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STRESZCZENIE
Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne na ostatnim kongresie w Monachium ogłosiło aktua-
lizację wytycznych z 2007 r. dotyczących zastawkowych wad serca. Ze względu na rozwój tech-
nik przezskórnych zmianie uległy przede wszystkim zalecenia dotyczące leczenia zwężenia 
zastawki aortalnej oraz niedomykalności zastawki mitralnej. Wprowadzono przezcewnikowe 
wszczepienie zastawki aortalnej (TAVI) oraz przezskórną naprawę zastawki mitralnej metodą 
„brzeg do brzegu”. Zmieniły się także wskazania do leczenia operacyjnego pacjentów z posze-
rzeniem aorty wstępującej. Podkreślono znaczenie grupy ekspertów kardiologicznych (heart 
team) w podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

SŁOWA KLUCZOWE
wada zastawkowa serca, stenoza aortalna, niedomykalność mitralna, chirurgia wad zastawko-
wych, przezskórna interwencja zastawkowa

Na zeszłorocznym kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Mo-
nachium ogłoszono nowe zalecenia dotyczące zastawkowych wad serca. Aktualizacja 
wytycznych z 2007 r. była konieczna z powodu postępu w metodach diagnostycznych 
i terapeutycznych. Nastąpił rozwój przezskórnych zabiegów na zastawkach, głównie 
wprowadzenie przezcewnikowego wszczepienia zastawki aortalnej (TAVI) oraz przez- 
skórnej naprawy zastawki metodą „brzeg do brzegu” (edge-to-edge). Zmiany te doty-
czą przede wszystkim pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej i niedomykalnością 
zastawki mitralnej. 
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ABSTRACT
During the last congress in Munich, the European Society of Cardiology presented the new 
version of the ESC Guidelines published in 2007 concerning valvular heart disease. The chang-
es were introduced due to the development of percutaneous interventional techniques and 
they are mainly related to patients with aortic stenosis and mitral regurgitation. The Guide-
lines introduce Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) and percutaneous edge-to-edge 
mitral valve repair. The recommendations concerning the surgical treatment in patients with 
enlargement of ascending aorta were also changed. The Guidelines emphasize the significance 
of a ‘heart team’ in the decision-making process. 
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Potwierdzono rolę echokardiografii trójwymiarowej (3DE), jej przydatność w ocenie 
struktur anatomicznych i wpływ na wybór metody interwencji, zwłaszcza w obrębie 
zastawki mitralnej.
Większość rekomendacji to efekt uzgodnień opinii ekspertów, co wynika z braku 
wystarczającej liczby badań i danych naukowych dotyczących wad zastawkowych. 
Z tego powodu decyzje dotyczące leczenia powinny być podejmowane w każdym 
przypadku indywidualnie, a w niektórych może być uzasadnione odstępstwo od wy-
tycznych. Ważne jest, aby były one podejmowane przez grupę ekspertów kardiolo-
gicznych (heart team), czyli: kardiologa, kardiochirurga, radiologa, anestezjologa. 
Omawianie rodzaju terapii przez heart team jest szczególnie polecane w przypadku 
pacjentów wysokiego ryzyka i pacjentów bezobjawowych. 

NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI AORTALNEJ 
Zalecenia dotyczące postępowania w przypadku niedomykalności zastawki aortalnej 
(AR) nie uległy istotnym zmianom w porównaniu z wytycznymi z 2007 r. 
Pojawiło się zalecenie obowiązkowego wykonywania echokardiografii przezprzełyko-
wej w trakcie operacji naprawy zastawki. Badanie to służy do oceny wyników zabiegu 
oraz pomaga zidentyfikować chorych z ryzykiem nawrotu AR. Wskazania do operacji 
ciężkiej niedomykalności aortalnej przedstawia tabela 1.

Operacja jest wskazana u pacjentów:
• objawowych (klasa I B)
• bezobjawowych ze spoczynkową LVEF ≤ 50% (klasa I B)
• poddawanych CABG lub operacji aorty wstępującej albo innej zastawki (klasa I C).
Operację należy rozważyć u pacjentów:
• bezobjawowych ze spoczynkową EF > 50%, z dużym poszerzeniem LV: LVEDD > 70 mm lub LVESD > 50 mm 

bądź LVESD > 25 mm/m2 BSA (klasa IIa C).

