR korral väike 
 frekventsi kontroll
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AKE inhibiitorid ja MR

• Ilma SP olemasoluta vasodilataatorite sh AKE-
de kasutamine ei ole põhjendatud muude 
näidustuste puudumisel

• SP lisandumisel on kasutamine näidustatud

• ACC/AHA 2008 a VHD juhised lisavad ka 
kaasuva hüpertooniatõve

Jälgimine: kliiniline ja ehho 

Patsient Kliiniline Ehho-
intervall

Mõõdukas MR ja asümptomaatiline pt, 
VV funktsioon normis

1 x a 2 a järel

Raske  MR-ga asümptomaatiline pt,  
funktsioon normis

2 x a 1 x a

VV EF 60-65%, VVs läheneb 4-le 2xa 2xa

Peale klapi plastikat või proteesimist:

EKG, RöTh ja Ehho võrdluse aluseks

ESC guidelines VHD 2007

Operatiivse ravi näidustused

Raske orgaaniline krooniline 
asümptomaatiline MR

VV EF >60 ja VV ED < 45 mm

JAH

EI

Op ravi (plastika)Jälgimine

AF või sPAP >50 mmHg
(rahuolekus)

EI 

JAH
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Raske orgaaniline krooniline 
sümptomaatiline MR, EF >30%

JAH

JAH

Medik. Ravi refraktaarne

EI 

EI

Op ravi (plastika) Medik. ravi

Plastika tõenäoline
Vähe kaasuvaid HgJAH

EI

Medik ravi
Transplantatsioon

ESC guidelines, VHD 2007
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Management Strategy for Patients With Chronic Severe Mitral Regurgitation

Raske krooniline orgaaniline MR

Näidustus Klass
Sümptomaatiline pt, EF>30%, ESD<55 mm IB

Asümptomaatiline pt, vasaku vatsakese 
düsfunktsioon (ESD>45 mm ja/või EF<60%) 

IC

Asümptomaatiline pt ja säilunud VV fn, aga AF või 
kopsuringe rõhk rahuolekus >50 mmHg

IIa C

Ravirefraktaarne VV puudulikkus (EF<30% ja/või 
ESD >55 mm), vähe kaasuvaid haigusi, plastika 
võimalus suur

IIa C

Asümptomaatiline pt ja säilunud VV fn, suur 
plastika tõenäosus ja madal op risk

IIb B

Ravirefraktaarne VV puudulikkus (EF<30% ja/või 
ESD >55 mm), vähe kaasuvaid haigusi, plastika 
võimalus väike

IIb B

Tulemused

• Plastika suremus 2%

• Proteesimisel 6%

• Plastika järel reoperatsiooni vajadus 
– 7% 10 a jooksul

– 70% probleem esialgse protseduuriga

– 30% haiguse progressioonist

Isheemiline mitraalregurgitatsioon

• Kahin võib olla tagasihoidlik

• Dünaamiline seisund

• Ka mõõdukas MR vajab tähelepanu

• TEE op toas MR raskusastme hindamiseks ei 
ole soovitav (eelkoormuse langus viib väiksema 
MR astmeni)
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Op näidustused isheemilise MR korral

Näidustus Klass

Raske MR,  EF>30%, plaanis AKSh I C

Mõõdukas MR, plaanis AKSh, plastika on võimalik IIa C

Sümptomaatiline pt, raske MR, EF<30%, 
revaskulariseerimine võimalik

IIa C

Raske MR, EF<30%, revaskulariseerimine pole 
võimalik, ravirefraktaarne. vähe kaasuvaid haigusi

IIb B

Operatsiooni tulemus isheemilise MR 
korral

• Suremus 5-18%

• Kui EF <30%, siis 
– 2 a elulemus 70%

– 5 a elulemus 61%



Funktsionaalne mitraalpuudulikkus

• Peamine op ravi meetod: annuloplastika

• Sümptomaatika osas positiivne tulemus, aga 
elulemuse osas mitte

• Raske isheemilise MR korral 
revaskulariseerimisest üksi ei piisa

• Ekstreemses situatsioonis (äärmiselt madal VV 
EF, PV puudulikkus, palju kaasuvaid hg) tuleks 
mitraalklapi op-i vältida

• Intraventrikulaarse asünkroonsuse olemasolul 
resünkroniseeriv ravi
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Väljendunud SP ja MR 
• Optimiseeri medikamentoosne ravi

• Revaskulariseerimine isheemiatõve korral

• Vastavalt näidustustele CRT

• Hinda uuesti MR raskusastet

• Sümptomite püsimisel: op risk ja op ravi võimalused
– Periop risk alla 2%

– SP alla 5a, rahuolekus fr <100x’. RRs>80 mmHg, Na >135, 
LVED <8cm, neeru fn ja bilirubiin N, kahheksia puudumine, 
esimene südame op, pulmonaalhüpertensiooni taandareng 
võimalik, PV puudulikkust pole

• Hinda VV remodelleerumise tõenäosust

• Aruta patiendi ja tema perekonnaga otsekoheselt periop. 
riski, taastumise aega ja kliinilist lõpptulemust

Di Salvo et al, J Am Coll Cardiol 2010


