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История

Д-р Лилехей през 1957 год. в 
University of Minnesota – 
първата открита пластика на 
митралната клапа (ПлМК) по 
повод МР – 
edge-to-edge repair

 Около 40 години по-късно 
този тип пластика е 
модифицирана и става 
известна като “пластика по 
Алфиери”. 



История

Проф. Алан Карпентие анализира детайлно 
механизмите на митралната регургитация –  

Ø създава функционалната класификация 
на МР;  

Ø извършва първата анулопластика с ринг 
на МК през октомври 1968 год. – 
възстановява систолната форма на МК 
пръстен

 За 40 години реконструкцията на МК се 
превръща в стандарт за оперативното 
третиране на пациентите с митрална 
регургитация



Анатомия на митралния клапен 
апарат



Анатомия на митралната клапа



Етиология на митралната регургитация

1. Органична (първична патология на платната):
Ø Дегенеративна (дефицит на фиброеластин – ФЕД);
Ø Ануларна калцификация, казеозна калцификация; 
Ø Ревматична;
Ø В резултат на ендокардит;
Ø Вродени аномалии (например клефт);
Ø Травматична лезия (вкл. ятрогенна);
Ø Тумори.

2. Функционална (нарушена коаптация вторично от 
миокардни промени):
Ø Исхемична;
Ø Дилатативна кардиомиопатия;
Ø Хипертрофична кардиомиопатия.



Лезии

q Дилатация на МК 
пръстен

q Перфорация на 
платна

q Разкъсване на 
платно (indentation 
leaflet tear)

q Задебеляване на 
платна

q Вегетации
q Срастване на 

комисурите
q Калцификация
q Руптура на хорди

q Елонгация на хорди
q Задебеляване на 

хорди
q Срастване на хорди
q Руптура на 

папиларен мускул
q Елонгация на 

папиларен мускул
q ЛК аневризма
q ЛК дилатация



Патофизиологична триада на Carpentier 

(Дегенеративна болест на МК)

Етиолог
ия

• Болест на Barlow вместо миксоидна, миксоматозна, billowing, floppy клапа и пролапс на МК

• Дефицит на фиброеластин като причина за дегенерацията на МК

Лезии

• Leaflet billowing вместо опъване, разтягане, балониране и overshooting на платната

• Елонгация на хорди вместо разтягане на хорди 

Дисфунк
ция

• Пролапс на платно вместо flail, частичен flail, overshooting на платно, floppy клапа, пролапс 
на МК и т.н.



Функционална класификация на МР 
по Alain Carpentier

Тип I – клапна дисфункция с нормално движение на платната
Тип II – пролапс на платно – абнормно повишена подвижност
Тип III – ограничено движение на платната

 тип IIIa – в систола (ограничено отваряне)
 тип IIIb – в диастола (ограничено затваряне)



Дисфункция

Клапна дисфункция (функц. класификация) Лезия

Тип I  Нормално движение на 
платната

Дилатация на пръстена

Клапна перфорация / клефт

Вегетации

Тип II Абнормна подвижност – 
пролапс на платно 

Руптура на хорди

Елонгация на хорди

Руптура на папиларен мускул

Елонгация на папиларен мускул

Тип III Ограничено движение на 
платната

Тип III a Ограничено отваряне в диастола

Тип III b Ограничено затваряне в систола

Задебеляване на платната

Срастване на комисури

Задебеляване на хорди

Срастване на хорди

Калцификация

ЛК аневризма

ЛК дилатация (тетъринг на МК)



Тип I (нормална подвижност)

Дилатация на митралния клапен пръстен при 
запазена подвижност на платната (ПМП и 
ЗМП) – нарушена коаптация



Тип II (повишена подвижност)

Абнормна подвижност на сегмент от клапно 
платно (ЗМП и/или ПМП) или целите платна 
(пролапс)



Тип IIIa (↓подвижност в диастола)

Клапните платна са с ограничена подвижност и не се 
отварят в диастола – срастване в комисурите, 
задебеляване на платната



Тип IIIb (↓подвижност в систола)

Тетъринг на едното (по-често ЗМП) или двете МКП 
нарушена коаптация на платната в систола.



Ревматична митрална регургитация

Характеризират се със следните промени:
ü Уплътнени и фиброзно променени свободни ръбове на платната; 
ü Фиброзно променени и сраснати хорди, предимно тези към ЗМП; 
ü Ограничена подвижност на платната в систола и диастола (тип III).



