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Aordisuistiku stenoosi 
ehhokardiograafiline hindamine

Anita Liiver
SA PER

Tallinn, 9.11.2007
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Mis toimub aordiklapil

Vena 
contracta
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Kiirused, rõhud

P1-P2 = 4(V2
2 - V1

2)

V1 P1

V2 P2

EhhoKG saab mõõta
kiirusi (V1, V2) ja 
rõhkude vahet vasema 
vatsakese ja aordi vahel
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Rõhugradient 

Rõhkude vahe 
vasema vatsakese 
ja aordi vahel    
(P1-P2)
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Mis toimub vasemas vatsakeses
Vasema vatsakese rõhu tõus
Vasema vatsakese seinapinge ↑
Seinapinge normaliseerimiseks tekib vasema 
vatsakese kompensatoorne hüpertroofia

Naistel väljendunum hüpertroofia,                       
vasema vatsakese süstoolne funktsioon säilib kauem
Meestel hüpertroofia vähem väljendunud, vasema 
vatsakese dilatatsioon ja puudulikkus tekib varem 

Vasema vatsakese aeglustunud lõõgastumine, 
restriktiivne täitumine
Müokardi perfusioonihäire
Vasema vatsakese puudulikkus.
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Ehho-KG ülesanded AS korral
Aordiklapi morfoloogia ja funktsiooni kirjeldamine,          
AS etioloogia (2D, värvidoppler)
AS raskusastme kvantifitseerimine

Vmax
Keskmine rõhugradient
Klapiava pindala massi jäävuse põhimõttel (cont. equation)
Vasema vatsakese väljavoolutrakti (LVOT) ja aordiklapi 
kiiruste ja /või VTI-de suhe

Kaasuva aordiklapi puudulikkuse hindamine
Aordi fibroosrõnga, bulbuse, üleneva aordi diameeter 
Kaasuvate klapirikete hindamine
Vasema vatsakese hüpertroofia ja süstoolse funktsiooni 
hindamine
Diastoolse funktsiooni hindamine.

Otto, 2007
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Aordisuistiku stenoosi etioloogia I
Degeneratiivne kaltsifitseerunud AS
Kõige sagedasem AS põhjus (2-7%-l >65-aastastel)
Omandatud 

Kaltsinoos morfoloogiliselt normaalsel või minimaalse 
morfoloogilise anomaaliaga klapil

Kaasneb kaltsifikatsioon mitraalrõngal,             
üleneval aordil.
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Aordisuistiku stenoosi etioloogia II
Mittekaltsifitseerunud AS klapihõlmade 
kummumisega (doming) 

1. Kaasasündinud (uni- ja bikuspiidne)
2. Põletikuga seotud, reumaatiline

Üleneva aordi post-stenootiline dilatatsioon 
Hiljem kaltsifikatsioon.
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Dif. diagnoos 

Subvalvulaarne obstruktsioon
(fikseeritud või dünaamiline)
Subaortaalne membraan
Supravalvulaarne stenoos.
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2D, värvidoppler
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Aordisuistiku pindala 
Planimeetria

TTE-l planimeetria vähemusaldusväärne kui 
mitraalstenoosi korral
Suistik on 3-mõõtmeline, hõlmade 
deformatsiooni korral ehitus veelgi keerukam
Artefaktid kaltsinoosist
Translatsioon. 
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TEE

Rutiinselt pole vaja
Võimaldab täpsustada kvalit. hinnangut
Ca 90% juhtudel on planimeetria lühikeses teljes 
võimalik
Vajadusel üleneva aordi ja LVOT diameetri hindamine
Samad probleemid nagu TTE-l 
Ainult 2D-le tuginedes ei saa raskusastet hinnata.
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M-modulatsioon
Normaalne hõlmade avanemine 2cm
Vähenenud avanemine (<1,5cm) viitab stenoosile
Ekstsentriline sulgumisjoon viitab bikuspiidsele
klapile.
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Vigade allikad M-modulatsioonil
UH-kiir ei lõika klapiava kitsaimast kohast, 
hindame avanemise suuremaks

Kui UH-kiir ja klapiava ei ole paralleelsed
Translatsioon

Vale tõlgendus
Madal minutimaht → mittetäielik avanemine
LVOT obstruktsioon → klapi enneaegne 
sulgumine süstoli keskel.
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Maksimaalne kiirus aordiklapil

