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Leczenie chorób zastawki mitralnej z perspektywy ostatniego 
wieku

Treatment of mitral valve disease from the perspective of the last century

Maciej RachwalikB, E, F, wojciech kustRzyckiB, E, F

Klinika Chirurgii Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

W artykule zostały zaprezentowane ważniejsze osiągnięcia związane z operacyjnym leczeniem zastawki mi-
tralnej. Omówione zostały metody leczenia operacyjnego, bez zastosowania krążenia pozaustrojowego, jak też ewolucja 
technik z zastosowaniem maszyny płuco-serce. Pokrótce opisano rozwój technologii produkcji aktualnie wszczepianych 
sztucznych zastawek serca, jak też nowsze metody operacyjne i metody związane z zastosowaniem systemów telemanipula-
cyjnych oraz tzw. robotów medycznych. Na koniec przedstawiono systemy służące do leczenia bez konieczności otwierania 
klatki piersiowej, tzw. systemy do przezskórnego leczenia, głównie niedomykalności mitralnej.
Słowa kluczowe: zastawka mitralna, proteza mitralna, plastyka mitralna, techniki przezskórne.

This paper presents the main findings related to the treatment of mitral valve diseases. Surgical methods without 
application of cardiopulmonary bypass were discussed. The evolution of the techniques of extracorporeal oxygenation method 
and development of technology in currently implanted artificial heart valves, newer devices will be presented. The authors 
focus on methods associated with the use of telemanipulation systems and so-called medical robots in valve repair. Finally the 
authors described a system for the treatment of mitral diseases without the need of thoracotomy. Mainly these are systems for 
the percutaneous treatment of mitral regurgitation.
Key words: mitral valve, mitral prosthesis, mitral repair, percutaneous techniques. 

Streszczenie

Summary

Era operacyjnego leczenia wad zastawki mitralnej roz-
poczęła się jeszcze przed wprowadzeniem na szeroką skalę 
krążenia pozaustrojowego (cardiopulmonary bypass – CPB) 
w roku 1953 [1]. W połowie XX wieku dużą populację pa-
cjentów z wadą mitralną stanowili ci, u których schorze-
nie miało tło reumatyczne. Wada serca powstawała w prze-
biegu gorączki reumatycznej wywołanej, najczęściej, przez 
paciorkowce ß-hemolizujące grupy A (PBHA). Stenozę po-
wstałą w przebiegu tej choroby leczono chirurgicznie przy 
zastosowaniu techniki komisurotimii mitralnej wykonywa-
nej sposobem zamkniętym (na bijącym sercu), a po wpro-
wadzeniu na szersza skalę CPB – metodą otwartą. Klasycz-
ny zabieg zamkniętej komisurotomii mitralnej przeprowa-
dzano z lewej torakotomii bocznej. W ujście mitralne po 
uprzednim zabezpieczeniu się przed krwawieniem szwem 
kapciuchowym na koniuszku serca wprowadzano specjal-
ne narzędzie. Od nazwiska konstruktora nazywano go „roz-
wieraczem Tubbsa” i za jego pomocą mechanicznie roz-
dzielano zrośnięte płatki zastawki. Alternatywnie, niektórzy 
kardiochirurdzy wykonywali komisurotomię mitralną za po-
mocą wprowadzanego do zastawki palca wskazującego [2]. 

Dopiero upowszechnienie CPB oraz opracowanie tech-
nik protekcji myocardium – bezpiecznego czasowego za-
trzymania akcji serca w czasie operacji – dały możliwość 
wykonywania zabiegów bardziej precyzyjnych. Otworzyło 
to drogę do skonstruowania i wprowadzenia na rynek me-
dyczny pierwszych sztucznych zastawek serca. Stworzona 
została możliwość leczenia stenozy, ale też niedomykal-
ności mitralnej, o różnej etiologii. Chronologicznie, nale-
ży tu wymienić zastawki kulkowe typu Starr Edwards wpro-
wadzone w 1960 r. w USA. Pomimo upływu 5 dekad są 
jeszcze stosowane w niektórych krajach azjatyckich, np. In-
diach [3]. Druga połowa lat 60. ubiegłego wieku to czas po-
jawienia się zastawek o innym typie konstrukcji, tzw. zasta-
wek dyskowych. Dysk poruszający się w tzw. klatce często 

