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Prolaps mitrálnej chlopne (MVP)
 systolické vydúvanie jedného alebo oboch cípov mitrálnej chlopne do ľavej predsiene počas 

systoly o viac ako 2 mm nad mitrálny anulus s mitrálnou regurgitáciou alebo bez nej (1)

 myxomatózna degenerácia cípov chlopne (Barlowova choroba)-systémové choroby spojiva (2)

 väčšina pacientov s MVP je asymptomatická, avšak medzi časté symptómy možno zaradiť 

palpitácie, hrudný dyskomfort, úzkosť, únavu, dyspnoe, presynkopu/synkopu

 pri fyzikálnom vyšetrení možno nájsť midsystolický klik s pozdným systolickým šelestom

 väčšinou vykazuje benígnu prognózu (3)

1. Upravené podľa MILLER M. et al. J Am Coll Cardiol 2018;72:2904-14.doi: 10.1016/j.jacc.2018.09.048.
2. Upravené podľa SABBAG A. et al. EP Europace, euac125 2022;1-23.doi.org/10.1093/europace/euac125
3. Upravené podľa BOUKNIGHT D. et al. Am Fam Physician 2000;61(11):3343-3350.

https://doi.org/10.1093/europace/euac125


KOMPLIKÁCIE MVP

infekčná endokarditída  

cievna mozgová príhoda

mitrálna regurgitácia

srdcové zlyhávanie

arytmie

!!! NÁHLA KARDIÁLNA SMRŤ !!! 

ARYTMOGÉNNY 

PROLAPS 

MITRÁLNEJ 

CHLOPNE

Upravené podľa MILLER M. et al.  J Am Coll Cardiol 2018;72:2904-14.doi: 10.1016/j.jacc.2018.09.048.



ARYTMOGÉNNY PROLAPS MITRÁLNEJ CHLOPNE
 závažné formy komorových arytmií, ktoré sa pokladajú za zdroj NKS u pacientov s 

MVP

 je dôležité pacientov s MVP stratifikovať tak, aby sme vyselektovali skupinu tých, ktorí 

sú vysokorizikoví z hľadiska NKS

STRATIFIKÁCIA 
RIZIKA

DIAGNOSTIKA 

MVP

PREVENCIA A 

LIEČBA

FOLLOW-UP

STRATIFIKÁCIA 

RIZIKA

Prolaps mitrálnej chlopne a riziko náhlej kardiálnej smrti

Upravené podľa ALENAZY A. et al. J.Clin.Med. 2022;11,455.DOI: 10.3390/jcm11020455.

https://doi.org/10.3390/jcm11020455


DIAGNOSTICKÉ KRITÉRIA AMVP

 prítomnosť MVP (s/bez MAD)

 prítomnosť komorovej arytmie, ktorá je:
○ frekventná (≥5% všetkých KES) 

○ v komplexoch (NSKT, KT, KF)

 absencia iných arytmogénnych

substrátov s presne definovanou 

etiológiou (1)

2 FENOTYPY AMVP

 Mitrálna regurgitácia hemodynamicky

významná + MVP
(bez ohľadu na symptómy, predsieňové arytmie či EFĽK)

- dvojnásobná incidencia mortality a NKS v porovnaní s 

bežnou populáciou (1)

 Myxomatózny MVP bez závislosti od 

závažnosti mitrálnej regurgitácie
- rizikové faktory predurčujúce k vysokému riziku NKS(2)

AMVP – arytmogénny prolaps mitrálnej chlopne

1. Upravené podľa GRIGIONI F. et al. J Am Coll Cardiol 1999;34(7):2078-85. doi: 10.1016/s0735-1097(99)00474-x.
2. Upravené podľa SABBAG A. et al. EP Europace, euac125 2022;1-23.doi.org/10.1093/europace/euac125

https://doi.org/10.1093/europace/euac125
https://doi.org/10.1093/europace/euac125
https://doi.org/10.1093/europace/euac125


EKG
● invertované/bifázické T v II, III, 

aVF
● komorová extrasystólia

(BPTR)
- papilárny sval

- mitrálny anulus/báza ĽK



ECHOKARDIOGRAFIA

● myxomatózna degenerácia

● mitrálna regurgitácia

● mitrálna anulárna disjunkcia

● ,,Pickelhaube´´ znak

● funkcia a rozmery ĽK

Archív Oddelenia funkčnej diagnostiky SÚSCCH BB



MRI
• fibróza myokardu

- papilárny sval

- inferobazálne v ĽK

• mitrálna anulárna 

disjunkcia

Archív MUDr.Dominik Juskanič (JESSENIUS – diagnostické centrum a.s. Nitra)