Zmianie uległy wskazania do leczenia operacyjnego poszerzenia aorty wstępującej. 
U pacjentów z zespołem Marfana operację należy wykonać przy poszerzeniu aorty 
≥ 50 mm (zalecenie I C). W poprzednich wytycznych zalecano ≥ 45 mm, jednak takie 
agresywne postępowanie nie znalazło uzasadnienia w dowodach klinicznych. U osób 
z dwupłatkową zastawką aortalną i opuszką aorty ≥ 50 mm operację należy rozważyć 
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Wskazania do operacji w ciężkiej AR.
TABELA 1
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przy współistnieniu czynników ryzyka: koarktacji aorty, nadciś-
nienia tętniczego, wywiadu rodzinnego rozwarstwienia aorty 
lub powiększania się wymiaru aorty o > 2 mm rocznie (stwier-
dzane na podstawie powtarzanych badań tą samą techniką, 
mierzone szczegółowo na tym samym poziomie aorty i po-
twierdzone przy użyciu innych metod). W pozostałych przy-
padkach przy wymiarze opuszki ≥ 55 mm. Wskazania do zabie-
gu chirurgicznego opuszki aorty przedstawiono w tabeli 2.

Operacja jest wskazana u pacjentów z zespołem Marfana i z chorobą opuszki aorty 
z maksymalnym wymiarem aorty wstępującej ≥ 50 mm (klasa I C).
Operację należy rozważyć (klasa IIa C) u pacjentów z chorobą opuszki aorty z mak-
symalnym wymiarem aorty wstępującej:
• ≥ 45 mm dla pacjentów z zespołem Marfana i czynnikami ryzyka (wywiad ro-

dzinny rozwarstwienia aorty, powiększanie się wymiaru aorty o > 2 mm rocznie 
stwierdzane na podstawie powtarzanych badań wykonywanych tą samą techni-
ką i potwierdzone przy użyciu innych metod, ciężka AR, planowana ciąża)

• ≥ 50 mm dla pacjentów z dwupłatkową zastawką aortalną i czynnikami ryzyka 
(koarktacja aorty, nadciśnienie tętnicze, wywiad rodzinny rozwarstwienia aorty 
lub powiększanie się wymiaru aorty o > 2 mm rocznie)

•  ≥ 55 mm dla pozostałych pacjentów.

U kobiet ze średnicą aorty 40–45 mm wcześniej obserwowane 
poszerzenie aorty oraz rodzinny wywiad rozwarstwienia aorty 
stanowią istotne przesłanki do odradzania im zajścia w ciążę. 
Pacjenci z cechami marfanoidalnymi spowodowanymi chorobą 
tkanki łącznej i niespełniający kryteriów rozpoznania zespołu 
Marfana powinni być traktowani jak chorzy z tym zespołem. 
U osób z dwupłatkową zastawką aortalną i chorobą opuszki 
aorty w poprzednich wytycznych zalecano operację (klasa IIa 
C) przy wymiarze aorty ≥ 50 mm, obecnie muszą współistnieć 
czynniki ryzyka: koarktacja aorty, nadciśnienie tętnicze, wywiad 
rodzinny rozwarstwienia aorty lub powiększanie się wymiaru 
aorty > 2 mm rocznie. Przy braku czynników ryzyka operację 
należy rozważyć przy wymiarze aorty ≥ 55 mm.
Pacjentów z zespołem Marfana i chorych z wymiarem opusz-
ki aorty na granicy wskazań do operacji należy poinformować 
o konieczności unikania: wyczerpujących ćwiczeń fizycznych, 
uprawiania sportów kontaktowych oraz wysiłku o charakterze 
izometrycznym.

ZWĘŻENIE ZASTAWKI AORTALNEJ
W nowych wytycznych zmieniły się kryteria rozpoznania cięż-
kiego zwężenia zastawki aortalnej (AS). Obecnie ciężką stenozę 
aortalną rozpoznajemy przy polu powierzchni zastawki < 1 cm2 

