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Erakorraline 
ehhokardiograafia: 
EACVI soovitused

Piibe Muda 

Tartu Ülikooli Kliinikumi südamekliinik

Tartu Ülikooli Kardioloogiakliinik

Juttu tuleb

O Mis on erakorraline ehho

O Erakorralise ehho teostaja pädevusnõuded 
ja väljaõppe programm

O Erakorraline ehho: kellele ja miks

Ehhokardiograafia

O Mobiilsus ja suhteliselt madal hind
O Võimaldab hinnata nii anatoomiat kui 

hemodünaamikat patsiendile minimaalse 
ebamugavusega

O Ei ole vaja röntgenkiirgust ega ioniseeritud 
kontrastainet

O Kiirendab otsustusprotsessi
O Ohutult ja kiiresti vajadusel korratav 

dünaamika hindamiseks
O On mitmetes käsitluse algoritmides

Potentsiaalsed ohud

O Ebapiisavad teadmised, et hinnata 
uuringu võimalusi ja piiranguid

O Võimalikud diagnostilised vead ja sellest 
tulenevad katastroofilised tagajärjed

O Vajalikud on standardid nii uurija 
ettevalmistuse kui uuringu tegemise osas
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Erakorraline ehhokardiograafia

O Kompleksne ehho-uuring, mida tehakse 
ebastabiilsel haigel kardiovaskulaarse
patoloogia kahtlusel 

O Siia alla ei kuulu
O Rutiinne uuring intensiivis viibival stabiilsel haigel 

siia alla ei kuulu

O Fokusseeritud uuring (ehho skanneerimine)

Kes võivad teha?

O Kõik, kes on saanud adekvaatse 
väljaõppe nii adekvaatsete salvestuste 
saamiseks kui tulemuste 
interpreteerimiseks

Nõuded väljaõppele
Ehho liik Minimaalne arv 

pädevuse 

saavutamiseks

Pädevuse aste Minimaalne arv 
pädevuse 

säilitamiseks

TTE (algtase) 350 III Piisav maht

TTE 
(edasijõudnud)

750 III 100

TEE 
(edasijõudnud)

75 III 50

Stress ehho
(edasijõudnud)

100 III 100

Erakorralises ehhokardiograafias

miinimumnõuded väljaõppele:
O Iseseisev uuringu teostaja - kardioloog: 

O Kardioloogi väljaõpe
O 350 tava TTE uuringut
O TEE-s tase II (praktiline kogemus, aga mitte iseseisev tegija)
O Stress-ehhos tase I (uuringu metoodika valik ja interpreteerimine, ei 

teosta ise)
O 150 ehhot ise teostatud ja interpreteeritud erakorralisel haigel

O Iseseisev uuringu teostaja, mittekardioloog
O Oma eriala väljaõpe
O 350 TTE-d, tase II TEE-s ja tase I stress-ehhos
O 150 erakorralist ehhot interpreteeritud/teostatud, neist 50 täiesti 

iseseisvalt
O Teoreetiline ja praktiline erakorralise ehho alane väljaõpe

O Ekspert: kõikide ehho liikide puhul tase III, õpetab teisi
O Taseme säilitamisel piisab 50-st uuringust aastas nii kardioloogile 

kui mittekardioloogile

Haigused ja seisundid, mida 
väljaõpe peaks sisaldama

O ÄKS; müokardiinfarkt

O ÄMI mehhaanilised 
tüsistused

O Ägedad aordi haigused

O Äge pulmonaalemboolia

O ÄSP, kardiogeenne shokk

O Perikarditamponaad

O Äge müokardiit

O Pneumotooraks

O Aordisuistiku stenoos 

O Äge klapipuudulikkus

O Hüpertroofiline 
kardiomüopaatia

O Kardiomüopaatiad

O Takotsubo kardiomüopaatia

O Klapiproteesi düsfunktsioon

O Südamest tulenevad embolid
(tuumorid ja trombid)

O Vatsakese abistava seadme 
funktsiooni häire

O Interventsionaalse protseduuri 
ägedad tüsistused

O Kardiokirurgia järgsed ägedad 
tüsistused

O Endokardiit

O Südame trauma 

Programm peab sisaldama teemasid:

