Mitrálna stenóza
Definícia
Je zúženie plochy mitrálneho ústia, ktoré bráni plneniu ľavej komory v diastole a vedie k zvyšovaniu
tlaku v ľavej predsieni a sekundárne v pľúcnej cirkulácii.

Etiológia
Mitrálna stenóza (MS) je takmer výlučne dôsledkom reumatickej choroby. Niekedy môže byť
spôsobené kalcifikáciou mitrálneho anulu a cípov chlopne, fibrotizáciou so zrastaním komisúr pri
niektorom zo systémových ochorení spojiva ( lupus, systémová skleróza pod.). Niektoré poruchy,
ktoré vytvárajú prekážku plnenia ľavej komory môžu imitovať MS – myxóm ľavej predsiene, veľký
trombus , cor triatriatum, stenózy pľúcnych žíl)
Obr 1 a. Mitrálna stenóza - pohľad na zúžené mitrálne ústie a fúziu komisúr (šípky) z ľavej predsiene
Patologický nález - vľavo; 3D echokardiografia - vpravo.

Epidemiológia
V prvej polovici 20 storočia bola MS najčastejšou chlopňovou poruchou, najmä u žien. Vo vyspelých
krajinách s postupným ústupom výskytu reumatickej horúčky je dnes MS relatívne zriedkavá. Častá je
v rozvojových krajinách a dnes sa s ňou môžeme v Európe stretnúť opätovne najmä v súvislosti
s migráciou.

Patofyziológia
Reumatická horúčka spôsobuje zápal a následné zhrubnutie cípov chlopne a zrastanie komisúr .
Plocha ústia sa postupne zmenšuje a pohyb cípov je obmedzený. Ústie sa stáva zúžené, ale súčasne je
takmer vždy prítomný aj určitý stupeň insuficiencie.
Stenóza obmedzuje pasívne diastolické plnenie ĽK a zväčšuje sa hemodynamický príspevok systoly
predsiene. Zvyšuje sa tlak v ľavej predsieni ( ĽP) , čo spôsobuje postupnú dilatáciu ľavej predsiene.

Remodelácia predsiene je podkladom pre vznik fibrilácie predsiení, ktorá je pri významnej MS veľmi
častá. Zvýšenie tlaku v ĽP zvyšuje pľúcny venózny tlak. Toto zvýšenie spôsobuje najskôr pasívne
zvýšenie tlaku v pľúcnici neskôr dochádza aj k vazokonstikcii a remodelácií malý pľúcnych
prekapilárnych arteriol. Vývoj pľúcnej hypertenzie (PH) je v priebehu vývoja MS pravidlom.
V dôsledku PH dochádza časom ku zlyhávaniu pravej komory .
Pri tachykardii dochádza ku skráteniu diastoly a po vzniku FP zaniká významný príspevok kontrakcie
predsiene ku plneniu ĽK. Obidve situácie pacienti zle tolerujú a môžu významne zhoršiť klinický stav
až vyvolať edém pľúc.

Klinický obraz
Subjektívne ťažkosti a vývoj
Dominantým problémom je námahová dýchavica, epizódy pokojovej dýchavice až pľúcneho edému.
Únava je dôsledkom zníženého srdcového výdaja. Pri zlyhávaní pravej komory sa pridávajú opuch
členkov, nárast objemu brucha (ascites), zvýšený jugulárny tlak. Palpitácie bývajú spôsobené
fibriláciou predsiení. Niekedy dochádza k hemoptýze v dôsledku ruptúry pľúcnych žíl či kapilár pri
pľúcnej hypertenzii. Bolesť na hrudníku - predpokladá sa, že je spôsobená ťažkou pľúcnou
hypertenziou v súvislosti s hypertrofiou pravej komory. Komplikáciou FP môžu byť systémové
embólie.
Objektívny nález
Pre pacientov so závažnou mitrálnou stenózou je typická prítomnosť tzv facies mitralis ( ružový
erytém na lícach s dilatovanými podkožnými kapilárami), prítomná môže byť periférna cyanóza. Pri
auskultácii je počuteľný opening snap ( čo zodpovedá otvoreniu tuhej mitrálnej chlopne) . Je
počuteľný na začiatku diastoly (po II. ozve), za ním nasleduje dekreščendovo -kreščendový šelest s
maximom na hrote. Kreščendová časť na konci diastoly je výsledkom zvýšeného prúdenie cez MCH
pri systole predsiení. Pri fibrilácie predsiení tento komponent šelestu mizne. Prvá ozva má
zmenený hlbší zvuk, hovoríme, že je modifikovaná.
V pokročilých štádiách závažnej mitrálnej stenózy sa vyvíja pľúcna hypertenzia a dochádza
k preťaženiu a neskôr k zlyhávaniu pravej komory. Klinicky sa to prejaví zvýšenou náplňou pulzujúcich
jugulárnych žíl, opuchmi dolných končatín a ascitom. Pacienti „zanedbanou“ mitrálnou stenózou
môžu mať vzhľad pacienta s cirhózou pečene.