Оперативно лечение при ендокардит 
на МК с развитие на МР 

Перфорация в зоната на Р3 – регургитацията може да бъде 
значима



Митрална регургитация при 
ендокардит

Абсцес на ПМП

Оперативното лечение – клапно протезиране 
следва да се извърши без да се чака 
овладяването на инфекциозния процес



Оперативно лечение при РСП 
и ендокардит на МК

В болшинството случаи – митрално клапно протезиране (MVR); Клапно-
съхраняващите операции не дават добри дълготрайни резултати и се 
налага реоперация – MVR.



Спектър на дегенеративната МР
ФЕД – дефицит на фиброеластин

o FED – липса на колаген води до руптура на хорда и пролапс на изолиран сегмент от МК 
при тънки платна;

o FED+ - добавят се вторични миксоматозни промени в пролабиращия сегмент с 
последващото му задебеляване и уголемяване;

o Forme fruste – миксоматозни промени с ексцесивно количество тъкан в повече от един 
сегмент от МК, но незасягащи цялата клапа;

o Barlow – всички сегменти на двете платна са с абнормно количество тъкан, задебелни, 
с елонгирани хорди.

Forme fruste Barlow's diseaseФЕД Напреднала ФЕД

Adams D H et al. Eur Heart J 2010;31:1958-1966

J.G. Castillo et al. / Rev Esp Cardiol. 1174 2011



Дегенеративна МР с пролапс на ЗМП



Основни принципи при 
оперативното лечение на МР 

Възстановяване 
на клапната 

функция

Запазване / 
възстановяване 
на движението 

на клапните 
платна

Създаване на 
широка 

коаптационна 
площ Ремоделиране и 

стабилизиране 
на клапния 

пръстен



Оперативно лечение при МР с ФЕД

Ляво – квадрангуларна резекция 
на Р2 от ЗМП, със слайдинг 
пластика на ЗМП

Дясно (долу) – триангуларна 
резекция на Р2, когато пролапсът 
е на ограничено протежение



Оперативно лечение при МР с ФЕД

Нормални съотношения на клапните платна и 
хордите, които са в основата на концепцията

Rafael Garcia Fuster, M.D., Ph.D.
University General Hospital of Valencia
Valencia  E-46010, Spain

The Folding Leaflet Technique for Neochordal Repair in Barlow´s Syndrome



Оперативно лечение при МР с ФЕД
The Folding Leaflet Technique for Neochordal Repair in Barlow´s Syndrome

Folding Leaflet Technique е 
основана на „the respect rather 
than resect approach postulated 
by Perier et al.“ 



Оперативно лечение при МР с ФЕД



Анулопластика на МК
цели възстановяване на триизмерната форма на 

митралния клапен пръстен

• Шевна анулопластика 
по Paneth 

• Рингове / бандове



Шевни пластики тип Алфиери

Edge-to-edge Alfieri stitch

Комисуропластика 



Интервенции върху подклапния апарат

• Транспозиция / резекция на 
хорди / изкуствени хорди

• Манипулации върху 

папиларните мускули

Savage, Edward B.; Bolling, Steven F. - Atlas of Mitral Valve Repair, 1st Edition
Copyright ©2006 Lippincott Williams & Wilkins



Функционална МР

Ø Това е заболяване на ЛК – дисфункция и/или 
дилатация с изместване на папиларните мускули;

Ø Нарушена е функцията на структурно нормални 
митрални клапни платна;

Ø Промените в клапата и подклапния апарат са вторични 
– дилатация и загуба на асиметричната (3:4) и 
триизмерна форма на клапния пръстен;

Ø Тетъринг на МК – резултат от взаимодействието на 
повишени сили на опъване и намалени сили на  
затваряне.



Функционална МР

Повишени сили на опъване:
Ø  Дилатация на МК пръстен;  
Ø Дилатация на ЛК кухина;  
Ø Дислокация на папиларните мускули;
Ø Левокамерна сферичност.

