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MIS ON KÄSITLUSES UUT? 

HELENA NESTOR 

ARST-RESIDENT (KARDIOLOOGIA, III) 

 DIAGNOOSIMINE 

DIAGNOOSIMINE 

Kliiniline pilt 

Laboratoorsed analüüsid 

…3 x MB külv aeroobidele & anaeroobidele 30 min. intervallidega. 

Ei pea ootama palavikupiike! 

…mitteinfektsioosne endokardiit? 

Piltdiagnostika 

…võtmetähtsusega 

TTE 

TEE 

CT, MRT 

PET/SPECT 

 

 

 

 

DIAGNOOSIMINE 

Kliiniline pilt 

Laboratoorsed analüüsid 

…3 x MB külv aeroobidele & anaeroobidele 30 min. 

intervallidega. Ei pea ootama palavikupiike! 

…mitteinfektsioosne endokardiit? 

Piltdiagnostika 
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TEE 

CT, MRT 

PET/SPECT 

 

 

 

 

Ehhokardiograafia roll diagnoosimisel: 

  
TTE: 

- soovituslik esmane uurimismeetod IE kahtlusel 

 

- S. Aureus bakterieemia  

 

TEE: 

- negatiivse / mittediagnostilise TTE korral, kui püsib 

tugev kliiniline kahtlus 

- klapiproteesi / EKS / ICD vms puhul 

- positiivse TTE korral, välja arvatud isoleeritud 

parempoolne natiivklapi endokardiit kui olemas hea 

kvaliteediga TTE.  

 

…korrata TTE/TEE’d 5-7 päeva möödudes, kui algne 

uuring negatiivne, kuid püsib kliiniline kahtlus 

 

 

Ehhokardiograafia roll raviefekti monitoorimisel: 

- korrata TTE/TEE koheselt, kui tekib 

komplikatsioon. 

- kordusuuringut võiks kaaluda 

mittekomplitseerunud IE puhul, et hinnata 

”vaiksete” komplikatsioonide teket või jälgida 

vegetatsioonide suurust. Ajaline kriteerium 

on individuaalne.   
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Ehhokardiograafia roll operatsiooniaegselt: 

Kõikide operatsiooni vajavate juhtude puhul. 

 

Ehhokardiograafia roll ravi lõppemisel: 

TTE on näidustatud antibiootikumravi lõppedes 

klapi morfoloogia ja funktsiooni hindamiseks.  

3D TEE reaalajas: 

- ennustab võrreldes 2D TEE’ga paremini 

emboolia riski, kuna hindab adekvaatsemalt 

vegetatsiooni suurust. 

 

+ klapi perforatsiooni olemasolu 

+ proteesi dehistsientsi 

+ protsessi perivalvulaarset levikut 

 

CT ROLL: 

Lisandväärtus: 

- abstsessi/pseudoaneurüsmi diagnoosimine TEE’le 
sarnase täpsusega 

-  Ao-klapi IE:  annab lisainfot aordi struktuuride osas 
(preOP vajalik teave) 

-  parema poole IE: kaasuv kopsuhaigus/abstsess? 

- klapiproteesi IE puhul võib saada ehhokardiograafiale 
konkureerivaks uurimismeetodiks 

- KNS emboolia dgn kriitiliselt raskel haigel 

- perifeerse emboolia dgn 

 

 

MRT ROLL: 

- nn “vaiksete” KNS embooliate dgn (üks 

Duke’i väikestest kriteeriumitest) – aitab 

kaasa varasemale dgn’le 

 

…juhtival kohal väikesed isheemilised kolded 

(60-80%) 

 

 

PET/CT , SPECT/CT ROLL: 

-    vähendavad nn “võimalike IE” juhtude hulka. 

- aitab diagnoosida perifeerseid septilisi emboleid 

-    tulevikus AB ravi efekti monitoorimine PET/CT abil? 

 

PET/CT miinused: 

- füsioloogiline kogunemine KNS 

- ruumiline resolutsioon 

- mittespetsiifilisus 

 

SPECT/CT on spetsiifilisem ja täpsem meetod, KUID: 

- aeganõudvam 

- ruumiline resolutsioon 

 

 

 

 

     

I UUENDATUD DIAGNOOSIMISE 

ALGORITM 
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DIAGNOSTILISED KRITEERIUMID DIAGNOSTILISED KRITEERIUMID 

 

Patoloogilised kriteeriumid: 

- mikroorganismi positiivne 

histoloogia / külv 

 

 

Kliinilised kriteeriumid: 

2 suurt kriteeriumit  

1 suur + 3 väikest kriteeriumit 

5 väikest kriteeriumit 
 

 

DIAGNOSTILISED KRITEERIUMID 

 

