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Kazuistika 

 Žena 77 let 

 HOCM  s těžkou klidovou obstrukci      

 Arteriální hypertenze 

 ICHS chron, st.p.enzymaticky pozitivním IM, 
nevýznamné AS změny dle SKG  

 Perzistentní fibrilace síní  - st.p.úspěšné EKV  

 Chronická anémie, cholecystolitiaza,latentní 
hypotyreoza 

 



Kazuistika 
 

 

 HOCM s klidovým gradientem 180torr 

  lehká MiR  

 

 Nemocná  indikovaná  a byla provedena  PTSMA 
1.septální větve s poklesem klidového gradientu o 
40torr, ústup symptomů.  

 Po výkonu s odstupem  lehká pozátěžová 
obstrukce, nadále lehká  MiR, bez  klidové PH 

 



Kazuistika 
 

 

 Cca 4 roky od PTSMA nemocná bez potíží 

 poté  progrese NYHA II do NYHA III 

  opakované hospitalizace pro globální kardiální 
dekompenzaci 

 Koronarografie s normálním nálezem,lehké 
nástenné změny, není pull back gradient v LVOT 
ani na Ao chlopni 

 

 

 



             TEE    
 

 závažná mitrální regurgitace, reversní tok 
v PV 

 

 Nedilatovaná LK, zachovalá systolická 
funkce obou srdečních komor 

 

 lehká trikuspidální regurgitace + známky 
težké klidové PH (sPAP 75torr) 



   Etiologie regurgitace ??  

prolaps P1 s utrženými 
šlašinkami – ruptura 
subvalvulárního 
aparátu 
 
 leaflet s 
displacementem do LA 
v systole. 



           MiR 

 



     

 





             

 



●            Flail Mitral Leaflet 

 



●          Diastolický flutter  

 Typický znak pro FML 

 



  Lokalizace 

 Nejčastěji: 

P2, P2/P3, P3 



Kazuistika 

 Klinicky nemocná  IK nebyla indikována ke 
kardiochirurgickému výkonu  (st.p.PTSMA,věk,  
Euroscore 2,6%,těžká PH, odhadovaná délka 
operace,riziko arytmií..) 

 

 Indikace k MitraClipu.  

 



TEE během výkonu na sále 

 HLK s SAM střední části Mi chlopně a turbulentním 
tokem v  LVOT. Mi chlopeň s těžkou regurgitací 
širokým asymetrickým jetem k zadní stěně síně při 
prolabsu a ruptuře P1 , prolabs zasahuje i do 
komisury. 

 Za kontrol TEE zavedení dvou klipů a jejich 
umístění na chlopeň. vznikající tři ústí, prostřední 
je ale zanedbatelné. Zbývající mají  
planimetricky z TGE plochu: 0,5 a 0,8 cm2 



 TEE během výkonu na sále 

 po implantaci  1. klipu zůstava  závažná mitrální 
regurgitace, laterálně v místě prolapsu zadního cípu 

 Po implantaci 2. klipu laterálně, s Mgrad 6torr, MVA 
planimetricky 1,8cm2, regrese sPAP –lehká klidová 
PH Rezid. regurgitace z P1 užším- středně širokým 
jetem k zadní stěně síně. 

  Po výkonu zřetelné zmenšení SAM a obstrukce LVOT. 
 
 

Ré.: Implantace Mi klipu bez komplikací, 
redukce SAM a snížení Mi  regurgitace z 
4/4 na 2/4 st. 
 

 

 



Kazuistika 



Kazuistika 



Kazuistika  



Kazuistika 



HOCM & Prolaps 



MitraClip  

 

Indikace:  funkční i degenerativní MiR, vysoké operační 
riziko,vysoké Euroscore,snížená EF LK….+ anatomické: vhodná 
regurgitace centrální v A2/P2, dostatečná délka mitrálních cípů, 
délka koaptace..,  

 

Kontraindikace: těžká restrikce pohybů  cípů. Ztluštění 
cípů,krátke cíy, MVA pod 4cm2,malá LS, fibrotické IAS, 
nemožnost žilního vstupu… 

 



MitraClip  

 

 

 dvojite usti je menší nežli původni o 40–50%  

 nevytvaři mitralni stenozu, pokud více než 
1,5 cm2 





ESC Guidelines pro diagnostiku a 
léčbu akútniho a chronického SS 
(2012) 
 

Pacienti s indikaci na opravu 
chlopně , kteří jsou 
inoperabilní nebo při vysokém 
riziku ,perkutánní  edge to 
edge oprava se má zvážit za 
účelem zlepšení symptomů 

                              



ESC/EACTS Guidelines léčby 
chlopenních vad (2012)   

MitraClip lze zvážit u symptomatckých 
nemocných s primární nebo 
sekundární MiR při optimální 
medikamentózni terapii (včetně CRT) 
pokud jsou echokg vhodní, a heart 
teamem označeni jako inoperabilní 
nebo operabilní ve vysokém riziku s 
očekávanou délkou života více než 1 
rok  - skupina IIB 



Kazuistika 

  05/2015  tachyfibrilace síní.Nemocná  
antikoagulovaná apixabanem, provedena  úspěšná 
EKV,   

 Medikace:apixaban, amiodaron, bisoprolol,  
losartan a furosemid. 

  Funkčně NYHA I-II (recentní kontrola dne 
17.2.2016) 

 TTE - správná pozice klipů, reziduální MiR 2/4, 
středně závažná klidová PH  



Kazuistika- TTE ze dne  17.2.016  



                Závěr 

 Terapeutickým řešením sekundárně 
vzniklé  závažné mitrální regurgitace 
u naši pacientky  po v minulosti 
provedené PTSMA,  byla implantace 2  
MitraClipů s reziduální mitrální 
regurgitaci 2/4. 



Děkuji za pozornost 

 

 

 


