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Mitraalregurgitatsiooni 
mehhanismid
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Mitraalklapi puudulikkusega 
haige uurimisel on vaja hinnata: 

• Klapi anatoomia, klapi puudulikkuse 
mehhanism

• Regurgitatsiooni raskusaste
• Südamekambrite dilatatsiooni olemasolu
• VV funktsioon
• Pulmonaalhüpertensiooni raskusaste

Mitraalklapi aparaat koosneb:

• Vasaku koja sein
• Mitraalannulus
• Eesmine ja tagumine hõlm, komissuurid:PM, AL
• Hordad – primaarsed, sekundaarsed,tertsiaarsed
• Papillaarlihased
• Vasaku vatsakese müokard papillaarlihaste 

piirkonnas

Mitraalklapi aparaadi ASE/SCA 
terminoloogia (Carpentier)

Terminoloogia

• Klapihõlmade apositsioon – osaline 
kattumine

• Klapihõlmade koaptatsioon – kohaldumine
• Restriktiivne e. piiratud liikumine

Mitraalpuudulikkuse etioloogia 
(USA)
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Mitraalpuudulikkuse etioloogia ja 
mehhanismid I

• Reuma: hõlmade ja hordade fibroos/kaltsinoos,
koaptatsiooni häire, restriktiivne liikumine 

• Degeneratiivne: hõlma prolaps, ealine degeneratsioon
• Isheemiline (infarkt): papillaarlihase ruptuur, hõlma

prolaps, hõlma(de) restriktiivne liikumine, vatsakese 
remodelleerumine

• Müokardi haigused: annuluse dilatatsioon, 
koaptatsioonipindala vähenemine, hõlmad muutusteta

• Kaasasündinud: hõlma lõhe(cleft leaflet), trikuspiidne
klapp,klapi transpositsioon, double orifice.

• Endokardiit: hõlma(de)destruktsioon -> perforatsioon,
prolaps, vegetatsioonid

Mitraalpuudulikkuse etioloogia ja 
mehhanismid II

• Hüpertroofiline KMP: SAM
• Hüpereosinofiilne sündroom: hõlmade koaptatsiooni

häire, hõlmade liikuvuse vähenemine
• Infiltratiivsed haigused: paksud hõlmad, 

koaptatsiooni häire
• Marfani sündroom: hordade ruptuurid, prolaps
• Radiatsioonijärgne: hõlmade paksenemine,

restriktiivne liikumine
• Kartsinoid, tungaltera alkaloidid: hõlmade fibroos, 

koaptatsiooni häire, restriktiivne liikumine

Mitraalklapi düsfunktsiooni 
tüübid hõlmade liikumise järgi 
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Tüüp I   - normaalne - klapilõhe, perforatsioon;
Tüüp II  - restriktiivne e. piiratud – reumaatiline, isheemiline; 
Tüüp III - ülemäärane, excessive – horda ruptuur, klapi prolaps

Carpentier A. 1983

Annulusega seotud MR 
mehhanismid

1. Mitraalannuluse dilatatsioon-> puudulik 
hõlmade koaptatsioon
Mõõduka annuluse dilatatsiooni korral ei teki 
olulist MR seoses normaalse appositsiooniga 
(hõlmade servmine kattumine)

2.   Mitraalannuluse kaltsifikatsioon-> annuluse 
kontraktsioon süstolis häirub

• Eakatel patsientidel
• Neerupuudulikkusega patsientidel, 

hüpertoonikutel

Aorto-mitraal nurk (TEE)

Prolaps                Norm            Annuluse dilatatsioon

Mihaileanu S. et al., 1988

Teravnurk                90°-110° Nürinurk   

Mitraalannuluse muutused 
südametsükli vältel

Normaalselt süstolis annuluse ümbermõõt väheneb, 
kuju muutub

Gillinov et al. 1997
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Isheemiline MR

• Võib olla transitoorne seoses ägeda 
isheemiaga

• Tavaliselt selle põhjuseks siiski 
väljakujunenud müokardiinfarkt

MI järgne isheemiline MR

• on koronaarhaiguse tõsine komplikatsioon, 
mis on seotud halvema elunemusega

• Kerge ja keskmise raskusega MR - 39,7% pt.
• Raske MR - 6,3 % pt.
• Isheemiline MR (ka kerge) on seotud 

suurema südamepuudulikkuse tekke riskiga

Grigioni F. et al. 2001; Aronson D. et al. 2006

Isheemilise MR-iga patsientide 
elunemus ÄMI järgselt

Grigioni F. et al. 2001 

Isheemilise MR mehhanismid

• Papillaarlihase infarkt -> papillaarlihase ruptuur 
või selle elongatsioon -> hõlma prolaps
(Carpentier Tüüp II) – harva

