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Ehhokardiograafia ägeda 
koronaarsündroomi korral

Piibe Muda

Tartu Ülikooli Kliinikum

Ehhokardiograafia ägeda 
koronaarsündroomi korral

� Diagnoos
◦ Triaaz

◦ Diagnoosi kinnitamine

◦ Diferentsiaaldiagnoos

� Tüsistuste diagnoosimine

� Käsitluse strateegia
� Riski hindamine

Ehhokardiograafia ÄKS kahtlusel

� Segmentaarse kontraktiilsuse häire olemasolu ja 
ulatus

� Ehho ei erista infarkti ja isheemiat

� Normaalne segmentaarne kontraktiilsus pikaajalise 
(>45 min) rindkere valu foonil välistab laialdase 
müokardi isheemia

� Normis rahuoleku ehho ei välista transitoorset
isheemiat

� Strain ja  strain rate võimaldavad hinnata subkliinilist
segmentaarse kontraktiilsuse häiret ( sh post-
süstoolset seina paksenemist)

Lancellotti P et al, Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2015;16: 119-46

Segmentaarse kontraktiilsuse häire

� tekib peale pärgarteri sulgust minutite jooksul

� kasutatakse16 segmendi mudelit

� korreleerub südame isheemiatõve korral 
pärgarterite anatoomiaga

� normokinees ei välista ÄKS-i

� ei ole spetsiifiline ägedale MI-le ja võib olla tingitud 
muudest põhjustest

� Kontraktiilsuse hindamine on subjektiivne, sõltub 
ehhokardiografistist, võib olla problemaatiline 
suboptimaalse või halva nähtavuse tõttu

� Vahel on abi ehho-kontrastainest

Segmentaarse kontraktiilsuse hindamise 
16 segmendi mudel

Lang MR et al, Eur J Echocardiography 2006;7:79-108
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Lancellotti P et al, Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2015;16: 119-46   

Ehhokardiograafia ägeda rindkere valu 
korral

� Ägeda rindkere valu osas uurimiseks, kui EKG ja troponiin on 
mittediagnostilised ja uuringu saab teha valu ajal

� Muu etioloogiaga rindkere valu osas uurimiseks

� Rindkere valu ja tavapärastele ravivõtetele allumatu 
hemodünaamika häire 

� Rindkere valu ja kahtlus ägedale aordi patoloogiale, 
müokardiidile, perikardiidile või pulmonaalembooliale

� Ehhokardiograafia ei ole vajalik
◦ Rindkere valu mittekardiaalne etioloogia on ilmne

◦ Rindkere valu ja müokardi isheemia/infarkt on kindel ka ilma ehhota

Ehho roll diagnoosimisel: STEMI

� Omab väärtust haiglates, kus SKG ei ole kohe 
võimalik ja kiire segmentaarse häire äratundmine 
võimaldab kiiret üleviimist PKI keskusesse (eeldusel, 
et ehho uuring ei põhjusta patsiendi üleviimisel 
viivitusi)

James SK et al, Eur Heart J 2012; 33: 2569–2619 

Äge STEMI Ehhokardiograafia

PG 103 mmHg
MG 62 mmHg
AVA 0,33 cm2

Piltdiagnostika STEMI korral 

James SK et al, Eur Heart J 2012; 33: 2569–2619 
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Kontrast-ehhokardiograafia

� Võimaldab samaaegselt hinnata nii funktsiooni kui 
perfusiooni

� Annab korrektset prognostilist informatsiooni

� Meetod nõuab kogemust ja pädevust, ei ole võimalik 
24/7 EMO-des ja intensiivides

Lancellotti P et al, Eur Heart J Cardiovasc Imaging 2015;16: 119-46 

Tüsistused

� Ehho on peamine isheemiatõve mehhaaniliste 
tüsistuste diagnoosimise meetod

� Ootamatu kliinilise seisundi halvenemine koos 
hemodünaamika häirega → ehhokardiograafia:

◦ Progresseeruv vasaku vatsakese düsfunktsioon?

◦ Mehhaaniline tüsistus?