i średnim gradiencie przezzastawkowym powyżej 40 mmHg 

(a nie > 50 mmHg jak poprzednio). Przy polu powierzchni 
<  0,8 cm2 najbardziej prawdopodobne jest rozpoznanie kry-
tycznej AS. 
Wprowadzono nową jednostkę: „AS z paradoksalnie niskim 
przepływem (objętość wyrzutowa < 35 ml/m2), niskim gradien-
tem (średni < 40 mmHg) i zachowaną LVEF”. Jest ona typowa 
dla osób w podeszłym wieku, wiąże się z małym wymiarem ko-
mór, przerostem LK i wywiadem nadciśnienia tętniczego. Tacy 
chorzy nadal stanowią duże wyzwanie. Są to głównie osoby 
starsze, z chorobami współistniejącymi, u których mogą ist-
nieć inne przyczyny takiej konfiguracji wyników. Rozpoznanie 
u nich ciężkiej AS i podjęcie decyzji o interwencji może wyma-
gać, oprócz szczegółowych pomiarów echokardiograficznych, 
poszerzenia diagnostyki o rezonans magnetyczny czy cewniko-
wanie serca. 
W wytycznych potwierdzono znaczenie podwyższonego stęże-
nia peptydów natriuretycznych w prognozowaniu wystąpienia 
działań i zdarzeń niepożądanych u osób z ciężką, bezobjawową 
AS – jednak wciąż nie są ustalone dokładne wartości odcięcia.
Jedyną skuteczną metodą leczenia ciężkiej AS nadal jest wy-
miana zastawki (AVR). Śmiertelność okołooperacyjna zwią-
zana z wszczepieniem protezy zastawki aortalnej u pacjentów 
< 70. r.ż. wynosi ok. 1–3%, a u starszych 4–8%. U osób z czyn-
nikami ryzyka oraz po zastawkowych zabiegach kardiochi-
rurgicznych lub CABG ryzyko zgonu okołooperacyjnego jest 
większe. 
U pacjentów z wysokim ryzykiem operacyjnym, niekwalifiko-
wanych do leczenia chirurgicznego, w aktualnych zaleceniach 
metodą o udowodnionej przydatności jest przezcewnikowe 
wszczepienie zastawki aortalnej (TAVI). Zabiegi te wykonuje 
się z dostępu przez tętnicę udową, dostępu przezkoniuszko-
wego, rzadziej przez tętnicę podobojczykową lub z dostępu 
bezpośredniego przez aortę. Nie ma danych porównujących 
poszczególne dostępy ani stosowane zestawy. Ponad 90% za-
biegów TAVI kończy się sukcesem, wskaźnik 30-dniowej 
śmiertelności wynosi 5–15%. Głównymi jego powikłaniami 
są: udar mózgu (1–5%), konieczność zastosowania rozruszni-
ka serca (do 7% dla zestawu rozprężanego balonem i do 40% 
dla zestawu samorozprężalnego) oraz powikłania naczyniowe 
(do 20%). Często dochodzi do niedomykalności okołozastaw-
kowej, ale rzadko jest ona istotna klinicznie. Powikłania zagra-
żające życiu i wymagające pilnej operacji kardiochirurgicznej 
występują u 1–2% pacjentów. Roczna przeżywalność po TAVI 
wynosi 60–80% i w dużym stopniu zależy od chorób współ-
istniejących. Nieznana jest trwałość tych zastawek w obserwa-
cji długoterminowej, jednak wyniki obserwacji 3–5-letnich są 
obiecujące. TAVI w porównaniu z operacją wymiany zastawki 
aortalnej wiąże się z większym ryzykiem zdarzeń naczynio-
wo-mózgowych i powikłań naczyniowych, natomiast po ope-
racji częściej obserwowano krwawienia i pooperacyjne migo-
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Wskazania do operacji opuszki aorty (bez względu na stopień ciężkości AR).
TABELA 2
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 tanie przedsionków. Zalecenia dotyczące przezcewnikowego 
wszczepienia zastawki aortalnej zaprezentowano w tabeli 3.

Jedynie wielodyscyplinarny heart team, złożony z kardiologów i kardiochirurgów 
oraz w razie potrzeby innych specjalistów, może się podjąć przeprowadzenia TAVI 
(klasa I C).
TAVI może być wykonywane jedynie w ośrodkach posiadających oddział kardiochi-
rurgiczny (klasa I C).
TAVI jest wskazane u pacjentów z ciężką, objawową AS, którzy wg heart team nie 
kwalifikują się do AVR i u których prawdopodobne jest uzyskanie poprawy jakości 
życia, a po uwzględnieniu pozostałych chorób towarzyszących przewidywana dłu-
gość życia wynosi ponad rok (klasa I B).
TAVI należy rozważyć u pacjentów wysokiego ryzyka z ciężką, objawową AS, któ-
rzy kwalifikują się do leczenia operacyjnego, lecz u których wykonanie TAVI jest 
preferowane przez heart team ze względu na indywidualny profil ryzyka i odpo-
wiednią anatomię (klasa IIa B).