Obr 2 . Schéma auskultačného nálezu pri mitrálnej stanóze

Elektrokardiografia
K elektrokardiografickým zmenám svedčiacim pre MS patrí prítomnosť P mitrale ( predĺžená
dvojvrcholová vlna P vo zvode II a bifazická vo zvode V1) , častá je fibrilácia predsiení. Môžu sa tiež
objaviť znaky hypertrofie pravej komory (odchýlka osi doprava , vysoká R vlna vo V1 alebo hlboká S
vlna vo V6 > 7 mm).

RTG hrudníka
Zväčšená ľavá predsieň a pri PH dilatovaná pľúcnica vyrovnávajú ľavú kontúru srdca, ktoré nadobúda
trojuholníkový tvar. Ľavá predsieň vypĺňa priestor za srdcom a jej okraj môže byť viditeľný
v rozšírenej pravej kontúre, kde vytvára obraz tzv. dvojitej kontúry.
Prítomné sú prejavy maloobehovej stázy

Echokardiografia
Echokardiografia je najpresnejším a dostupným vyšetrením a dnes absolútne dominantnou
diagnostickou metódou. Ak transtorakálne vyšetrenie nie je postačujúce, je indikované
transezofageálne vyšetrenie.
Echokardiografia poskytuje priame zobrazenie cípov MCH ich morfológie a pohyblivosti. Vyšetrením
prietoku cez zúžené mitrálne ústie možno na základe zistených rýchlostí odvodiť tlakové gradienty
a vypočítať plochu ústia. Inou metódou je priame zmeranie plochy planimetriou. Transezofageálne
vyšetrenie okrem lepšieho zobrazenia samotnej chlopne poskytne informáciu o prítomnosti/
neprítomnosti trombu v ušku ľavej predsiene.
Pri echokardiografii sa tiež zobrazuje dilatovaná ľavá predsieň, pri ťažších formách je dokázateľná
pľúcna hypertenzia, hypertrofia pravej komory pripadne až jej dilatácia so sekundárnou trikuspidálnou
regurgitáciou.
Katetrizácia
Katetrizácia - koronarografia sa robí u pacientov pred plánovanou operáciou na odhalenie
prítomnosti koronárnej choroby vyžadujúcej revaskularizáciu. Niekedy je indikovaná pravostranná
katetrizácia pre objasnenie závažnosti a charakteru pľúcnej hypertenzie.

Liečba
Konzervatívna
Konzervatívna liečba MS spočíva v kontrole fibrilácie predsiení, symptomatickej liečbe srdcového
zlyhávania, prevencii tromboembolizmu a prevencii infekčnej endokarditídy resp. pokračovania
aktívnej reumatickej choroby .
Ak je MS spôsobená reumatickou chorobou srdca, podávajú sa antibiotiká, aby sa zabránilo
zhoršeniu MS pri opakovanej reumatickej horúčke.
Manažment FP je podobný ako pri iných príčinách: digoxín, malá dávka β-blokátora alebo
antagonistu vápnikového kanála sú potrebné pri regulácii komorovej frekvencie pri FP, pretože
predĺženie diastoly poskytuje viac času na plnenie ĽK. Elektrická kardioverzia môže byť úspešná pri
nedávnom vzniku FP.
Antikoagulácia sa odporúča u všetkých pacientov s FP alebo s predchádzajúcimi embolickými
komplikáciami; používajú sa antagonisty vitamínu K. Non vit K dependentné orálne antikoagulanciá
(dabigartan, rivaroxaban, apixaban a pod) sú pri MS kontraindikované. Diuretiká sú používajú na
kontrolu kongestívnych prejavov (opuchy, pľúcny edém).
Prognóza je pri asymptomatickej MS dobrá. Pacienti vyžadujú pravidelné sledovanie pre načasovanie
intervencie. Pri vzniku symptómov, pľúcnej hypertenzie a zmenšovaní plochy mitrálneho ústia sa
zvažuje chirurgická liečba alebo valvuloplastika.
Valvuloplastika

Mitrálna valvuloplastika je metódou voľby pri vhodných pomeroch. Spočíva v zavedení
valvuloplastického balóna cez mitrálnu chlopňu, tento sa potom nafúkne čím dôjde k oddeleniu cípov
chlopne. Procedúra sa vykonáva perkutánne a vyžaduje iba lokálne anestetikum a ľahkú sedáciu.
Kontraindikáciou je významná mitrálna regurgitáca, ťažko kalcifikovaná chlopňa a trombus v ušku
ľavej predsiene. Medzi komplikácie patrí embolizácia, perforácia srdca a mitrálna regurgitácia
vyžadujúca náhradu chlopne.

Chirurgická liečba

je indikovaná u pacientov, ktorí majú závažnú MS (plocha mitrálneho ústia ≤ 1,5 cm2) so
signifikantnými príznakmi ( NYHA III alebo IV), ťažkú pľúcnu hypertenziu (systolický tlakv pľúcnej
artérii > 60 mmHg) alebo pretrvávajúci trombus v ľavej predsieni. Po perkutánnej valvuloplastike
alebo chirurgickej valvotómii sa môže vyskytnúť restenóza a pacienti by mali byť sledovaní.
Chirurgická liečba spočíva v chirurgickej valvotómii po priamou kontrolu zraku a robí sa vtedy keď je
valvulopastika kontraidikovaná. Náhrada mitrálnej chlopne je určená pre ťažko kalcifikové rigídne
chlopne aj šlašinky často spojené so závažnou mitrálnou regurgitáciou, kde nie je možná plastika.

