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...ФОКУС

 ▶    ( )Исхемична митрална инсуфициенция ИМИ

 ▶    МИ при неисхемична ДКМП

 ▶     МИ при хипертрофична обструктивна КМП

▶   МИ при Barlow‘s Mitral Valve Disease

▶    Възможности за оперативно лечение

▶    Бенефит и дългосрочни резултати

 ▶ .  –  Трикусп клапа диагностична оценка

 ▶      “ ”?Кога се оперира и кога НЕ



The Mitral Apparatus

Functional Anatomy:

 ▶ Left atrial wall

▶ Annulus

 ▶ Leaflets

 ▶ Chordae tendineae (1.,2.,3. order)

 ▶ Papillary muscles (ALPM, PMPM)

▶ Left ventricular wall

Perloff, JK, Roberts, WC. The Mitral Apparatus: Functional Anatomy of Mitral Regurgitation (1972)



  ( )Исхемична МИ ИМИ

 ▶  20-25%    При от пациентите след ОМИ

 ▶  50%     При от пациентите с постинфарктна ЗСН

 ▶  15-19%       При от катетеризираните пациентите със симптоматична ИБС

 ▶  28%      При от пациентите с индикация за АКБ

▶ -     (38%).    10%.По често при долен МИ При преден едва

Bouma W. et al. Chronic Ischemic MV Regurgitation. Current treatment results and mechanism-based surgical approaches. REVIEW EJCTS (2010)



  Механизъм на ИМИ

 ▶      Комплексен и зависи от множество фактори

 ▶      Започва в миокарда на ЛК (LV remodeling)

▶       Изместване на ПМ и съответно на ЗМП (leaflet tethering)

▶ Hockey Stick   конфигурация на ПМП

    ▶    Симетричен или асиметричен Jet



  . МИ при неисх ДКМП

Savage, EB. Atlas of mitral valve surgery (2006).;http://www.dearcats.de/ger/content/Gesundheit/hcm.htлм



HOCM

Bouma W. et al. Chronic Ischemic MV Regurgitation. Current treatment results and mechanism-based surgical approaches. REVIEW EJCTS (2010)

normal SAM but no MI

SAM mild MI SAM, severe MI



Barlow‘s Disease

http://www.revespcardiol.org/sites/default/files/elsevier/images/255/255v64n12/grande/255v64n12-90040447fig8.jpg



How to define severe MR…?

Colour jet area

 ▶  ,     добър ориентир но не е достатъчно обективен

Vena contracta

 ▶ ,      да но почти неизползваем за ексцентрични jet-ове

ERO (Effective Regurgitant Orifice Area)

RV (Regurgitatnt volume)

 ▶ ERO>20 mm², RV>30ml, VC>4mm

PISA

Zoghbi, WA et al. Echocardiographic guidelines, JASE(2003)



Ехокардиография

Bouma W. et al. Chronic Ischemic MV Regurgitation. Current treatment results and mechanism-based surgical approaches. REVIEW EJCTS (2010)



Barlow‘s Disease

http://www.revespcardiol.org/sites/default/files/elsevier/images/255/255v64n12/grande/255v64n12-90040447fig8.jpg



 Пластика ИЛИ протеза

R E S P E C T…?

O R

R E S E C T…?



 ,   Защо пластика а не
протеза

“*MV repair is reasonable in experienced surgical centers for 
asymptomatic patients with chronic severe MR with preserved LV 
function (EF > 0.60 and ESLV < 40 mm) in whom the likelihood of 
successful repair without residual MR is greater than 80%”.

 ▶ -    (3%По ниска периоперативна смъртност  vs. 6%)

 ▶        .Запазване на подклапния апарат и геометрията на ЛК

 ▶   Без нужда от  . дългосрочна антикоагулация

 ▶ -      .По нисък риск за развитие на ендокардит

▶     Отлични дългосрочни резултати при SR, EF>60% 

ESLV<40mm

AHA Guidelines for the Management of Patients With Valvular Heart Disease (2006)



    Пластика на МК с ринг

Savage, EB. Atlas of mitral valve surgery (2006)



  Пластика на ЗМП

Savage, EB. Atlas of mitral valve surgery (2006)



  Пластика на ПМП

Savage, EB. Atlas of mitral valve surgery (2006)



  -Имплантация на нео хорди



Barlow‘s Disease

http://www.mitralvalverepair.org/content/view/131/



  Протезиране на МК

http://www.echoincontext.com/learn_pros.asp



 Трикуспидална клапа

http://europace.oxfordjournals.org/content/9/suppl_6/vi3/F4.expansion



  Промени при ТК

Dreyfus GD et al. Secondary tricuspid dilatation, ATS (2005)



  Индикация за хирургия

Dreyfus GD et al. Secondary tricuspid dilatation, ATS (2005)

 ▶     70 Дилатация на пръстена над мм

 ▶  ТИ II   и над II степен

 ▶   (Вродени малформации Ebstein‘s anomaly)

 ▶      ТИ в комбинация с лекостепенна ПАХ

▶     Задължително при корекция на ASD!!!

▶   98%        В над се прави редукционна пластика с ринг или DeVega

▶ CAVE     “ ” ТИ в комбинация с фиксирана ПАХ



 Оперативни стратегии

http://circ.ahajournals.org/content/119/20/2718/F4.large.jpg
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