Pamiętać jednak należy również o przeciwwskazaniach do 
TAVI, które dzielą się na dwie grupy:
1.  Przeciwwskazania bezwzględne: 

• brak heart team i oddziału kardiochirurgicznego 
w danym ośrodku

• jako alternatywa dla AVR niepotwierdzona przez he-
art team.

a.  Kliniczne:
• przewidywana długość życia < 1 roku
• mała szansa poprawy jakości życia ze względu na 

obecność chorób współistniejących
• ciężka pierwotnie powiązana choroba innej zastawki, 

która powoduje objawy i może być leczona wyłącz-
nie chirurgicznie.

b.  Anatomiczne:
• niewłaściwy rozmiar pierścienia zastawki aortalnej 

(< 18 mm, > 29 mm, przeciwwskazanie przy użyciu 
obecnie dostępnego sprzętu)

• skrzeplina w lewej komorze
• aktywne zapalenie wsierdzia
• podwyższone ryzyko zablokowania ostium tętnicy 

wieńcowej (asymetryczne zwapnienie zastawki, krót-
ki dystans między pierścieniem a początkiem tętnic 
wieńcowych, małe zatoki aortalne)

• blaszki z ruchomymi zakrzepami w aorcie wstępują-
cej lub w łuku

• dla dostępu przez tętnicę udową i podobojczykową: 
niewłaściwy dostęp naczyniowy (rozmiar naczynia, 
zwapnienie, krętość naczynia).

2.  Przeciwwskazania względne:

• dwupłatkowa lub niezwapniała zastawka
• nieleczona choroba wieńcowa wymagająca rewasku-

laryzacji
• niestabilny stan hemodynamiczny
• frakcja wyrzutowa lewej komory < 20%
• dla dostępu przezkoniuszkowego: ciężka choroba 

płuc, brak dostępu do koniuszka lewej komory.

Zasugerowano, że wartość EuroSCORE ≥ 20% powinna być 
wskazaniem do TAVI. Pacjenci z wynikiem EuroSCORE < 20% 
i z czynnikami takimi jak: osłabienie, aorta porcelanowa, wy-
wiad napromieniowania klatki piersiowej lub drożne pomosty 
aortalno-wieńcowe, są również lepszymi kandydatami do TAVI 
niż do AVR.

NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI MITRALNEJ
Niedomykalność zastawki mitralnej (MR) podzielono zgod-
nie z mechanizmem powstawania na pierwotną (organiczną) 
i wtórną (czynnościową) i omówiono oddzielnie. W pierwotnej 
MR przyczyną choroby są nieprawidłowości w obrębie skła-
dowych aparatu zastawkowego, a we wtórnej poszerzenie i re-
modeling jamy lewej komory w przebiegu kardiomiopatii lub 
choroby wieńcowej (niedokrwienna MR). U części pacjentów 
współistnieją oba mechanizmy, z reguły jeden z nich przeważa, 
i to on decyduje o dalszym postępowaniu.

PIERWOTNA MR
W aktualnych wytycznych potwierdzono przydatność wysił-
kowego badania echokardiograficznego w określeniu rezerwy 
funkcjonalnej. Pozwala ono określić indukowane wysiłkiem 
zmiany nasilenia niedomykalności, skurczowego ciśnienia 
w tętnicy płucnej i funkcji lewej komory. Ryzyko wystąpienia 
pooperacyjnej dysfunkcji lewej komory można określić za po-
mocą spirometrii, oceny globalnego odkształcenia podłużnego 
(mierzonego metodą śledzenia markerów akustycznych), a tak-
że występujących podczas wysiłku zmian objętości LV, EF i od-
kształcenia globalnego. Znaczenie prognostyczne ma również 
podwyższone stężenie BNP oraz jego zmiany. W przeprowa-
dzonych badaniach punkt odcięcia BNP ≥ 105 pg/ml identyfi-
kował osoby bez objawów klinicznych, o zwiększonym ryzyku 
rozwoju niewydolności serca, dysfunkcji LV oraz zgonu w ob-
serwacji średnioterminowej. Niskie stężenie BNP ma negatyw-
ną wartość predykcyjną i może być pomocne w obserwacji pa-
cjentów bezobjawowych.
Optymalnym sposobem leczenia osób z zaawansowaną, ciężką 
MR są zabiegi naprawcze zastawki. W porównaniu z wymianą 
zastawki charakteryzują się one niższą śmiertelnością okołoope-
racyjną, lepszym zachowaniem funkcji LV po zabiegu, dłuższym 
przeżyciem oraz mniejszą chorobowością odległą. Jeśli nie ma 
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Zalecenia dotyczące wykonywania TAVI.
TABELA 3
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możliwości naprawienia zastawki, należy wszczepić jej protezę 
z zachowaniem aparatu podzastawkowego.
W nowych wytycznych naprawa zastawki jako preferowana 
metoda zabiegu pojawiła się z zaleceniem klasy I C. Wytycz-
ne z 2007 r. w przypadku pacjentów z prawidłową funkcją LV, 
małym ryzykiem okołooperacyjnym i dużym prawdopodobień-
stwem trwałej korekcji pozwalały rozważać zabieg operacyjny 
(zalecenie IIb B). Obecnie u takich pacjentów: 
• należy rozważyć leczenie operacyjne przy obecności cepo-