• Enamasti klapihõlma(de) restriktiivne liikumine 
süstolis seoses muutusega VV ja 
mitraalannuluse kujus ja funktsioonis  
(Carpentier tüüp IIIb)

Isheemilise MR mehhanism

“tenting of mitral valve”; tent – telk; tethering – lõa otsas olema

A. Isheemiline MR
B. Normaalne vatsake

Isheemiline restriktiivne MR

• Hõlma tipp jääb süstolis vatsakesse
• Sageli tagumise hõlma restriktiivne liikumine 

inferioorsete ja lateraalsete infarktide korral, 
regurgitatsioon kahjustatud hõlma poole

• Anterioorse infarkti korral mõlema hõlma piiratud 
liikuvus

• Isheemiline MR võib süveneda koormusel
• Erinev reumaatilisest MR, mille puhul hõlmade 

paksenemine, liikumise piiratus diastolis
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Sümmeetriline ja asümmeetriline 
“tethering”

Magne j. et al., 2007

Kvantitatiivne meetod mitraalklapi hõlmade 
restriktsiooni hindamiseks – 4Ch süstoli keskel

Magne j. et al., 2007

Mitraalklapi prolapsi mõiste
• On mitraalklapi hõlmade mistahes osa posterioorne

paiknemine annuluse tasapinna suhtes vatsakese 
süstoli ajal 

• Klassikaline prolaps e. müksomatoosne prolaps e. 
Barlow sündroom (perekondlik, mitteperekondlik, 
koos sidekoe haigusega – Marfani s.jt.)

• Mitteklassikaline e. normi variant – hõlmade 
paksenemist ei ole, hõlmade koaptatsioonipunkt on 
annulusest ventrikli poole, regurgitatsioon puudub 
või minimaalne

• Sekundaarne e. hemodünaamiline prolaps – VV 
suuruse vähenemine või kuju muutus, papillaarlihase 
düsfunktsioon, hõlmad ei ole müksomatoossed

Normaalne sulgunud mitraalklapp 
annuluse tasapinna suhtes

Mitraalklapi mõlema hõlma 
prolaps

NB! Diagnoosida ei saa 
ainult leiu järgi Ap4Ch 
projektsioonis, eriti kui see 
puudutab mõlema hõlma 
prolabeerumist

Mitraalprolapsi 1 mehhanism:
puudub papillaarlihase kontraktsioon 

vatsakese tipu suunas
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Prolabeerumise kriteeriumid- 2D

• Eesmine hõlm > 2 mm parasternaalses pikiteljes, > 
1 cm apikaalses 4CH

• Tagumine hõlm > 2 mm mistahes projektsioonis
• Hõlma paksenenemine: > 5 mm parasternaalses

pikiteljes diastolis
• Annuluse dilatatsioon ja vähenenud kontraktsioon 

(norm D lõpus 2,91±0,34 ja 2,68± 0,39 cm S 
lõpus)

• Regurg.joa suund: teisele poole kahjustatud 
hõlmast; mõlema hõlma prolaps - tsentraalne

Mitraalprolapsi 
ehhokardiograafilised tüübid

1. Suhe süstolisse
• Kesk- kuni hilissüstoolne prolaps
• Holosüstoolne (pansüstoolne) prolaps
2.   
• Mõne segmendi prolaps
• “Flail leaflet” – koodikujuline liikumine

“Tõeline” prolaps 

Prolapse                    Billowing           Prolapse and billowing

“Tõeline” prolaps – hõlmade koaptatsioonihäire süstolis

Mitraalprolapsi komplikatsioonid

• Progresseeruv mitraalregurgitatsioon
• Infektsioosne endokardiit
• Embooliad (ajuatakid)
• Hordade ruptuur
• Rütmi- ja juhtehäired
• Südame puudulikkus
• Pulmonaalhüpertensioon
• Äge kopsuturse hordade ruptuurist
• Äkksurm ventrikulaarsetest rütmihäiretest (harva)

Papillaarlihase osaline ruptuur

Nishimura R.A. et al.1982