ulegał mechanicznemu uszkodzeniu. Konstrukcja była nie-
doskonała, czego konsekwencją było pojawienie się na ryn-
ku drugiej generacji zastawek dyskowych Bjork-Shiley – rok 
1969. Dziś opisywane są w kazuistyce przykłady zastawek 
Bjork-Shiley II generacji działające przez wiele lat w pozy-
cji mitralnej [4]. Kolejny producent zastawek, firma Med-
tronic, wprowadziła na rynek nowy materiał – węgiel piro-
lityczny. Był to węgiel poddany bezkatalitycznemu utwar-
dzeniu w wysokiej temperaturze. To wpływało na uzyska-
nie produktu o dużej trwałości i lepszych właściwościach 
przeciwtrombogennych. Bezpośrednim kontynuatorem serii 
zastawek z lat 70. ubiegłego wieku jest zastawka Medtronic 
Hall [5]. Firma Medtronic jako pierwsza zastosowała tech-
nologię produkcji zastawek uchylnodyskowych. W 1977 r. 
firma ST. Jude Medical wprowadziła zastawki dwudyskowe. 
Dzięki większemu kątowi otwarcia oraz lepszym parame-
trom hemodynamicznym zastawki dwudyskowe zajęły po-
zycję dominującą w grupie zastawek sztucznych. 

Uciążliwość i ryzyko wynikające z antykoagulacji nie-
zbędnej po wszczepieniu sztucznej (mechanicznej) prote-
zy zastawkowej dały impuls do wprowadzenia do użytku 
klinicznego zastawkowych protez biologicznych. Współ-
cześnie kardiochirurdzy mają do dyspozycji różne rodza-
je takich zastawek dostarczanych przez wielu producen-
tów. Często stosowany jest podział na biologiczne zastaw-
ki stentowe (zastawka utrzymywana jest na sztucznym ste-
lażu – rusztowaniu) lub bezstentowe, które najczęściej od-
powiadają strukturze początkowego odcinka aorty wstępu-
jącej. Te ostatnie mają bardzo dobre parametry hemodyna-
miczne odpowiadające naturalnym. Ich implantacja jest za-
biegiem bardziej skomplikowanym, wymagającym dużego 
doświadczenia i sprawności. Do produkcji zastawek biolo-
gicznych wykorzystuje się różne źródła materiału biologicz-
nego: osierdzie świńskie, wołowe, końskie. W produkcji za-
stawek bezstentowych stosuje się zastawki aortalne otrzy-
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mane, po długotrwałym procesie obróbki, zwykle ze świń-
skiej aorty.

Dla zrozumienia historycznej ewolucji podejścia do le-
czenia mitralnej wady serca ważne jest odniesienie anato-
miczne z uwzględnieniem skomplikowanej struktury tej za-
stawki i jej funkcji w poszczególnych fazach pracy serca. 
Zastawka mitralna z aparatem podzastawkowym, składają-
cym się ze strun ścięgnistych, mięśni brodawkowych, ściany 
lewej komory serca, stanowi wewnętrzne rusztowanie dla 
tej ostatniej. Można przyjąć, że w czasie ludzkiego życia 
kurczy się ona średnio 2,5 miliarda razy. Powszechna jest 
opinia, że najkorzystniejszą dla pacjenta z wadą mitralną 
jest skutecznie przeprowadzona naprawa własnej zastawki 
mitralnej z zachowaniem aparatu podzastawkowego – zwa-
na często plastyką zastawki mitralnej. Twórcą współczesne-
go podejścia do leczenia wady zastawki mitralnej jest fran-
cuski kardiochirurg Alain Carpentier. Zaproponował on po-
dział niedomykalności zastawki mitralnej na trzy główne 
grupy, w zależności od ustawienia się względem siebie płat-
ków i pierścienia zastawkowego [6]. Ta wiedza, w połącze-
niu z właściwym uwidocznieniem zastawki mitralnej w ba-
daniu echograficznym, daje możliwość precyzyjnego okre-
ślenia celów jej naprawy. W czasie plastyki zastawki przy-
wraca się zwykle pierwotną ruchomość płatków i zwięk-
sza się powierzchnię styku płatka przedniego z tylnym, czy-
li tzw. strefę koaptacji. Dodatkowo za pomocą pierścienia 
zabezpiecza się sztywność i chroni się pierścień przed dyla-
tacją. Do plastyki mitralnej często kwalifikowani są pacjen-
ci, którzy mają niedomykalność zastawki mitralnej w prze-
biegu choroby niedokrwiennej serca. Są to również chorzy 
z kardiomiopatią pozawałową [7].