watego płatka i LVESD ≥ 40 mm (zalecenie IIa C)
• można rozważyć operację w przypadku dużego poszerzenia 

jamy LA z towarzyszącym rytmem zatokowym lub przy po-
jawieniu się nadciśnienia płucnego w czasie wysiłku (zale-
cenie IIb C).

Pozostałych bezobjawowych pacjentów z ciężką MR można le-
czyć zachowawczo do czasu pojawienia się objawów lub prze-
kroczenia wartości odcięcia, co oznacza konieczność stałego 
i regularnego monitorowania. Wskazania do zabiegu chirur-
gicznego w ciężkiej pierwotnej niedomykalności mitralnej zo-
stały przedstawione w tabeli 4.

Naprawa zastawki mitralnej powinna być preferowaną techniką zabiegu, gdy prze-
widuje się jej dużą trwałość (klasa I C).
Zabieg chirurgiczny jest wskazany u pacjentów:
• z objawami, z LVEF > 30% oraz LVESD < 55 mm (klasa I B)
• bez objawów, z upośledzeniem LV: LVESD ≥ 45 mm i/lub LVEF ≤ 60% (klasa I C).
Należy rozważyć zabieg chirurgiczny u pacjentów (klasa IIa C):
• bezobjawowych, z zachowaną funkcją LV oraz nowo rozpoznanym AF lub nad-

ciśnieniem płucnym (skurczowe ciśnienie w tętnicy płucnej w spoczynku > 50 
mmHg)

• bezobjawowych, z zachowaną funkcją LV, wysokim prawdopodobieństwem 
trwałości naprawy, niskim ryzykiem zabiegu oraz cepowatym płatkiem i LVESD 
≥ 40 mm.

Można rozważyć zabieg chirurgiczny u pacjentów (klasa IIb C):
• z ciężką dysfunkcją LV (LVEF < 30% i/lub LVESD > 55 mm) oporną na leczenie 

zachowawcze, z niskim prawdopodobieństwem trwałości naprawy zastawki 
i niewieloma chorobami współistniejącymi

• bezobjawowych, z zachowaną funkcją LV, wysokim prawdopodobieństwem 
trwałości naprawy zastawki, niskim ryzykiem operacji oraz 
-  poszerzeniem LA (wskaźnik objętości ≥ 60 ml/m2 BSA ) i rytmem zatokowym 

lub 
-  nadciśnieniem płucnym w czasie wysiłku (SPAP ≥ 60 mmHg w czasie wysiłku).

W aktualnych wytycznych nowym sposobem korekcji niedo-
mykalności mitralnej jest przezskórny zabieg metodą „brzeg 
do brzegu” (procedura MitraClip). Dane z badania EVEREST 
i z rejestrów prowadzonych w Europie oraz Stanach Zjedno-

czonych wskazują na 75-procentową skuteczność tej procedury 
(tzn. pozabiegowa MR ≤ 2+), względne bezpieczeństwo i do-
brą tolerancję nawet u pacjentów w złym stanie klinicznym. 
Odsetek osób przeżywających rok, niewymagających zabiegu 
chirurgicznego lub bez niedomykalności mitralnej większej niż 
umiarkowana wynosi 55%. Przezskórna procedura „brzeg do 
brzegu” może być rozważana (zalecenie klasy IIa C) u pacjen-
tów z objawową, pierwotną MR spełniającą kryteria echokar-
diograficzne, którzy zostali ocenieni przez zespół kwalifikujący 
jako nieoperacyjni lub o bardzo wysokim ryzyku operacyjnym, 
a ich przewidywany czas przeżycia wynosi ponad rok.

