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Aordistenoos
 LVOT obstruktsioon : valvulaarne 71 - 86%

subvalvulaarne
supravalvulaarne

 Sagedus 1,4 - 3,8/10 000 elussünni kohta
3 - 6% kaasasündinud  südameriketest

 20%-l lisaks muu kaasasündinud südamerike 
(AoCo 6%-l, seejuures 30-40% AoCo-l BAV)

 75% poisid

 AS raskus progresseerub vanusega, enamus vajab 
operatiivset ravi ca 50 aasta vanuselt



Bikuspiidne aordiklapp (BAV)

Valvulaarse aordistenoosi peamine  põhjus on 
bikuspiidne aordiklapp  (BAV)

BAV sagedus 0,5-2% populatsioonis  

M/N  0,7/0,2 

Pärilikkus? 35%-l perekonnas ka BAV
Perekonna skriining on soovitav esimese astme 
sugulastel (2008 American College of Cardiology/AHA )





Bikuspiidne aordiklapp (BAV)



Aordiklapp
Kolmehõlmne aordiklapp BAV puudub interkoronaarne 

komissuur , hõlmad orienteeritud 
anterio -posterioorselt,  
valekomissuur või raphe eesmisel 
hõlmal 



Aordiklapp
Kolmehõlmne aordiklapp BAV puudub parem koronaarne ja 

mittekoronaarne komissuur, 
hõlmad orienteeritud paremalt 
vasakule





BAV ja AS
Kliiniline leid ja prognoos sõltub BAV 

morfoloogiast
 BAV–RL – mõõdukas/raske stenoos  +     

mõõdukas/raske regurgitatsioon
 Suurem tõenäosus kaasuvale AoCo-le 

(89%-l AoCo-ga kaasneval BAV-l BAV –RL morfoloogia) 

BA                              

BAV-RL: puudub parem koronaarne ja mittekoronaarne  
K                                                 komissuur



Aordiklapi stenoos

Enamus  lapsi on asümptoomsed ka mõõduka 
stenoosiga

75%-l  kujuneb täiskasvanueaks progresseeruv  
stenoos (s.t. vajavad jälgimist)

10%-l tekib südamepuudulikkus 1. eluaastal, neist 
2/3-l  2.elukuuks, enamusel enne 6.elukuud

Kriitiline kaasasündinud AS – raske 
südamepuudulikkus või kardiogeenne šokk 
esimestel elupäevadel on seotud arterioosjuha 
(DA) sulgumisega



Kriitiline aordistenoos

 Intrauteriinselt hästi talutav, lootel 
domineerib parem vatsake, töötab arteriaalne 
juha

 Raske AS puhul on voolumaht juba lootel 
väike, kujuneb vasaku vatsakese hüpoplaasia 
sündroom (HLHS)



Hüpoplastiline vasaku südamepoole 
sündroom (HLHS)





Vasak 
vatsake Aort

HLHS



Aort

HLHS



Vasak vatsake



Kriitiline aordistenoos

Peale sündi 
 arterioosjuha (DA) sulgub, 
 pulmonaarne resistentsus langeb, 
 suureneb pulmonaalne venoosne naas 

vasakusse kotta.
Kui vasak vatsake ei suuda tagada adekvaatset 

väljutusmahtu, kujuneb kiiresti kardiaalne 
puudulikkus ja kardiogeenne šokk



Kriitilise aordistenoosi  ravi
Eesmärk – vähendada stenoosi raskust

 Valikmeetod- balloonvalvuloplastika(BVP)

 Lapsed, kellel kujuneb peale BVP raske 
regurgitatsioon (AR) vajavad kirurgilist ravi, 
eelistatud klapi ``parandamine`` mitte 
asendamine



Aort



Aort



Aort
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AS  prognoos, jälgimine lapseeas

Kerge stenoos
(süstoolne gradient 10 – 25 mmHg) - madal risk

 gradiendi suurenemine < 1,2 mmHg/aastas
madal risk, Ehhokg 4-5 a järel

 gradiendi suurenemine ≥ 1,2 mmHg/aastas
Ehhokg 1-2 aasta järel



AS prognoos lapseeas

 AS gradient 25 – 50 mmHg - mõõdukas 
interventsiooni  vajaduse ja äkksurma risk, 
vajavad sagedasemat jälgimist 

(meie juhend 6 - 12 kuu järel)

 AS gradient > 50 mmHg - suur arütmia ja 
äkksurma risk,  tõenäosus interventsiooniks 
suur, soovituslik enne sümptomite ilmnemist



4.6 m/sec or a gradient of 85 mmHg



AS kirurgiline ravi lapseeas
 Kirurgiline valvotoomia

 Klapi asendus - eelistatud mehhaaniline klapp  
bioproteesile.
Puudub juhend EhhoKg jälgimise sageduse kohta, 
soovituslik 6-12 kuu järel mehhaanilisel ja 3-6 kuu 
järel bioproteesil

 Pulmonaarne autograft
(Ross või Ross/Konno protseduur)



Rossi protseduur

Pulmonaarne autograft 
(Ross või Ross/Konno protseduur)
 Kopsuarteri klapp istutakse aordiklapi 

positsiooni (autograft) 
 Parema vatsakese ja kopsuarteri vahele 

pannakse homograft (contegra – härja 
jugulaarveen)