Vmax pideva doppleriga (CW)
Võib olla erinevais ehho-akendest
erinev, kiireim on õigeim
Ajaskaala (sweep speed)           
100-150mm/s
Kiiruseskaala selline, et vooluümbrik 
täidaks enamuse graafikust.Vmax=3,3m/s
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Maksimaalne kiirus ja rõhugradient

P1 – P2 = 1/2ρ(v2
2 – v1

2) + ρ(dv/dt)dx + R(v)           
Konvektiivne 

aktseleratsioon
Lokaalne 

aktseleratsioon
Hõõrdumine 

viskoossusest

Bernoulli valem:
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P1 – P2 = 1/2ρ(v2
2 – v1

2) + ρ(dv/dt)dx + R(v)           

1. Tavalises kliinilises olukorras ei ole v1, lokaalne  
kiirenemine ja hõõrdumine viskoossusest olulised
2. Vere tihedus (1/2ρ) normaalse vere korral = 4
3. Ei ole energiakadu

P1 – P2 = 4v2Lihtsustatud Bernoulli valem
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Lihtsustatud Bernoulli ei kehti 

Kui kiirus proksimaalsemal klapist (LVOT) >1,5m/s
Lokaalne kiirenemine, viskoossus ja hõõrdumine on 
olulised:

Pikk tunnelilaadne stenoos
Bikuspiidne aordiklapp
2 järjestikust stenoosi (LVOT obstruktsioon + AS)
Aordikoarktatsioon
Muskulaarne VSD
Väike mehhaaniline protees
Muutused vere viskoossuses (aneemia, polütsüteemia)
Kitsas bulbus, üleneva aordi diam. alla 3cm.

P1 – P2 = 4v2
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Maksimaalse kiiruse ja 
rõhugradiendi mõõtmiseks
Vältida või vähendada nurgaviga!
Mõõta erinevatest tasapindadest
Ka parem parastern. ja suprastern. aken 
Pime-dopplerandur.
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Vmax juures arvestada
Vmax sõltub mahtkiirusest (flow rate, flow)
Mahtkiirust, Vmax, rõhugradiente tõstavad:

Ärevus
Füüsiline töö
Hüperkineetiline vasem vatsake
Aordiklapi puudulikkus

Langetavad:
Sedatsioon
Hüpovoleemia
Raske mitraalregurg.
Madal LVEF → madala Vmax ja rõhugradiendiga AS.
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Keskmine rõhugradient

Joonkiiruste gradientide keskmine

ΔP keskm =
4v1

2 + 4v2
2 +... +4vn

2

n

Vmax = 4,3m/s 

ΔPmax = 74mmHg

ΔPkeskm = 50mmHg
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Aordisuistiku pindala arvutamine
massi jäävuse printsiibi (cont. equation)
e. löögimahtude meetodil

CSALVOT x VTILVOT = AVA x VTIAV⇒

AVA = CSALVOT x VTILVOT / VTIAVSVLVOT

SVAV
QLVOT = QAV

CSALVOT x VLVOT = AVA x VAVmax ⇒
AVA= CSALVOT x VLVOT / VAV max

SVLVOT = SVAV
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Löögimahu arvutamine

Aeg (s)
Kiirus

(m/s)

CSA

Löögipikkus                   
TVI (cm)

TVI (cm)

Löögimaht
(ml)

TVI (cm) =∫
t0

t1vdt

= v (cm/s) x t (s)

Maht = pindala x pikkus =

= SV = CSA x TVI

t0 t1
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Vasema vatsakese väljavoolutrakt
(Left ventricular Outflow Tract—LVOT)

PLAX
Mõõdetakse klapihõlmade 
kinnituskohal fibroosrõngale
Inner edge to inner edge
Süstoli keskel
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LVOT spektraal-doppleri graafik

PW
Sample volume LVOT-sse 1cm aordiklapist
Mõõdetakse modaalkiirusi
Siinusrütmi puhul 3-5 südametsüklit
Kodade virvenduse puhul 8-10 tsüklit
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Massi jäävuse e. mahtude 
meetodi pluss

