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Definitsioon.. 

 

Progresseeruv obstruktsioon vasaku vatsakese väljavoolu 
traktis (laiemas mõistes), mille tulemusena areneb 
RÕHULINE ülekoormus vasakus vatsakeses. 



Jaotus... 

• Supravalvulaarne 

• Subvalvulaarne 
– diskreetne 

– kitsas (tunnel) 

• Valvulaarne 
– kongenitaalne  

– bikuspiidne 

– reumaatiline  

– degeneratiivne 



Stenoosi lokalisatsioonid (1) 

• Supravalvulaarne… 
• Kongenitaalne anomaalia, mille puhul astsendeeruv aort 

on ahenenud 
• Harva esinev 
• Diskreetne lokaalne konstriktsioon 
• Objektiivselt tuntav “värin”  parempoolsel karot. arteril 

(mitte vasakul) 
• 2D echo: kitsenenud ülenev aort, Doppler obstruktsiooni 

ulatuse hindamiseks 
 
 

 

– WILLIAMSI SÜNDROOM 
  

• Haldjalaadne nägu 
• D hüpervitaminoos  
• Pulmonaalstenoos – valvulaarne, perifeerne 
• Mesentaeriaalarteri stenoos 
• Torakaalaordi aneurüsm 

 



Stenoosi lokalisatsioonid (2) 

• Subvalvulaarne 
 

• Kitsas tunnel vs subvalvulaarne vall LVOT-s 
• 10% kongenitaalsetest AS-dest 
• Aordiklapi puudulikkus sageli kaasnevaks 
• TEE vajadus sageli 

 
 

– Diskreetne fibromuskulaarne vall 
• 50% -l juhtudest kaasuvana teised südamerikked 

 
– Hüpertroofiline kardiomüopaatia 

 
– Anomaalne mitraalklapi asetsus  

• AV kanal 
• Mitraalklapi hõlmade “langevarju efekt” 



valvulaarne 

• Kaltsinootiline aordiklapp 
 Kongenitaalne bikuspiidne/unikuspiidne,  

  kommissuurid kaltsinoosi tõttu sulgunud, väljendunud 
kaltsnoos hõlmadel, 

 Vanusevahemikus  40-60 
  1% populatsioonist 

 
• REUMAATILINE AORDIKLAPI STENOOS 

 Fibrootiline hõlmade tihenemine, 3-hõlmne klapp, 
kaltsinoosi vähem, kommissuraalne haaratus, 

  reumaatiline faktor anamneesis ½ juhtudest 
 
• DEGENERATIIVNE AORDIKLAPI STENOOS 

 difuusne nodulaarne kaltsifikatsioon, 3-hõlmne klapp, 
kommissuraalset kahjustust harva 
  



BIKUSPIIDSUS/UNIKUSPIIDSUS 

REUMAATILINE AORDIKLAPP 

DEGENERATIIVNE AORDIKLAPI 
STENOOS 



esinemine... 
• Sage + sagenev 

haigusseisund 
• 25% vanuses 65..74 
• 48% vanuses >84 
• (USA >10 milj. inimese) 

 
• 8 aastase  jälgimisperioodil 

(USA):  

– kerge AS teke 10,5% 
– Keskmise raskusega AS teke  

3% 
– Raske AS  2,5% 



Vähemalt 30% sümptomaatilise raske AS-ga on „ravimata“ 



Etioloogia vs vanus 
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Sümptomatoloogia 

 
– Valu rinnus - “stenokardialaadne” 

• Langenud koronaarverevoolu reserv 
• O2 pakkumise/nõudluse düsbalans (v.v. diastoolse rõhu tõus, v.v. massi 

suurenemine jt.)  
• Suurenenud järelkoormus 
• Võib esineda ka normaalse koronaarleiuga patsientidel 
• 35% patsientidest (raske AS) 

– Sünkoop/tasakaalu häired (koormuspuhune presünkoop) 
• Limiteeritud südame minutimahu tõus 
• Vasodepressiivne vastus 
• 15% patsientidest 

– Düspnoe koormusel/rahuolekus 
– Langenud koormustaluvus 



Süstoolse kahina muutused korrelatsioon AS 
raskusastmega (?) 

