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  AD – aordi dissektsioon 

  BAV – bikuspiidne aordiklappection  

  CoA- aordi koarktatsioon 

  IMH – intramuraalne hematoom 

  IRAD – International Registry of Aortic     
Dissection 

  TAA - torakaalaordi aneurüsm 

  TAAD – thoracic aortic aneurysms and 
dissection 

  TAI – traumaatiline aordi kahjustus 

  TEVAR – thoracic endovascular aortic repair 

 Uute kiiremate ja täpsemate 
diagnostikameetodite (ultraheli, KT, MRI) 
kasutamist 

 Medikamentoosset ravi, endovaskulaarse ja 
kirurgilise ravi tehnikat 

 Rõhutatakse geneetiliste ja kongenitaalsete 
haiguste jälgimise vajadust, sest preventiivse 
raviga on võimalik vältida komplikatsioone, 
kirurgilise ravi tulemused on paranenud 

 Aorti käsitletakse tervikliku organina, 
visualiseerida tuleb täies ulatuses 

 Juhend sündis kardioloogide,radioloogide, 
kardiokirurgide, vaskulaarkirurgide, 
geneetikute koostööna 

 

 Aordi mõõtmed olenevad kehapinnast, soost, 
vanusest, vererõhust 

 Suuremahulised uuringud puuduvad 

 Täiskasvanul ei ületa aordi mõõtmed 
tavaliselt 40 mm ja vähenevad diastaalsel 

 Aort laieneb umbes 0,9 mm meestel ja 0,7 
mm naistel iga kümne eluaasta kohta 

 S.o. seotud vananemisega, 
kollageeni/elastiini suhte muutumisega 
kollageeni kasuks, tõuseb jäikus ja pulsirõhk 

 

  Kahjustus võib 
esineda mitmel 
tasemel, nt 

AAA esinemine 
tõstab TAA 
esinemise  
tõenäosust 

Torakoabdominaal-
ne AD 
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 Juhtiv roll diagnostikas 

 Kliinilisel leiul ja laboratoorsel diagnostikal 
väike osakaal 

 Eelistatud on piltdiagnostika meetodid, mis 
võimaldavad visualiseerida kogu aordi 

 Vajalikud on standardiseeritud vastusevormid 
ja mõõtmised 

 

 Mõõtmised perpendikulaarselt 
voolu suunaga aordis 

 Usaldusväärne dünaamika 
hindamine eeldab 

o mõõtmiste/leiu esitamist vastavalt 
aordi segmentatsioonile 

o mõõtmisi samal anatoomilisel 
tasemel  

o standardiseeritud mõõtmist  

o soovitatavalt sama piltdiagnostika 
meetodi kasutamist 

 Aneurüsmi peaks hindama 3D KT 
kujutisel 

 Minimaalne iatrogeenne risk ! 
 

TTE  

 Rutiinne uuring 

 Ei ole valikmeetod kogu aordi uurimiseks, 
sobib hästi mõne segmendi jälgimiseks 

 Üleneva aordi patoloogia kõige sagedasem 

 Klapi funktsiooni hindamine 

 Keskne osa aordihaiguste 
diagnostikas, riski hindamises ja 
raviotsuste tegemisel 

 Võimaldab  

 hinnata aordi täpseid mõõtmeid 

 visualiseerida aorti täies ulatuses 

 hinnata aordist lähtuvaid artereid 

 kontrastaine ekstravasatsiooni, mis 
viitab ruptuurile 

 Enamikul AD kahtlusega 
patsientidest on KT eelistatud 
esimese uuringuna 

 

PET – suurte veresoonte põletikulise protsessi 

diagnostika 

 PET/KT = PET eelised+ KT hea resolutsioon 

MRI – väärtuslik meetod, sobib hästi jälgimiseks 

 Puuduvad radiatsioon ja joodiga seotud 
tüsistused 

 Ägedates situatsioonides piiratud väärtus 

Aortograafia – aordi valendikust täpsed 

kujutised, ka klapi funktsiooni hinnang, ei 
võimalda hinnata aordi seina, invsiivne  

Intravaskulaarne ultraheli - IVUS 
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 Põhjalikult käsitletakse endovaskulaarset 
interventsiooni ja kirurgilise ravi tehnikat 