Löögimahu muutudes muutuvad kiirus ja VTI 
LVOT-s ja aordiklapil proportsionaalselt

LVEF ↑ või (kerge) ↓
Aordiklapi puudulikkus
Raske mitraalklapi puudulikkus.
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VLVOT / VAo=VTILVOT / VTIAo = 0,4
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Vasema vatsakese väljavoolutrakti ja 
aordiklapi kiiruste ja VTI-de suhe
(Dimensionless Severity Index—DSI)

Sisaldub massi jäävuse valemis (cont. equation)
Kuna mahtkiiruse muutus LVOT-s ja aordiklapil on 
proportsionaalne, sobib nii vähenenud kui ka suurenenud 
mahtkiiruse korral
Aitab välja, kui LVOT diameeter raskesti mõõdetav
Kasutatakse ka aordiklapi proteesi funktsiooni hindamisel.

VLVOT / VAo = VTILVOT / VTIAo  = AVA / ALVOT



15

2/8/2008 29

Vasema vatsakese väljavoolutrakti 
ja aordiklapi kiiruste ja VTI-de suhe

VLVOT / VAo=VTILVOT / VTIAo=<0,25 – raske AS

VAo=4,1m/s   VLVOT=0,9m/s

VTIAo=103cm VTILVOT=23cm

ΔPmax=67mmHg

ΔPkeskm=45mmHg
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AS raskusaste
Normaalne klapiava 3,0-4,0 cm2

Klassifikatsioon eeldab normaalset 
mahtkiirust, EF

Madala minutimahu korral raske AS korral 
Vmax ja rõhugradiendid madalamad

Aordiklapi ava ei ole standardiseeritud keha 
suurusele!
Uutes juhistes klapiava indeks kehapindala 
suhtes (cm2/m2)
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AS raskusaste

<0,25DSI (VLVOT/VAo=
VTILVOT/VTIAo)

<0,60,6-0,9Klapiava indeks 
(cm2/m2)

<1,01,0-1,5>1,5Klapiava (cm2)

>40 1

>50 2
25-40 1

30-50 2
<25 1

<30 2
Keskm. rõhugradient 
(mmHg)

>43-4<3Vmax (m/s)

Raske KeskmineKerge Tunnus

1. ACC/AHA Guidelines for the Management of Patients With     
Valvular Heart Disease 2006
2. ESC guidelines on the management of valvular diseases 2007
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Kriitiline aordisuistiku stenoos
Raske AS + sümptomid

Südamepuudulikkus
Sünkoop
Stenokardia.

W Grossman, 2000
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Soovitused hemodünaamika 
arvutuste jaoks

UH-kiir paralleelseks verevooluga
LVOT diam.  ja VTI mõõtmine samas anatoomilises 
kohas süstoli keskel

PW sample volume algul 1cm aordiklapist
liikuda aordiklapi poole kuni tekib voolu 
aktseleratsioon
liikuda tagasi LVOT suunas laminaarse
vooluümbriku tekkeni

Optimeerida spektraal-doppleri skaala,                 
PW mõõta modaalkiirusi, CW maksimaalseid kiirusi
SR puhul 3-5 südametsüklit
FA puhul 5-10, mitte ainult kõige kiiremaid 
Mitte mõõta ekstrasüstoli ajal või pärast ES!
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Sagedasimad probleemid ja vead 
UH-kiir ei ole verevooluga paralleelne → Ao ja LVOT 
kiiruste, rõhugradientide ja TVI väärtused väiksemad 
tegelikust
Nurga korrekts. ei soovitata
LVOT diameetri mõõtmine südametsükli valel ajal
Aordiklapi fibroosrõnga kaltsinoos – LVOT diameeter 
mõõdetakse sagedamini väiksem, viga ruutu!
LVOT V ja TVI pähe mõõdetakse ekslikult aordiklapi või 
subaortaalse obstruktsiooni voolu 
Mitraal- või trikuspidaalregurg. vool AS voolu pähe
Liiga väike mõõdetud südametsüklite arv, eriti kodade 
virvendusarütmia puhul.
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Väljakutse

Vasema vatsakese düsfunktsioon ja AS 
raskusaste

Aordiklapi hõlmade resistentsus
Dobutamiin-ehho-KG LV düsfunktsiooni korral