1 suur ja 1 väike kriteerium 

3 väikest kriteeriumit 
 

DIAGNOSTILISED KRITEERIUMID 

- Ei vasta eelnevatele kriteeriumitele 

- Kindel alternatiivne dgn 

- IE’ga seostatud sümptomite 

taandumine AB ravi foonil ≤4 

päevaga 

- OP’l/ lahangul puudub IE leid 

DIAGNOSTILISED KRITEERIUMID DIAGNOSTILISED KRITEERIUMID 

 Suured kriteeriumid 

1. positiivne verekülv (erisused olenevalt 

mikroorganismist) 

2. positiivne piltdiagnostika: 

…EhhoKG (vegetatsioon, abstsess, pseudoaneurüsm, 

fistel, klapiperforatsioon/ -aneurüsm,  uus proteesi 

dehistsients) 

UUS! …SPECT/CT või PET/CT* alusel ebanormaalne 

aktiivsus klapiproteesi ümbruses 

UUS! …CT alusel kindel paravalvulaarne lesioon 
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DIAGNOSTILISED KRITEERIUMID 

Väikesed kriteeriumid 

1. predispositsioon 

… nt. GUCH, süstiv narkomaan 

2. palavik >38 kraadi 

3. UUS! vaskulaarsed lesioonid (k.a. nn “vaiksed” 
lesioonid diagnoosituna vaid radioloogiliselt) 

…nt. suured arteriaalsed embolid, septilised kopsuinfarktid, 
infektsioossed aneurüsmid, IKH, konjuktiivi hemorraagia 

4. immunoloogilised fenomenid 

…nt. GN, Osleri sõlmed 

5. positiivne verekülv, mis ei vasta suure kriteeriumi 
nõuetele 

UUENDATUD DIAGNOOSIMISE ALGORITM 

KOKKUVÕTVALT: 

 

Täiendav SPECT/CT, PET/CT 
proteesendokardiidi kahtlusel 

Südame CT paravalvulaarsete 
lesioonide välistamiseks 

Kogu keha CT/ pea MRT nn 
“vaiksete infektsioossete lesioonide” 
diagnoosimiseks 
 

 

          KÄSITLUS:  

 

 “ENDOCARDITIS TEAM” 

“ENDOCARDITIS TEAM” 

• Meeskonna liikmed: 

KARDIOKIRURG 

KARDIOLOOG 

ANESTESIOLOOG 

INFEKTSIONIST 

MIKROBIOLOOG 

KLAPIHAIGUSTE / KAASASÜNDINUD SÜDAMEHAIGUSTE / 

RÜTMOLOOGIA SPETSIALIST 

EHHOKARDIOGRAAFIA SPETSIALIST 

RADIOLOOG 

NEUROLOOG 

 

• Referentskeskus: 

…kohene ligipääs diagnostilistele protseduuridele 

…kohene ligipääs kardiokirurgiale, neurokirurgiale 

…nimetatud spetsialistide olemasolu 

 

 Kes vajaksid kohest suunamist? 

komplitseerunud IE juhud    

ehk: 

A) kaasuv südamepuudulikkus 

B) abstsess 

C) embooliline / neuroloogiline tüsistus 

D) kaasasündinud südamerike 

 

 

“ENDOCARDITIS TEAM” 

• Meeskonna roll: 

… regulaarsed koosolekud (OP ravi otsus, 
jälgimise taktika) 

…AB ravi valik / kestvus / ravivastuse jälgimise 
meetod kui meeskonna otsus 

…rahvuslikes / rahvusvahelistes registrites 
osalemine  

…patsiendi ambulatoorne jälgimine: 

soovituslikult 1, 3, 6, 12 kuud peale 
statsionaarset ravi. 
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RAVI 

RAVI 

ANTIBIOOTIKUMRAVI 

- tähtsamad muutused vrdl. 2009. aastaga: 

1. Aminoglükosiidid ei ole Staphylococcus natiivklapi IE puhul 
näidustatud. Kui kasutatakse teistel juhtudel, peaks ravimit 
manustama 1 x päevas. 

2. Rifampini peaks alustama proteesklapi IE puhul 3-5 päeva peale 
põhilise AB ravi alustamist. 

3. Optimaalne ravi Staphylococcus-endokardiidi ja empiirilise AB 
ravi osas on ikka veel lahtine. 

 

KIRURGIA 

eraldi välja toodud ülikiire (<24h), kiire (<7 päeva) operatsiooni 
vajadusega patsiendigrupid: 

1. kontrollimatu infektsioon 

2. südamepuudulikkus 

3. emboolia preventsioon 

 

EMPIIRILINE AB RAVI: 

a) Natiivklapi IE, hiline proteesklapi IE (≥12 kuud 

operatsioonist) 

Ampitsilliin + (Flu)kloksatsilliin + Gentamütsiin 

 

b) Varajane proteesklapi IE (<12 kuud operatsioonist), 

nosokomiaalne / haiglaraviga seotud juht 

Vankomütsiin + Gentamütsiin + Rifampin (3-5 päeva 

möödudes) 

 

 

ANTIBIOOTIKUMRAVI 

Ravi kestvus: 

…natiivklapi endokardiit 2…6 nädalat 

…proteesendokardiit  vähemalt 6 nädalat 

Esimeseks ravipäevaks loetakse esimest negatiivse 

verekülviga haiguspäeva. 