LGE LAX



KAZUISTIKA
32-ročná pacientka, bez KVS predchorobia, bola 05.08.2021 
preložená na Oddelenie akútnej kardiológie (OAK) SÚSCCH a.s. 
Banská Bystrica z OAIM Levice (30.07.-05.08.2022) za účelom 
komplexného kardiologického doriešenia po KPCR pre fibriláciu 
komôr.

RA: z hľadiska NKS negatívna

LA:  pri preklade: ATB + nadroparín v profylaktickej dávke + metoprolol

+ amiodaron i.v.



Priebeh hospitalizácie na OAIM Levice

❏ úspešná KPCR pre fibriláciou komôr trvajúca 15 - 20 

minút - najskôr laická, neskôr realizovaná RLP (9 minút) 

- defibrilácia + adrenalín + i.v. amiodaron + UPV

❏ ECHOKG - mitrálna regurgitácia hemodynamicky 

významná + pľúcna hypertenzia vysoko pravdepodobná

❏ EKG - dlhý QTc interval 720 ms s výraznou U vlnou



Priebeh hospitalizácie na OAK SÚSCCH a.s. BB

OBJEKTÍVNY NÁLEZ

● pri vedomí; orientovaná; výrazne spomalené psychomotorické tempo; zhoršená 

výbavnosť pamäte

● dýchanie vezikulárne bez vedľajších dychových fenoménov; AS pravidelná, 

početné extrasystoly; systolický šelest 3/6 s akcentovanou druhou ozvou; TK: 

135/80mmHg; F:65/min;

Vstupné EKG

● úprava QTc intervalu s pretrvávaním U vlny

● polymorfná komorová ektopia z ľavej komory (metoprolol, bez antiarytmík)

* bigeminicky a v kupletoch 





ECHOKARDIOGRAFIA

(TTE/TEE)

MITRÁLNA CHLOPŇA

• myxomatózne zmenená mitrálna chlopňa; najmä zadný cíp zhrubnutý na 6 

mm 

• prolaps oboch cípov, najmä zadného - na rozhraní P1/2 a P2/3

• mitrálna regurgitácia stredne významná 

• mitrálna anulárna disjunkcia v oblasti zadného cípu 5 – 6 mm



Archív Oddelenia funkčnej diagnostiky SÚSCCH BB

Prevzaté z: https://www.techmed.sk/en/echo/view/01/



Archív Oddelenia funkčnej 

diagnostiky SÚSCCH BB



Archív Oddelenia funkčnej 

diagnostiky SÚSCCH BB



CT-KARDIO

MITRÁLNA CHLOPŇA:

- difúzne, nepravidelne 
zhrubnuté oba listy 

- dominantný prolaps 
zadného listu, hlavne 
P1, P2 s vyklenovaním 
5mm nad anulus

- mitrálna anulárna 
disjunkcia v celom 
rozsahu zadného listu 
so zasahovaním na 
obe komisúry so 
šírkou 7-10 mm, 
dominantne v rozsahu 
P3 (11-12 mm)

Archív MUDr.Maroš Daxner (CT pracovisko SÚSCCH)



MVP v systole MVP v diastole

Archív MUDr.Maroš Daxner (CT pracovisko SÚSCCH)



MAD v systole MAD v diastole

Archív MUDr.Maroš Daxner (CT pracovisko SÚSCCH)



Kardio MR

➔ mitrálna anulárna disjunkcia, v.s. 

myxomatózna degenerácia cípov 

mitrálnej chlopne s mitrálnou 

regurgitáciou II.stupňa;

➔ viacpočetné mid-wall fokusy 

neskorého vysycovania v oblasti 

odstupu papilárnych svalov (celkovo 

malý rozsah fibrotickej prestavby)

➔ mierna hypertrofia bazálneho septa 

zadnej a spodnej steny ľavej komory

➔ zdvojený postero-mediálny papilárny 

sval

Archív MUDr.Dominik Juskanič (JESSENIUS – diagnostické 

centrum a.s. Nitra)