Kolejnym etapem w chirurgii zastawki mitralnej było 
wprowadzenie podejścia małoinwazyjnego (z ang. – less in-
vasive surgery). Jest to szerokie pojęcie, w którym zawie-
ra się wiele nowych technik i różnych technologii. Wspól-
nym mianownikiem jest natomiast dążenie do zmniejszenia 
nacięcia chirurgicznego i unikanie pełnej sternotomii po-
środkowej. Są to techniki zapewniające lepszą wizualiza-
cję pola operacyjnego oraz współczesne systemy oprzyrzą-
dowania kardiochirurgicznego, jak również zmodyfikowa-
ne metody perfuzji serca w czasie operacji. Celem nadrzęd-
nym jest dążenie do minimalizacji urazu chirurgicznego [8]. 
U podstaw podejścia małoinwazyjnego leży przekonanie, 
że tego typu zabiegi związane są z mniejszym urazem chi-
rurgicznym, mniejszą utratą krwi w czasie zabiegu, zmniej-
szeniem dolegliwości bólowych pacjenta. Z ekonomiczne-
go punktu widzenia, to przede wszystkim krótszy czas ho-
spitalizacji, szybsza rehabilitacja po zabiegu i wreszcie glo-
balna oszczędność dla systemu opieki zdrowotnej. Scepty-
cyzm wokół technik małoinwazyjnych koncentruje na po-
tencjalnym kompromisie wielkości nacięcia chirurgiczne-
go a możliwościami wykonania pełnej i skutecznej opera-
cji przez zmniejszone pole. Wprowadzenie technik małoin-
wazyjnych zbiegło się również z ewolucją podejścia do le-
czenia wad serca, głównie niedomykalności mitralnej. Ak-
tualnie pacjenta z wadą mitralną można zakwalifikować do 
zabiegu małoinwazyjnego na wcześniejszym etapie rozwo-
ju choroby, w czasie, kiedy nie ma w pełni rozwiniętych 
objawów klinicznych, a są spełnione kryteria echograficz-
ne, mówiące o ciężkości wady [9, 10]. Operacje małoinwa-
zyjne zastawki mitralnej zaczęły być opisywane w literatu-
rze w drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku. Równolegle 
dwie grupy badaczy pod kierunkiem Cosgrova i Cohna wy-
kazały, że operacja małoinwazyjna zastawki mitralnej może 
być wykonana bezpiecznie przy zarówno nacięciu przy-
mostkowym, jak również przy hemisternotomii. Wykazali 
lepsze gojenie miejsca po operacji, jak też zwrócili uwa-

gę na atrakcyjne dla pacjenta wyniki gojenia się rany [10]. 
W lutym 1996 r. Carpentier wykonał pierwszą operację mi-
niinwazyjnej naprawy zastawki mitralnej przy zastosowaniu 
toru wizyjnego – videoasysty. Grupa z East Carolina Univer-
sity wykonała zabieg przy zastosowaniu kardiopleginy po-
dawanej wstecznie, a w 1998 r. Mohr z Uniwersytetu w Lip-
sku wprowadził do operacji endowaskularne klemy w po-
staci balonów wewnątrzaortalnych [11, 12]. 