O Erakorralise ehho näidustused ja piirangud

O Teadmised pildi reguleerimisest, artefaktidest ja 
vigade võimalustest

O Teadmised südame ja veresoonte anatoomiast

O Tavauuringu ja lisaprojektsioonide saamine ja 
dokumenteerimine
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Programm peab sisaldama teemasid:

O Mõlema vatsakese suuruse ja funktsiooni hindamine

O Kardiogeense shoki uurimine, eristamine muudest shoki
põhjustest

O Segmentaarse kontraktiilsuse häire äratundmine

O PV funktsiooni,  hindamine, sh PV infarkti osas hindamine

O Ägeda klapirikke äratundmine

O Perikardiefusiooni hindamine

O Efusiooni ja hematoomi eristamine

O Stabiilse hemodünaamika ja tamponaadi eristamine

O Perikardi- ja pleuravedeliku eristamine 

Programm peab sisaldama teemasid:

O Intra-ja ekstravasaalse voluumeni hindamine
O Hüpovoleemia äratundmine
O Erinevate tsentraalse rõhu tõusu põhjuste eristamine
O Ekstravaskulaarse kopsude vedeliku hindamine (B-jooned)

O Rinnaaordi hindamine 
O Aordi dissektsiooni diagnostika
O Aordi laienemise/aneurüsmi diagnostika

O Klapiproteesi düsfunktsiooni hindamine
O Südames olevate lisamasside diagnoos ja 

diferentsiaaldiagnoos
O Rindkere traumaga patsiendi uurimine 

Ehhost võiks abi olla ägedas situatsioonis

O Hemodünaamika ebastabiilsus või hüpotensioon 
kardiaalse patoloogia kahtlusel või ebaselgel juhul

O Müokardi isheemia kahtlusel, kui markerid ja EKG on 
mittediagnostilised, kui uuringu saab teha valu ajal

O Müokardiinfarkti tüsistuse kahtlusel (MR, 
hüpokseemia, VSD, ruptuur/tamponaad, shokk, PV 
haaratus)

O Kardiaalse etioloogiaga hingamispuudulikkuse 
kahtlusel

O KATE olemasolul või kahtlusel, kui seda on vaja ravi 
juhtimisel

Söögitorukaudne ehhokardiograafia

O Võib olla nii esimene valik kui vajadusel järgneda 
TTE-le situatsioonist sõltuvalt
O Intraoperatiivne või vahetus POP perioodid

O Oluline rindkere deformatsioon/vigastus

O Kopsuemfüseem

O Vajalik kiire kardioversioon

O Kõrge suremusega patoloogia välistamiseks
O Äge aordi haigus

O Äge klapirike/klapiproteesi düsfunktsioon

Erakorralise ehho eesmärgid EMO-s

O Diagnostiline
O Kõik ägedad kardiovaskulaarsed situatsioonid)

O Sümptomi-tunnuse seos
O Äge rindkere valu ja selle võimalik ehho leid
O Düspnoe (MI, KATE, KMP, perikardi vedelik)
O Palavik (IE, müo- ja perikardiit)
O Neuroloogiline defitsiit (trombid, Ao dissektsioon)
O Hüpotensioon (AoS, HKMP. ÄSP, tamponaad)
O Tsüanoos (KATE, oluline shunt)

O Elustamise ajal
O Vatsakeste suurus ja funktsioon
O Tamponaad
O Voluumeni hindamine 

Erakorraline ehho intensiivravi 
osakondades

O Lisaks eelnevale:
O Protseduuride juhtimine ja monitoormine
O Protseduurijärgsete tüsistuste hindamine 
O Enne primaarset PKI-d infarkti-soone 

hindamiseks
O Stendi tromboosi kahtlusel uue 

kontraktsioonihäire hindamiseks
O Kardiokirurgias POP tüsistuste 

hindamiseks
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Erakorraline uuring on  näidustatud:
äge rindkere valu

O MI/isheemia kahtlus, aga EKG/markerid on 
mittediagnostilised, uuring teha valu ajal