SAX - papilárne svaly



DIAGNOSTICKÝ ZÁVER:

ARYTMICKÁ FORMA PROLAPSU 

MITRÁLNEJ CHLOPNE S ROZSIAHLOU 

MITRÁLNOU ANULÁRNOU DISJUNKCIOU 

A FIBROTICKOU PRESTAVBOU V 

OBLASTI PAPILÁRNYCH SVALOV



13.08.2021 - primoimplantácia 
komorového kardioverter -
defibrilátora (ICD) v sekundárnej 
prevencii náhlej kardiálnej smrti 
(NKS)

+ metoprolol 25mg 1-0-0

Follow-up po prepustení

● Pravidelné kontroly na APPR a 
telemonitoring ICD (bez VT/VF).

Archív Oddelenia rádiológie SÚSCCH BB



Kedy sa máme začať báť náhlej 

kardiálnej smrti u pacienta s 

prolapsom mitrálnej chlopne?



VYSOKORIZIKOVÍ PACIENTI S MVP Z HĽADISKA NKS 

❏ ženské pohlavie ?

❏ rodinná anamnéza NKS 

❏ synkopa nejasnej etiológie

❏ EKG - bifázické alebo inverzné T vlny v II, III, aVF; KES - polymorfné alebo 

monomorfné charakteru BPTR; predĺžený QT interval s U vlnou

❏ ECHOKARDIOGRAFIA - prolaps s myxomatóznou degeneráciou, anulárna rýchlosť, 

anulárna disjunkcia, významnosť regurgitácie, rozmery a funkcia ĽK

❏ MRI - mitrálna anulárna disjunkcia, fibróza a jej lokalizácia podľa LGE

Upravené podľa BASSO C. et al. Circulation 2019;140(11):952-964.https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.034075

RED FLAGS

https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.034075


ODPORÚČANIA A TERAPIA:
 dlhodobý follow-up a dispenzarizácia pacienta - !!! PROGRESIA MVP v čase!!!

- klinická kontrola

- EKG Holter 24-hodinový, príp. 7-dňové EKG monitorovanie /aj u asymptomatických pacientov/

- implantovateľný slučkový rekordér/dlhodobé alebo opakované EKG Holter monitorovanie

- transtorakálne echokardiografické vyšetrenie 

- elektrofyziologické vyšetrenie + programovaná komorová stimulácia ???

 medikamentózna liečba:
- liečba srdcového zlyhávania

- symptomatická liečba mitrálnej regurgitácie

- betablokátor/sotalol/amiodaron – susp. arytmiou indukovaná KMP + MVP

 implantácia kardioverter-defibrilátora (ICD)
- sekundárna prevencia

- primárna prevencia ???

 rádiofrekvenčná ablácia

 kardiochirurgické riešenie mitrálnej chlopne – redukcia komorových arytmií???

- chirurgická kryoablácia komorových arytmií?

Upravené podľa BASSO C. et al. Circulation 2019;140(11):952-964.doi.oorg/10.1161/CIRCULATIONAHA.118.034075.
Upravené podľa SABBAG A. et al. EP Europace, euac125 2022;1-23.doi.org/10.1093/europace/euac125.



Prevzaté z SABBAG A. et al. EP Europace, euac125 2022;1-23.doi.org/10.1093/europace/euac125.



TAKE-HOME MESSAGE
 existuje asociácia medzi prolapsom mitrálnej chlopne a rizikom NKS, a preto je dôležité 

identifikovať a stratifikovať týchto pacientov

 sú potrebné ďalšie štúdie, aby sme porozumeli mechanizmom NKS pri MVP, upresnili 
rizikové faktory a identifikovali pacientov, ktorí by mohli profitovať z primárnej prevencie 
NKS

 otázkou stále ostáva úloha katétrovej ablácie a kardiochirurgického riešenia u tejto 
skupiny pacientov s MVP

 je potrebné myslieť aj na genetickú predispozíciu a cielene pátrať po možných rizikových 
faktoroch u pokrvných príbuzných

 závažná forma arytmie sa často objaví oveľa neskôr ako určíme diagnózu MVP (s/bez MAD), 
a tým pádom aj NKS či úmrtie u týchto pacientov nastáva neskôr – FOLLOW-UP!!!





Ďakujem za pozornosť