 Endovaskulaarse ravi planeerimise valikmeetod on 
kontrastainega KT 

   Aordiga seotud sarnaste kliiniliste 
tunnustega ägedad seisundid 

 Klassikaline aordi dissektsioon AD intima 
flapiga 

 Intramuraalne hematoom IMH 

 Piiratud alal esinev AD aordi seina 
väljavõlvumisega 

 Haavandunud aterosklerootiline 
naast/penetreeruv haavand  PAU 

 aordi ruptuur 

 Iatrogeenne või traumaatiline AD 

 

 

 Äge AD   <14 päeva 

 Alaäge AD  15-90 päeva 

 Krooniline AD >90 päeva 

Oxford Vascular study: 

 6AD/100 000 elaniku kohta/aastas 

 IRAD: 65% mehed 

 Keskmine vanus 63 a. 
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 `Intima flapi `visualiseerimine 

 Dissektsiooni klassifitseerimine/ulatuse 
hindamine 

 Vale ja õige luumeni diferentseerimine 

 Intima rebendi lokaliseerimine 

 Aordist lähtuvate arterite haaratuse 
hindamine (ka koronaaride) 

 Organite isheemia hindamine 

 Aordi regurg-ni diagnoosimine ja 
raskusastme hindamine, regurgitatsiooni 
mehhanismi selgitamine 

 Vere ekstravasatsiooni hindamine 
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 Suremus A-tüübi AD korral ilma op-ta on 
50% esimese 48 tunni jooksul 

 Periop suremus 25% 

 Neuroloogilised tüsistused 18% 

 Kirurgiline ravi langetab 1 kuu suremust  

   90% ->30% 

 

 Valikravimeetod – op A-tüübi ägeda AD 
puhul 
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 Aordi dilatatsioon perekondlike TAA korral – 
2,1 mm/aastas 

 Sündroomsed TAA  

o Marfan – 0,5-1 mm/aastas 

o Loyes Dietz – 10 mm/aastas (keskmine 
eluiga 26 a.) 

 

AD-i või ruptuuri riski järsk tõus 
 Üleneva aordi diameeter >60mm 

 Alaneva aordi diameeter >70mm 

 

  Lisaks aordi diameetrile arvestatakse ravi 
planeerimisel haiguse loomuliku kuluga ja 
operatiivse ravi riskiga 

 

 Olenemata etioloogiast on op ravi 
näidustatud maksimaalse aordi diameetriga 
≥55 mm 
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 1-2% elanikkonnast 

 LCC+RCC >70%            bulbus+a.asc dilat 

 RCC+NC>C 10-20%      bulbus dilateerunud 

 LCC+NCC 5-10% 

 Tõelised bikuspiidsed ja unikuspiidsed klapid 
väga harvad 

 

 Üleneva aordi dilatatsioon 

   0,2 – 1,2 mm/aastas 

 Dissektsiooni ja ruptuuri oht kasvab järsult 
kui aordi diameeter on 

   60 mm  

   progressioon 5 mm/aastas 

 

 ≥ 50mm  

 Riskifaktorid –  CoA, hüpertensioon, 
perekonna anamneesis dissektsioon,  
dilatatsiooni progressioon > 3mm/aastas  



1.11.2015 

9 

 Aordi seina põletik – enamasti 
mitteinfektsioosne vaskuliit 

o Hiidrakuline arteriit, Takayasu arteriit, 
Kawasaki haigus, Becet´haigus, anküloseeriv 
spondülartriit, Reiteri s. 

o Infektsioonid – Staphylococcus, Salmonella, 
mycobacter, T. Pallidum varasemalt 

o Diagnostikas TEE, KT, MRI, angiograafia. 

PET põletiku diagnoosimiseks 

 Põletiku markerid + interleukin-6 
(hiidrakuline arteriit) 

 Primaarsed pahaloomulised kasvajad on väga 
harvad 

 Sarkoomide klass 

 Sümptomid mittespetsiifilised 

 Sagedamini mesentariaal- või perifeerne  
emboolia  

 Diagnostika raske – dif. trombist!  
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Jälgimine peale TEVAR 

 KT on valikmeetod 

 Radiatsiooni vältimiseks MRI     NB! Artefaktid 

 Raske neerupuudulikkuse korral ka TEE 

Piltdiagnostika  

1 kuu, 6 kuud, 12 kuud ->igal aastal 

o TAA Kui 2 aasta pärast on pt stabiilne, 
piltdgn 2 aasta tagant 

o AD – igal aastal 

 TAA – 45-55 mm – 6 kuu tagant 

 

                            Kliiniline jälgimine igal aastal. 

                  Tänan tähelepanu eest!                                     