Jälgimine peale Rossi protseduuri
 10 aasta elulemus lastel 82 - 96%, sõltub lapse 

vanusest operatsioonil

Peamine reoperatsiooni põhjus AI, ei ole otse seoses 
neoaordi dilatatsiooniga

 Neoaordi reintervatsiooni ei vajanud 
o 5a jälgimisel 100% 
o 10a jälgimisel 80%

sõltub operatsiooni tehnikast

Ann Thorac Surg 2010;90:1278-86



(A) ROSS

(B) ASO



(C) sinotubular junction 

J.Hörer,Ann Thorax Surg 2009

(A) aortic annulus

(B) sinus



Aordikoartatsioon (AoCo)
 Aordikoartatsioon – ahenemine alanevas aordis, tüüpiliselt 

arterioosjuha ja vasaku subklavikulaararteri vahel

 Sagedus 4-6% kaasasündinud südameriketest, 
4 /10 000 elussünni kohta

M > N

Geneetiline disponeeritus  on võimalik
Turneri sündroomi (45,X) puhul AoCo 3-10%-l

 1/3- l  lisaks veel defekte ( BAV, AS, AI, VSD, ASD, PDA, AVSD, MS,   d-TGA, UVH)



AoCo
DUCTUS ARTERIOSUS





Aordikoartatsioon

Prenataalne diagnoos keeruline, 
sest ainult 10% fetaalsest 
löögimahust läheb läbi 
rinnaaordi











Aordikoartatsioon

 Fetaalses eas ei oma hemodünaamilist 
tähtsust (2/3 veremahust läheb alanevasse 
aorti läbi arterioosjuha (DA))

 Kriitiline AoCo  kliinik tekib DA sulgumisel 
esimestel elupäevadel 



Aordikoartatsioon sümptomid
VASTSÜNDINU
Kriitiline AoCo  kliinik tekib DA sulgumisel esimestel 

elupäevadel 

 Kardiaalne puudulikkus või šokk  

 Neonataalse šoki dif.dgn – kriitiline AoCo, sepsis, 
metaboolsed häired

Vastsündinu läbivaatus
o Femoraalpulsid 

( ei ole palpeeritavad või on nõrgemad brahiaalsetest)
o Saturatsiooni mõõtmine kätel ja jalgadel



Aordikoartatsioon

Kompensatoorsed mehhanismid :
 vasaku vatsakese hüpertroofia

 kollateraalsete veresoonte 
arenemine



Aordikoartatsiooni sümptomid
IMIKUD JA LAPSED
Diagnoos  hilineb, sest lapsed on sageli asümptoomsed 
(kaebused: külmad jalad,  ``lonkamine``  füüsilisel koormusel, rinnakuvalu)

• Oluline
 palpeerida pulssi kõigil jäsemetel

( femoraalpulsid nõrgemad või ei ole palpeeritavad)
mõõta vererõhku 

(hüpertensioon, jalgadel VR madalam kui kätel)

TÄISKASVANUD
• Hüpertensioon



Aordikoartatsioon, prognoos

 Opereerimata juhtudel keskmine eluiga 35 
aastat,  46. eluaastaks suremus 75%

 Tüsistused
Süsteemne hüpertensioon, varane  
koronaarhaigus, infarkt, aordi dissekatsioon, 
aordi ruptuur, intratserebraalne 
ajuhemorraagia, südame puudulikkus



AoCo ja intrakraniaalne hemorraagia

 AoCo  puhul suurem risk intrakraniaalse 
aneurüsmi esinemisele 

( 10% versus 2% tavapopulatsioonis)

 Intrakraniaalse hemorraagia suurim risk 
10 – 30 eluaasta vahel, esineb ka vastsündinutel

 Võib olla normotensiivne ja aastaid möödas   
operatsioonist



Aordikoartatsioon, diagnoos

EhhoKG
Kõrge parasternaalne või suprasternaalne pikitelg 
2D
Värvi ja CW doppler 
NB! mõõdetav gradient võib olla väiksem kollateraalide 

olemasolul (suurematel) , vasaku vatsakese puudulikkuse puhul 
(vastsündinutel)

 Kõhuaordis (subkostaalselt) redutseeritud 
süstoolne amplituud, registreeritav vool diastolis



Normaalne aordikaar Aordikoartatsioon







AoCo

48 mmHg





Adominaalne aort





Aordikoartatsioon MRI, CT

Visualiseerib 
• lokalisatsiooni
• ahenemise määra
• kollateraalide olemasolu (MRI, CT) 
• rõhugradiendi (MRI)

• Kraniaalne MRI – intrakraniaalse aneurüsmi 
leidmiseks, soovitav







Aordikoartatsioon ravi
VASTSÜNDINU
 Prostaglandin E1 infusioon (DA lahti hoidmiseks)
 kirurgiline operatsioon (resektsioon + ots-otsaga 

anastomoos)
IMIKUD
 Balloonangioplastika (enamasti üle 4 kuu vanustel, ei kaasne 

aordikaare hüpoplaasia)
LAPSED
 balloonangioplastika 
 stentimine (üle 25 kg)

NB! Oluline varane korrektsioon , hilises lapseeas tehtud 
protseduur ei mõju  enam hüpertensioonile



Aordikoartatsioon, prognoos

 Kirurgiline operatsioon 
Rekoartatsiooni tekkimine ja reinterventsiooni 
vajaduse risk 5-14 % , ei sõltu operatsiooni 
tehnikast

 Balloonangioplastika
Rekoartatsioon 5- 25 %



Aordikoartatsioon, jälgimine
 Rekoartatsioon, aordianeurüsm, 

pseudoaneurüsm
Ehhokg (1x aastas) + MRI, CT (vähemalt 5a järel)

 Aordi dissekatsioon, risk suureneb raseduse ajal

 Hüpertensioon rahuolekus ja/või füüsilisel 
koormusel, risk suurem hilise korrektsiooni puhul  
- agressiivne ravi, rekoartatsiooni välistamine
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