WTÓRNA NIEDOMYKALNOŚĆ MITRALNA
Podobnie jak w poprzednich wytycznych wartości progowe dla 
wtórnej i ciężkiej niedomykalności mitralnej są niższe niż dla 
pierwotnej MR: są to 20 mm2 dla EROA oraz 30 ml dla objęto-
ści fali niedomykalności. 
Echokardiografia wysiłkowa w niedokrwiennej MR gwarantuje 
dobrą ocenę dynamicznych zmian i ma wartość prognostycz-
ną. Wzrost EROA o ≥ 13 mm2 w czasie wysiłku wiąże się ze 
znacznym wzrostem względnego ryzyka zgonu i hospitalizacji 
z powodu dekompensacji.
U pacjentów z niską frakcją wyrzutową LV należy ocenić wy-
stępowanie i zasięg żywotnego mięśnia sercowego w jednym 
z dostępnych badań obrazowych: echokardiografii dobutami-
nowej, SPECT, PET lub rezonansie magnetycznym. Obecność 
żywotnego miokardium jest czynnikiem prognostycznym do-
brego efektu naprawy zastawki połączonej z CABG.
Rokowanie pacjentów z przewlekłą niedokrwienną MR jest złe. 
Śmiertelność okołozabiegowa jest wyższa, a rokowanie długo-
terminowe gorsze niż w pierwotnej MR. Wskazania i zalecany 
rodzaj operacji budzą kontrowersje z powodu pozostającej po 
zabiegu wady, wysokiego odsetka nawrotów oraz braku dowo-
dów na przedłużenie życia dzięki zabiegowi chirurgicznemu. 
Gdy występują wskazania do operacji, preferuje się zabiegi na-
prawcze z hiperkorekcją średnicy zastawki (ciasna annulopla-
styka) z użyciem sztywnego pierścienia.
Zabieg taki wiąże się z niższym ryzykiem okołooperacyjnym, ale 
z większym ryzykiem nawrotu MR. Tę technikę stosuje się rów-
nież w niedomykalności mitralnej w przebiegu kardiomiopatii. 
W przypadku wtórnych niedomykalności mitralnych zanim 
podejmie się rozważania na temat możliwości wykonania ope-
racji, należy zastosować optymalne leczenie zachowawcze, 
zgodne z najnowszymi wytycznymi leczenia niewydolności ser-
ca, z terapią resynchronizującą włącznie.
Przezskórna naprawa zastawki metodą edge-to-edge jest moż-
liwa u pacjentów z wtórną MR, bez ciężkiej restrykcji aparatu 
podzastawkowego. Procedura ta jest obarczona niskim ryzy-
kiem i może zapewnić krótkoterminową poprawę stanu czyn-
nościowego i funkcji LV. 
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Wskazania do operacji w ciężkiej pierwotnej niedomykalności mitralnej.
TABELA 4
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 ZWĘŻENIE ZASTAWKI MITRALNEJ
Wytyczne dotyczące postępowania w zwężeniu zastawki mi-
tralnej (MS) nie uległy istotnym zmianom. Najczęściej stoso-
waną metodą leczenia jest przezskórna komisurotomia mitral-
na (PMC). Wskazania do niej przedstawiono w tabeli 5.
 

PMC jest wskazana u objawowych pacjentów:
• o sprzyjającej charakterystyce* (klasa I B)
• z przeciwwskazaniami do operacji lub z wysokim jej ryzykiem (klasa I C).
PMC należy rozważyć (klasa IIa C):
• jako leczenie wstępne u objawowych pacjentów z niesprzyjającą anatomią za-

stawki, lecz bez niesprzyjającej charakterystyki klinicznej*
• u bezobjawowych pacjentów bez niesprzyjającej charakterystyki klinicznej* 

oraz:
-  z wysokim ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych (incydenty zatoro-

wo-zakrzepowe w przeszłości, nasilone samoistne kontrastowanie w lewym 
przedsionku, nowe lub napadowe AF) i/lub

-  z wysokim ryzykiem dekompensacji krążeniowej (ciśnienie skurczowe w tętni-
cy płucnej w spoczynku > 50 mmHg, konieczność poważnego zabiegu poza-
sercowego, planowana ciąża).