 

TÜSISTUSED 

TÜSISTUSED 

1. SÜDAMEPUUDULIKKUS 

… kõige sagedasemaid ja raskemaid komplikatsioone 

… 42-60% natiivklapi IE’dest. 

…  risk, kui haaratud on Ao-klapp 

…varajase OP ravi näidustus, isegi kui pt. kardiogeenses shokis. 

 

2. KONTROLLIMATU INFEKTSIOON 

…sageduselt 2. kohal OP ravi vajaduse osas 

…persisteeruv infektsioon (palavik püsib peale 7-10 p ravi) 

…perivalvulaarne haaratus (abstsessid, fistlid) 
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TÜSISTUSED 

3. EMBOLISATSIOON 

…risk kõrgem enne AB ravi alustamist. 

…sagedusega 20-50% juhtudest 

…risk: vegetatsiooni suurus (≥ 1cm) ja mobiilsus 

  Staphylococcus aureus  

  mitraalklapi haaratus 

Vasaku poole IE   KNS, põrn   

(20-50% juhtudest nn “vaiksed” embolid) 

Parema poole/EKS elektroodi IE  kops 

…OP ravi embolite tõttu mõistlik esimeste ravipäevade jooksul 

 

 

ENNETUS 

ENNETUS 

 

- muutusi võrreldes 2009. aastaga 

toimunud ei ole 

 

KÕRGEIMA IE RISKIGA PATSIENT 

1. igasuguse klapiproteesiga patsient 

2. varasemalt läbipõetud endokardiit 

3. kaasasündinud südamerikkega patsient, 

kui: 

a) tsüanootiline rike 

b)   opereeritud patsient (kasutatud 

prosteetilist materjali) 

….kuni 6 kuud peale operatsiooni 

….eluaegselt, kui residuaalshunt / 

jääkregurgitatsioon 

Antibiootikumprofülaktikat 

peaks kaaluma 

patsientidele, kes kuuluvad 

kõrgeima IE riskiga 

gruppidesse 

KÕRGEIMA IE RISKIGA 

PATSIENDIGRUPID 

1. igasuguse klapiproteesiga patsient 

2. varasemalt läbipõetud endokardiit 

3. kaasasündinud südamerikkega patsient 

juhul, kui: 

a) tsüanootiline rike 

b)   opereeritud patsient (kasutatud prosteetilist 

materjali) 

….kuni 6 kuud peale operatsiooni 

….eluaegselt, kui residuaalshunt / 

jääkregurgitatsioon 

Teistele gruppidele AB profülaktikat ei 

soovitata  

s.h. 

…natiivklapihaigused (s.h. bikuspiidne Ao-

klapp, mitraalprolaps jne) 
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ENNETUS – ÜLDISED MEETMED 

 

… hammaste kontroll vähemalt 1 x aastas, kõrge riski 
grupis 2x aastas. 

… haavade desinfitseerimine 

… kroonilise bakteriaalse nahakandluse/bakteriuuria ravi 

… bakteriaalsete infektsiooni täielik välja ravimine 

… omaalgatuslikust AB-ravist hoidumine 

… tätoveerimisest /augustamisest hoidumine 

…võimalusel viia miinimumini infusioonid ja invasiivsed 
protseduurid.  

…. eelistada perif. kanüüle, neid süstemaatiliselt 3-4 
päeva tagant vahetada. 

 

 

ENNETUS – PROTSEDUURID 

JAH 

Hambaraviprotseduurid (IIa C) 

… ainult igemeid ja periapikaalset piirkonda haaravad või suu 

limaskesta läbistavad protseduurid 

EI 

Järgnev kehtib, kui protseduuri ei planeerita infektsiooni 

kontekstis! 

Hingamisteede protseduurid (III C) 

s.h. bronhoskoopia, larüngoskoopia, intubatsioon 

 Gastrointenstinaal-/uro-/genitaaltrakti protseduurid (III C) 

s.h. TEE, gastroskoopia, kolonoskoopia, tsüstoskoopia, vaginaalne 

sünnitus, keisrilõige 

 Naha- ja pehmekoe protseduurid (III C) 

ENNETUS – AB VALIK 

profülaktilise AB ESMAVALIK: 

amoksitsilliin/ampitsilliin 2g p.o./i.v. 

 

Alternatiiv:  

tsefaleksiin, tsefazoliin, tseftriaksoon 

 

TEINE VALIK (allergia puhul): 

klindamütsiin 

 

1 doos 30-60 min enne protseduuri 
 

               AITÄH! 