Krokiem w kierunku robotyki w kardiochirurgii było 
wprowadzenie do użytku klinicznego systemu telemani-
pulacyjnego zwanego potocznie robotem da Vinci (Intuiti-
ve Surgical Inc., Mountain View, CA) [13]. W jego skład 
wchodzi, najogólniej mówiąc, panel kontrolny obsługiwa-
ny przez karidochirurga i zestaw narzędzi z odpowiednimi 
końcówkami umieszczany w polu operacyjnym. Narzędzia 
raz umieszczone w pacjencie nie powinny mieć zmienianej 
pozycji. Wszelkie ruchy stołem operacyjnym (co jest czę-
sto standardem w czasie konwencjonalnego zabiegu) mogą 
w tej metodzie okazać się skrajnie niebezpieczne dla pa-
cjenta [14]. System da Vinci ma wiele zastosowań w chirur-
gii ogólnej, urologii, onkologii, ginekologii i kardiochirur-
gii. Za jego pomocą można wykonywać zabiegi na zastaw-
ce mitralnej. W tym zastosowaniu system ten został dopusz-
czony w USA w 2002 r. [15]. Cena leczenia z zastosowa-
niem robota jest jednak na tyle wysoka, że aktualnie jedynie 
pojedyncze ośrodki w USA i Europie mogą pozwolić sobie 
na rutynowe zastosowanie tego typu sprzętu, dlatego nie ma 
przesłanek do stwierdzenia, że urządzenia te skutecznie za-
stąpią konwencjonalne zabiegi kardiochirurgiczne.

Warto dodać, że wszyscy pacjenci, którzy przechodzą 
powtórną operację mitralną z małego dostępu po wcze-
śniejszej operacji z pełną sterenotmią określają te pierwsze 
jako mniej bolesne, a swój powrót do aktywności po opera-
cji określają jako znacznie szybszy.

Ostatnim omówionym tu etapem leczenia zastawki mi-
tralnej jest rozwój technik tzw. przezskórnych, w czasie któ-
rych można wykonywać interwencję na zastawce mitralnej, 
bez konieczności otwierania klatki piersiowej. Liczni pacjen-
ci z niedomykalnością mitralną mają zbyt wiele poważnych 
chorób towarzyszących, by bezpiecznie mogli być zakwa-
lifikowani do zabiegów kardiochirurgicznych. Według nie-
których badań, liczba ta może sięgać około 30% populacji 
pacjentów [16] i dla nich rozwija się techniki przezskórne. 
Na obecnym etapie wiedzy, rozwoju i dostępności technolo-
gii należy podkreślić początkowy etap rozwoju tych technik. 
Jedną z nich jest plastyka pierścienia zastawki mitralnej do-
konywana przez implantację do zatoki wieńcowej elastycz-
nego nitynolowego pierścienia. Dane pochodzące z niektó-
rych badań, m.in. AMADEUS 2009, wydają się być dość 
korzystne dla wybranych grup pacjentów [17]. Inną tech-
niką mającą zastosowanie w leczeniu głównie niedomykal-
ności zastawki mitralnej jest jej zmniejszanie bazujące na 
metodzie włoskiego kardiochiruga Alfierego, polegające na 
zeszyciu małego fragmentu przedniego i tylnego płatka za-
stawki mitralnej ze sobą. Obecnie rozwijane są dwa syste-
my leczenia niedomykalności mitralnej przez dostęp prze-
zskórny. Są to: Mitra-Clip (Evalve Inc, Redwood City, CA) 
i Mobius II (Edwards life Sciences, Irvine, CA) [18, 19]. We 
wczesnych doniesieniach system Mitra-Clip był związany 
ze statystycznie istotnym zmniejszeniem niedomykalno-
ści mitralnej, jednakże w badanej grupie obserwowano też 
liczne powikłania.

Konkludując, należy stwierdzić, że w ostatnich dziesię-
cioleciach nastąpił ilościowy, jak i jakościowy postęp w le-
czeniu wady mitralnej. W najbliższych latach należy spo-
dziewać się dalszego udoskonalania dotychczas sprawdzo-
nych metod i rozwoju metod przezskórnych.
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