O Teadaolev südame patoloogia
O Ebastabiilne hemodünaamika, mis ei reageeri tavapärastele 

ravivõtetele
O Kahtlus AoD-le, KATE-le, müoperikardiidile, perikardi

tamponaadile või Takotsubo KMP-le
O Esmane uuring aordidissektsiooni kahtlusel või rindkere 

traumaga haigel perikardiõõnde verejooksu kahtlusel
O KATE korral ravi juhtimiseks

Erakorraline uuring ei ole  näidustatud:
äge rindkere valu

O Kui mittekardiaalne põhjus on ilmne

O MI/isheemia diagnoos on kindel ka ilma ehhota

O KATE kahtlusel diagnoosi kinnitamiseks või 
välistamiseks

O Plaanilise diagnostilise strateegia osana stabiilse 
hemodünaamikaga haigel KATE kahtlusel

Erakorraline uuring on  näidustatud:
äge düspnoe

O Kardiaalse ja mittekardiaalse etioloogia eristamine, kui 
muude uuringute tulemused on vastukäivad

O Südamepuudulikkuse kahtlusel vasaku vatsakese 
suuruse,  üldise ja segmentaarse konrtraktiilsuse
hindamiseks

O Tamponaadi osas hindamiseks

O Ägeda klapipuudulikkuse või klapiproteesi 
düsfunktsiooni hindamiseks

O Müokardiinfarkti tüsistuste hindamiseks

Erakorraline uuring on  näidustatud:
Hemodünaamika ebstabiilsus/shokk

O Diferentsiooldiagnostikas kardiaalse ja mittekardiaalse
põhjuse eristamisel

O Perikardi efusiooni, vatsakeste düsfunktsiooni või 
ägeda klapipuudulikkuse kiireks hindamiseks

O Kiireks voluumeni hindamiseks

Erakorraline uuring ei ole  näidustatud:
Hemodünaamika ebstabiilsus/shokk

O Shokk on mittekardiaalse etioloogiaga

O Anafülaktiline

O Neurogeenne

O Hemorraagiline

Erakorraline uuring on  näidustatud:
uus kahin

O Uus  kahin ja tunnused mis viitavad SP-le, ÄMI-le/ 
isheemiale, KATE-le, endokardiidile, esineb sünkoop 
või on kliinilised struktuurse südamehaiguse tunnused

O Vegetatsioonide leidmiseks
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Erakorraline uuring on  näidustatud:
Raske rindkere trauma 

O Et otsida

O Perikardi efusiooni

O Müokardi kontusiooni

O Segmentaarse kontraktiilsuse häiret

O Ägedat klapipuudulikkust

O Aordi dissektsiooni

Erakorraline uuring ei ole  näidustatud:
Kerge rindkere trauma 

O Rutiinne uuring, kui rindkere trauma on olnud kerge 
ning EKG ja biomarkerid on normis

Erakorraline uuring on  näidustatud:
Elustamine/südameseiskus

O Südameseiskuse põhjuse hindamiseks

O Elustamise kulu juhtimiseks 

O Tamponaad

O Hüpovoleemia

O KATE

O Hüpertroofiline KMP

Erakorraline uuring ei ole  näidustatud:
Elustamine/südameseiskus

O Rutiinse osana elustamisest

Dokumenteerimine 
erakorralise ehho korral

O Kõik uuringud tuleb teostada hea kvaliteediga aparaadiga, 

dokumenteerida nii pildimaterjal, mõõtmised kui 

interpretatsioon

O Esialgne kiire vastus, hilisem põhjalik vastus

O Potensiaalselt ohtlike uuringute korral võimalusel enne 

võtta informeeritud nõusolek patsiendilt või tema 

lähedastelt, va eluohtlikud situatsioonid, kus selleks pole 

aega

Erakorralise ehho ABCD
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Kokkuvõtteks

O Erakorraline ehho on vajalik ja kasulik, aga on 
vajalik, et 
O On tehtud pädeva ehhokardiografisti poolt

O Arvestatakse uuringu võimalusi ja piiranguid

O Uuring on tehtud nii suures mahus kui võimalik, 
salvestatud ja interpreteeritud 