 

 

Timing       varane  kesk  hilis 

 

Loudness    vali  valjem  pehmem 

 

Kerge AS Raske AS 

Kuna varieeruvus suur, siis see reeglina ei toimi…  

Kahina intensiivsus pole raskusastme indikaator 

 



AS raskusastmed 

• Normaalne klapiava pindala     2.5 - 3.5 cm2 

• Kerge raskusastmega stenoos   1.5 - 2.5 cm2 

• Keskmise raskusega stenoos    1.0 - 1.5 cm2 

• Raske raskusastmega stenoos   < 1.0 cm2 





patofüsioloogia 

• Langenud müokardiaalse kontraktiilsuse 
ulatus võib soodustada madaldunud EF-i 

• Raske määratleda, kas langenud EF on 
sekundaarse muutus või otsene tagajärg 
(tõusnud järelkoormusest) 

• Kirurgiline ravi primaarselt langenud 
kontraktiilsuse korral on tagasihoidliku 
efektiga 



patofüsioloogia 

• Kodade kontraktsioon on oluline faktor vasaku vatsakese 
täituvuse aspektist 
– Langenud “venitatavusega” vatsakese täitumine varajases diastolis 

väheneb märkimisväärselt 

– Kodade virvendusarütmia lisandumine halvendab oluliselt kliinilist 
kulgu 

 

• Ebasoodsad muutused adaptatsiooni tingimustes: 
– Langenud koronaarverevoolu hulk 1 g lihaskoe suhtes 

– Limiteeritud koronaardilatatsiooni reserv 

– Tõusnud isheemilise kahjustuse tundlikkuse lävi 

– Tahhükardiast tingitud hemodünaamiline stress (või füüsiline 
koormus) võib soodustada subendokardiaalse isheemia süvenemist 



ElulemusE Erinevus  haigete vahel,  kellel teostati aordiklapi proteesimine  vs,  

kes ei soovinud operatiivset ravi 



Prognoos... 

Sümptom/ 

kaebus 

Eeldatav 

eluea 

pikkus 

Stenokard. 

vaevused 

5 aastat 

Sünkoop 2-3 aastat 

Südame- 

puudulikkuse 

nähud 

1-2 aastat 



Ehhokardiograafilise uuringu näidustused aordiklapi 

stenoosi korral 

•Klass I (Level of Evidence: B) 

•Diagnoosimine ja AS raskusastme objektiviseerimine 

•Vasaku vatsakese suuruse ja funktsiooni hindamine 

•Teadaoleva varasema AS korral, kui on 

tekkinud/süvenenud kaebused ja objektiivne kliiniline pilt 

•Hemodünaamiliste parameetrite/raskusastme ja 

ventrikulaarse kompensatsiooni hindamine AS korral 

raseduse kestel kui tegemist on varasemalt teadaoleva AS-ga 

•Asümptomaatiline patsient teadaoleva raske raskusastmega 

AS korral (1 x aastas), keskmise raskusega AS puhul kord 1-

2 aasta jooksul, kerge AS puhul kord 3-5 aasta jooksul 

•Klass IIa 

•Kerge ja keskmise AS raskusastme korral, kui patsient on 

asümptomaatiline ning esinevad vasaku vatsakese 

düsfunktsiooni ja hüpertroofia tunnused 

•Klass III 

•Rutiinne uuring kerge raskusastmega AS korral, kui 

patsient on asümptomaatiline, vasaku vatsakese funktsioon ja 

suurus on normis 



Koormustesti näidustused As korral :   
ACC/AHA VHD Guidelines: 2008 Focused Update Incorporated 

Klass IIb 

Kaaluda testi teostamist  asümtomaatilise AS 
korral, et objektiviseerida koormuspuhust 
sümptomatoloogiat ja patoloogilist vererõhu 
reaktsiooni koormusele. (Level of Evidence: B) 

 Klass III 

Koormustesti EI TOHIKS teostada 
sümptomaatilise AS korral (Level of 
Evidence:B) 



Angiograafilise uuringu näidustused As 
korral 

Klass I 

1. Koronarograafia näidustatud enne aordiklapi proteesimist AS korral patsientidel, 
kellel kahtlus koronaarkahjustustele. (Level of Evidence: B) 

 

2. Invasiivne aordiklapi hemodünaamiliste parameetrite mõõtmine AS korral  
sümptomaatilisel patsiendil, kui mitteinvasiivsed uuringud on kaheldava 
tulemusega või mittevastavuses kliinilise sümptomatoloogiaga.  (Level of 
Evidence: C) 

3. Koronarograafia on näidustatud patsiendil AS-ga , kellel kaalutakse pulmonaalset 
autografti (Ross procedure) ning mitteinvasiivsete uuringutega pole teada 
(objektiviseeritud) koronaararterite lähtekohad ja anatoomia. (Level of 
Evidence: C) 

 

Klass III 

1. Kui mitteinvasiivsete uuringute tulemused igati vastavuses kliinilise pildiga  ja 
pole kaheldava väärtusega, siis  angiograafiline uuring pole näidustatud AS 
raskusastme objektiviseerimiseks (Level of Evidence: C) 



AS :  keskmine gradient 
Doppler vs Catheter 
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Klapiava pindalA (planimeetriline VERSUS arvutuslik) 

• Planimeetriline AVA on aktsepteeritud alternatiiv iseloomustamaks AS 
raskusastet juhul, kui doppler mõõtmiste tulemused ebausaldusväärsed 