* Niesprzyjająca charakterystyka w PMC to obecność następujących cech:
• charakterystyka kliniczna: starszy wiek, wykonanie komisurotomii w przeszłości, klasa IV wg NYHA, utrwalone AF, ciężkie 

nadciśnienie płucne
• czynniki anatomiczne: ECHO score > 8, punktacja Cormiera: 3 (jakiekolwiek zwapnienia zastawki mitralnej oceniane we 

fluoroskopii, bardzo mała powierzchnia zastawki mitralnej, ciężka niedomykalność zastawki trójdzielnej).
 

Przeciwwskazania do zabiegu przezskórnej komisurotomii mi-
tralnej przedstawiono w tabeli 6.

 

Powierzchnia zastawki mitralnej > 1,5 cm2

Skrzeplina w lewym przedsionku
Cięższa niż łagodna niedomykalność zastawki mitralnej
Ciężkie lub dwuspoidłowe zwapnienia
Nieobecność zrośnięcia spoideł
Ciężka towarzysząca wada zastawki aortalnej lub ciężka złożona niedomykalność ze 
zwężeniem zastawki trójdzielnej
Współwystępowanie choroby wieńcowej wymagające przeprowadzenia zabiegu 
operacyjnego

  

Najważniejszym przeciwwskazaniem do PMC jest skrzepli-
na w LA. Przeciwwskazaniem bezwzględnym jest obecność 
skrzepliny w jamie LA, natomiast przy skrzeplinie w uszku LA 
można rozważyć PMC u osób z przeciwwskazaniami do opera-
cji. U pacjentów, którzy nie wymagają pilnej interwencji, stosuje 
się leczenie przeciwkrzepliwe przez 2–6 miesięcy (według po-

przednich zaleceń od 2 tygodni do 6 miesięcy) i jeśli w kon-
trolnym badaniu ECHO przezprzełykowym nie ma skrzepliny, 
można wykonać PMC. W przypadku utrzymywania się skrzep-
liny należy wykonać zabieg chirurgiczny.
Z uwagi na coraz starszy wiek pacjentów w momencie rozpo-
znania wady oraz niesprzyjającą naprawie anatomię zastawki 
podstawowym zabiegiem operacyjnym jest wymiana zastawki. 
Operacje otwartej komisurotomii mitralnej wykonuje się obec-
nie rzadko. 

WADY ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ
Wskazania do interwencji w wadach zastawki trójdzielnej nie 
uległy zmianie. Większość wad trójdzielnych współistnieje z in-
nymi patologiami, często z wadami serca lewego. Wskazania do 
operacji zastawki trójdzielnej przedstawiono w tabeli 7. 
 

Zabieg operacyjny jest wskazany (klasa I C) u pacjentów:
• objawowych z ciężką stenozą trójdzielną
• z ciężką stenozą trójdzielną poddanych zabiegowi na zastawkach serca lewego
• z ciężką pierwotną lub czynnościową niedomykalnością trójdzielną (TR) podda-

nych zabiegowi na zastawkach lewego serca
• objawowych z ciężką izolowaną, pierwotną TR, bez ciężkiego uszkodzenia funk-

cji RV.
Zabieg operacyjny należy rozważyć (klasa IIa C) u pacjentów:
• z umiarkowaną pierwotną TR poddanych zabiegowi na zastawkach lewego serca
• z łagodną lub umiarkowaną TR z poszerzonym pierścieniem (≥ 40 mm lub > 21 

mm/m2), poddanych zabiegowi na zastawkach lewego serca
• bezobjawowych lub z łagodnymi objawami klinicznymi z ciężką izolowaną pier-

wotną TR i postępującym poszerzeniem RV lub pogorszeniem funkcji RV
• po zabiegu na zastawkach serca lewego, z ciężką TR, u których występują objawy 

lub stopniowe poszerzenie RV/upośledzenie funkcji, przy nieobecności dysfunkcji 
zastawek lewego serca, ciężkiej niewydolności prawo- lub lewokomorowej oraz 
ciężkiej choroby naczyniowej płuc.

 

U pacjentów z ciężką stenozą trójdzielną można rozważyć próbę 
walwuloplastyki balonowej jako pierwszą opcję leczenia w przy-
padkach izolowanej TS lub w przypadku wady zastawki mitral-
nej, gdy można wykonać przezskórną komisurotomię mitralną.
Parametry identyfikujące pacjentów z dysfunkcją prawej ko-
mory to:
• amplituda ruchu pierścienia trójdzielnego (TAPSE) < 15 mm
• prędkość skurczowa pierścienia < 11 m/s
• końcoworozkurczowa powierzchnia RV > 20 mm2.