Müokardiinfarkti kardiaalsed tüsistused

� Mitraalregurgitatsioon tingituna

◦ VV dilatatsioonist

◦ Papillaarlihase düsfunktsioonist

◦ Kõõluskeeliku või papillaarlihase ruptuur

� Südame vabaseina ruptuur

� Septumi ruptuur

� Parema vatsakese infarkt

� Perikardi efusioon

� VV aneurüsm

� Tromb VV-s

Tüsistused

Tüsistused Diferentsiaaldiagnoos
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Riski hindamine STEMI korral
� Kui peale ägeda faasi SKG-d on kahtlus isheemia 

tekke võimaluse osas, tuleks teha ambulatooreselt 4-
6 nädalal KEKG või pilt-diagnostikaga KEKG (SPECT, 
stress-ehho või MRI)

� IA soovitus 2012: 

Primaarse preventsiooni eesmärgil ICD vajaduse 
hindamiseks tuleks teha ehho vasaku vatsakese 
süstoolse funktsiooni hindamiseks vähemalt 40 päeva 
peale ÄKS algust neil, kelle EF ägedas faasis oli ≤40%

James SK et al, Eur Heart J 2012; 33: 2569–2619 

Riski hindamine ÄMI korral
� Haiglaperioodil vasaku vatsakese EF hindamine 

ehhos on soovitav kõikidel ÄMI haigetel   IC

� 6-12 nädalat peale ÄMI on soovitav korduv ehho EF 
hindamiseks primaarsel näidustusel ICD kandidaatide 
leidmiseks  IC

NSTEMI käsitlus 2011

Hamm CW et al, Eur Heart J 2011; 32: 2999–3054

Kõrge riski tunnused non-STEMI korral invasiivse
ravi osas otsustamisel: 2011 ESC non-STEMI
juhised

Hamm CW et al, Eur Heart J 2011; 32: 2999–3054

Riski hindamine non-STEMI korral invasiivse ravi osas 
otsustamisel (2015 ESC Non-STEMI juhised) Ehhokardiograafia non-STEMI korral

� TTE peab olema EMO-dest rutiinselt kättesaadav ja tehtav 
kõikidel non-STEMI patsientidele hospitaliseerimisel 

� Tuleb teha kahtlusel KV etioloogiale ebastabiilse 
hemodünaamika korral või elustamise järgselt 

� Abiks diferentsiaaldiagnostikas

� Vasaku vatsakese süstoolset funktsiooni tuleb hinnata vähemalt 
enne haiglast välja kirjutamist

� Püsiva rindkere valu ja ebaselge EKG korral kohene ehho nii 
alternatiivse diagnoosi kui non-STEMI hindamiseks

� Ehhos kontraktsioonihäire leidmisel teha kohene SKG sõltumata 
troponiini väärtustest

Roffi M, et al Eur Heart J  doi:10.1093/eurheartj/ehv320
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Søholm H et al, Eur Heart J: Acute Cardiovasc Care 2014,
doi: 10.1177/2048872614556000

EF muutus STEMI patsientidel

Søholm H et al, Eur Heart J: Acute Cardiovasc Care 2014,
doi: 10.1177/2048872614556000

Individuaalsed EF muutused

Remodelleerumise mõju prognoosile 
STEMI ja non-STEMI korral

Haberka M  al, Echocardiography 2015;32:454–460

Parema vatsakese üldine pikisuunaline strain ja 
prognoos ägeda inferioorse infarkti korral

Park SJ et al, J Am Coll Cardiol, Cardiovasc Imaging 2015;8:161-9

GLSRV: piir ≥ -15,5%
Tundlikkus        73%
Spetsiifilisus      65%

Ehho-parameetrite kombineerimine 
riski hindamisel

Bedetti G et al, Am J Cardiol 2010;106:10709-16 

Kokkuvõte
� Ehho ÄKS korral võimaldab

◦ Kiiresti hinnata vatsakeste üldist ja segmentaarset
funktsiooni

◦ Diagnoosida tüsistusi või leida alternatiivset 
diagnoosi

◦ Hinnata prognoosi
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Tänan!