Понижени сили на затваряне:
q  Редуциран ЛК контрактилитет; 
q Глобална ЛК диссинхрония; 
q Папиларномускулна диссинхрония; 
q Променена систолна контракция на МК пръстен



Еволюция на зоната на МИ – 
механизъм на исхемичната МР



Високостепенна МР

Високостепенна МР

дегенеративна функционална 

ERO > 0.4 cm2 ≥ 0.2 cm2

RV ≥ 60 ml ≥ 30 ml

VC ≥ 7 mm ≥ 7 mm



Остро настъпила ИМР – диагноза при 
руптура на подклапна структура 

Подозрението за остра ИМР се основава на 
клиничната картина и следва да бъде 
потвърдено чрез спешна ТТЕ: 
ü Новопоявила се значима митрална 

регургитация; 
ü акинезия/дилатация на ЛК в зоната на ОМИ;
ü Евентуално руптура на подклапна структура
ü с пролапс на платно на МК (по-често ЗМП).

Подготовка за коронарна ангиография чрез:
§ Намаляване на следнатоварването на ЛК;
§ Вазодилататори и.в. ако АН позволява;
§ Диуретици и.в. ако АН позволява;
§ ИАБКП може да бъде подходящ метод за 

намаляване на ИМР, стабилизиране на 
хемодинамиката и предотвратяване 
развитието на кардиогенен шок.



² Показания за оперативна реваскуларизация;
² Значима ИМР (≥ 2 ст.) – остра или хронична:

Ø VC ≥ 5 mm
Ø RV ≥ 20 ml
Ø Tenting heght ≥ 10 mm
Ø Tenting area ≥ 2.0 cm² 

² Очаквана продължителност на живота над 3 г;
² Липса на противопоказания за операция с ЕКК;
² ФИ > 30 %

Показания за комбинирана операция  
АКБ + пластика на МК



Основни принципи при 
оперативното лечение на МР 

Възстановяване 
на клапната 

функция

Запазване / 
възстановяване 
на движението 

на клапните 
платна

Създаване на 
широка 

коаптационна 
площ Ремоделиране и 

стабилизиране 
на клапния 

пръстен



Хидравлична проба при 
пластика на МК – оценка на 

регургитацията
.



Хидравлична проба при 
пластика на МК – оценка на 

регургитацията
.



Ринг анулопластика на МК

.



Рестриктивна ринг-анулопластика



Хидравлична проба при пластика 
на МК – оценка на пластиката



ИМР – CABG х 5 + MVRepair (Ring)

Postop 
TEE

Preop 
TEE



Корекция на платната на МК при ФН

Savage, Edward B.; Bolling, Steven F. - Atlas of Mitral Valve Repair, 1st Edition
Copyright ©2006 Lippincott Williams & Wilkins

Аугментационна пач-пластика 
на ПМП или ЗМП 



MVRepair – рестриктивна ринг-анулопластика + 
аугментация на ЗМП при 71-г. жена с дилатативна КМП, 

МР III ст., ФИ 24 % 



Допълнителни процедури при 
пластика на МК



ЕхоКГ предиктори за неуспех на 
пластиката на МК

Органична МР Функционална МР
Много голям централен джет Коаптационна височина ≥ 10 mm

Дилатация ня пръстена ≥ 50 mm Тентинг площ > 2.5 cm²

Три или повече сегмента обхванати 
от лезии.

Постеролатерален ъгъл > 45°

Ангажиране на ПМП от лезии Разстояние между папиларните 
мускули > 20 mm.
Разстояние от долномедиалния ПМ 
до фиброзния пръстен > 40mm

Тежка калциноза Латерална хипокинетика

Недостиг от тъкан на платната ТДР > 65mm ; ТСР > 51mm

Напреднала фиброеластозна 
недостатъчност

Индекс на сферичност > 0.7



Основни въпроси при оценката на МР  
диагностика и лечение

Механизъм на регургитация?

Каква е степента на МР?

Какви са размерите на ЛК и нейната 

функция?

Има ли симптоматика?

Има ли показания за операция?

Подходяща ли е клапата за реконструкция?



Препоръките на кардиохирурга

J  Задължително ехокардиографска оценка на МК 
преди планова PCI;

J  Задължително ТТЕ при пациенти след долен или 
масивен преден ОМИ – ИМР?

J  Планова PCI при пациенти със значима ИМР само 
след решение на HEART TEAM;

J  При необходимост от спешна PCI на пациенти с 
остър коронарен синдром и триклонова коронарна 
болест – обсъждане на оперативно лечение след PCI 
на инфаркт-свързаната артерия.



Желая Ви успех!
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