Preferowany zabieg chirurgiczny w niedomykalności trójdziel-
nej, jeżeli jest on technicznie możliwy, stanowi naprawa zastaw-
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Wskazania do przezskórnej komisurotomii mitralnej w zwężeniu zastawki mitralnej 
z powierzchnią zastawki poniżej 1,5 cm2.

TABELA 5

Przeciwwskazania do PMC.
TABELA 6

Wskazania do zabiegu operacyjnego zastawki trójdzielnej.
TABELA 7
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ki (w wytycznych opublikowanych w języku polskim w „Kardio-
logii Polskiej” preferowaną procedurą jest wymiana zastawki, 
natomiast w wersji anglojęzycznej – naprawa zastawki własnej).

LECZENIE PRZECIWKRZEPLIWE
Wskazania do leczenia przeciwkrzepliwego po zabiegu zastaw-
kowym zamieszczone zostały w tabeli 8.

Zaleca się (klasa I C) doustne leki przeciwkrzepliwe do końca życia:
• wszystkim pacjentom z protezą mechaniczną
• pacjentom z protezami biologicznymi, u których występują inne wskazania do 

antykoagulacji: AF, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, stan nadkrzepliwości 
lub (z mniejszym poziomem dowodów) poważnie upośledzona funkcja skur- 
czowa LK (EF < 35%).

Należy rozważyć (klasa IIa C):
• dołączenie małej dawki ASA u pacjentów z protezą mechaniczną i towarzyszącą 

miażdżycą naczyń
• dołączenie małej dawki ASA u pacjentów z protezą mechaniczną po incydencie 

zakrzepowo-zatorowym mimo prawidłowej wartości INR
• stosowanie doustnej antykoagulacji przez pierwsze 3 miesiące po wszczepieniu 

protezy biologicznej w pozycji mitralnej lub trójdzielnej
• stosowanie doustnej antykoagulacji przez pierwsze 3 miesiące po zabiegu na-

prawczym zastawki mitralnej
• stosowanie ASA w małej dawce przez pierwsze 3 miesiące po wszczepieniu pro-

tezy biologicznej w pozycji aortalnej.
Można rozważyć (klasa IIb C) stosowanie doustnej antykoagulacji: 
• przez pierwsze 3 miesiące po wszczepieniu zastawki biologicznej w pozycji aor-

talnej.
 

Z powodu braku szczegółowych badań pacjentom z protezami 
mechanicznymi nie zaleca się stosowania nowych doustnych an-
tykoagulantów – bezpośrednich inhibitorów czynnika IIa czy Xa.
U pacjentów po zabiegach TAVI oraz po przezskórnej naprawie 
typu edge-to-edge, mimo braku dowodów, często stosuje się po-

czątkowo połączenie małej dawki ASA z pochodnymi tienopiry-
dyny, a następnie kontynuuje się leczenie jednym z tych leków. 
Obecnie kwestionuje się konieczność 3-miesięcznego podawa-
nia doustnych antykoagulantów po wszczepieniu biologicznej 
zastawki w ujście aortalne, jako alternatywne preferuje się sto-
sowanie ASA w małej dawce.
W przypadku zakrzepicy protezy zastawkowej zalecenia są 
podobne jak w wytycznych z 2007 r. Nowością jest zalecenie 
stosowania w leczeniu fibrynolitycznym u pacjentów niestabil-
nych hemodynamicznie krótkiego protokołu leczenia, tj. poda-
nie dożylne:
• rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu 

10 mg w bolusie + 90 mg w ciągu 90 min z heparyną nie-
frakcjonowaną lub

• streptokinazy 1 500 000 j. przez 60 min, bez heparyny.

Dłuższe wlewy mogą być stosowane u pacjentów stabilnych.

ZWYRODNIENIE ZASTAWKI BIOLOGICZNEJ
Obecnie istnieje możliwość leczenia dysfunkcji protezy zastaw-
kowej za pomocą procedury przezskórnej „zastawka w zastaw-
kę”. Nie ma jednak wystarczających danych, aby traktować tę 
metodę jako alternatywną dla zabiegu operacyjnego, z wyjąt-
kiem pacjentów, którzy zostali przez heart team zakwalifikowa-
ni do grupy nieoperacyjnej bądź wysokiego ryzyka.
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