• Planimeetrilise AVA mõõtmine on suure veakoefitsiendiga, kui klapp 
väljendunud kaltsinoosiga ja klapiava pole selgelt eristatav 

• Ettevaatlik tuleks olla kongenitaalsete AS-dega, kus oht AS raskusastme 
aladiagoosimiseks 



Klapiava pindala (jätk) 

• Probleemid arvutusliku AVA-ga 

– Mõõtmiste tulemus veakoefitsiendiga (nt LVOT 
diameeter) 

– Valemis vea suurus kordistub 

– Lõpptulemi nihe (ala/ülediagnoosimine) 

• Suhtuda reservatsiooniga 

 



Kõrge minutimahuga seisundid 
 (High cardiac output) 

• Dialüüsil olevad haiged, aneemia, sepsis, 
tahhükardia (rütmihäire) jt.  

• Suurenenud gradiendid aordiklapil 
kerge/keskmise raskusega AS korral 

• AS raske raskusastme hüperdiagnostika, eriti 
kui raskendatud (ebapädev) AVA 
kalkulatsioonid 

• TEE ja klapistruktuuri muutuste hindamine 
abistav võimalus 

 

 



 Näidustused aordiklapi 
proteesimiseks 

Klass I 
 
Raske AS korral sümptomaatilisel patsiendil  (Level of Evidence: B) 

 
Raske AS korral, kui on käimasolev (planeeritud) 

aortokoronaarne šunteerimine (CABG)   (Level of Evidence: C) 

 
Raske AS korral käimasoleva operatiivse ravi juhul aordil/teistel 

südame klappidel   (Level of Evidence: C) 

 
Raske AS korral, kui kaasuvana vasaku vatsakese süstoolse 

funktsiooni langus (EF < 50%)   (Level of Evidence: C) 



Jätk… 
Klass IIa 

1. Keskmise raskusega AS korral on aordiklapi  proteesimine  õigustatud, kui  on 
käimasolev/planeeritud operatsiooni aordil või teistel klappidel. (Level of Evidence: 
B) 

Klass IIb 

1. Kaaluda asümptomaatilisel  raske AS-ga patsiendil aordiklapi proteesimist, kui 
koormustest on patoloogilise tulemusega (sümptomite teke, ebaadekvaatne RR 
reaktsioon jne). (Level of Evidence: C) 

2. Asümtomaatilise raske AS korral, kui esinevad viited kiirele ja agressiivsele haiguse 
progressioonile / planeeritav operatsioon liigse hilinemisega sümptomaatilise faasi 
kulmineerumisega (Level of Evidence: C) 

3. Kaaluda klapi proteesimist  ka juhul, kui tegemist on kerge AS-ga, kui on tõendeid, et  
aordiklapil on väljendunud kaltsinootilised muutused  ja/või agressiivne 
haigusprogressioon (Level of Evidence: C) 

4. Asümtomaatilise kriitilise AS korral, kui eeldatav perioperatiivne suremuse risk  1% või 
alla selle (Level of Evidence: C) 

Klass III 

1. Aordiklapi proteesimine pole kasulik äkksurma preventsiooniks asümptomaatilise AS 
korral, kui pole klass IIa/IIb  näidustusi/soovitusi (Level of Evidence: B) 



Uued (käigusolevad) tuuled ravis... 

• Trans-
femoral 
pAVR 

 

 

 

• Trans-
apical 
pAVR 

 



European Heart Journal (2007) 28, 230–268 

Guidelines on the management of valvular heart disease 

ACC/AHA VHD Guidelines: 2008 Focused Update Incorporated 



Asümtomaatiline AS 

• Vastuolulised soovitused klapi proteesimise osas 
• Osad uuringud viitavad kõrgenenud suremusele 

asümtomaatilistel AS-del, samas teiste uuringute tulemusena 
jääb arvamus, et üldsuremus on analoogne tervetel 
täiskasvanutel. 

• Sage sümptomite ümberhindamine 
• Arukas ootamine operatiivse raviga on üldiselt soovitatud 
• Kirurgiline ravi risk võib olla suurem äkksurma riskist 

asümtomaatilistele AS-del.  
• Oluline eristada langenud koormustaluvusega patsiente 
• Kaasuvad probleemid:  

– arteriaalne hüpertensioon (40%) 
– kodade virvendusarütmia (5%) 
– koronaarkahjustus 

 

 
 
 
 



Kokkuvõte... 
• Sagenev haigestumine ja diagnoosimine 

• Erinevad geneesid klapikahjustuseks 

• Sümptomatoloogia tekkel kiire prognoosi 
halvenemine 

• AVA väärtused võivad olla suure veakoefitsiendiga 

• Sümptomaatiline raske AS kuulub operatiivsele ravile 

• Asümtpomaatilise raske AS korral vajalikud 
täiendavad uuringud,  et selgitada operatsioni 
vajadus 

• Medikamentoosse ravi osas vastuolulised tulemused 

 

 


