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Haigusjuht 
CRT patsient 

Mai Blöndal 

Kardioloogia 3. a. resident 

CRT idee: vähendada mehhanilist düssünkroonsust 

Steffel ja Leclercq, EHJ 2014 

CRT näidustuse jaoks hinnatakse 

• Kroonilise SP aste (NYHA III/ ambul. NYHA IV) 

• LBBB olemasolu  

• QRS laiust (>120 ms) 

• SR/FA olemasolu 

• LVEF (≤35%) 

• Reaktsiooni medikamentoossele ravile  

• Üldist funktsionaalset staatust ja prognoositavat eluiga (1 a.) 
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Probleemi olemus 
• Hetkel umbes kolmandik haigetest ei reageeri CRT-le* 

– Reageerija = LVED mahu vähenemine ≥10-15% 6-12 kuud pärast CRT 
alustamist 

• Arvatakse, et ehhoKG-l on rohekm potentsiaali kanditaatide selekteerimiseks 

– septumi ja lateraalseina elektrilise düssünkroonsuse demonstreerimine 

• EhhoKG senised parameetrid ei ole piisavad reageerijate määratlemiseks 

– M-mode: septaalse-posterioorse-liikumise hilinemine (probleemiks 
hindajatevaheline variaabelsus 72%)** 

– TDI: segmentide voolukiiruste võrdlemine 

– Speckle tracking: segmentide süstoolse tipp-pingulduse ajastus  

• Uue lahendusena nähakse apikaalse kõikumise hindamist (apical rocking)*** 

*Steffer ja Leclercq  EHJ 2014 
**Bax et al (PROSPECT trial), JACC 2009 

***Stanovic et al EHJ 2014; Stanovic et al EHJ 2015; Voigt EHJ 2015  

Apikaalne kõikumise (ApRock)  
visuaalne hindamine 

Stanovic et al EHJ 2015 

ApRock kvantifitseerimine 

Stanovic et al EHJ 2015 
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Haigusjuht  
1. episood: 06/2014 

• 68-a mees 

• Isheemilise geneesiga DKMP, NYHA III 

• Dateerimata AMI, 05/2014 Lõuna-Eesti haiglas kopsuturses, ehhoKG`s RIA varustusalal 
kontraktioonihäire 

• 6/2014 SKG: 3 D S(1) A(1 2 3) Di2(4) C(2 2) OM1(3) D(1 1 2) AM(3), medikamentoosne ravi 

• Pole dokumenteeritud VT/VF 

• Kaasuvalt: jämesoole pahaloomuline kasvaja OP 4/2013 (remissioonis), progresseeruv NP  

• EhhoKG`s: 

– LBBB, QRS 176 ms 

– EF 34%, kerge õõne dilatatsioon (EDV/BSA 81 ml/m²),  

– Üldine hüpokinees, segmentarne kontraktiilsus pole hinnatav 

– Septumi ja tipu asünkroonne liikumine (apikaalne kõikumine?) 

– Keskmine MR 

• CRT alustamine 

Haigusjuht 
2. episood 12/2015 

• Hospitaliseeritud õhupuuduse süvenemise tõttu, muidu seni enesetunne 
olnud hea 

• Leitud teadmata ajast tahhüferkventne FA (umbes 1 kuu) 

• EhhoKG  

– 01.12.2015 tahhüfrekventse FA foonil EF 25% 

– 02.12.2015 stimuleeritud rütmi foonil EF 36% 

• Stimulaatori kontrollis biventrikulaarne stimulatsioon 95%; 2,7% ajast FA; 
lühiaegne 6 kompleksist koosnev non-sustained VT  

Parameetrid dünaamikas 
Parameeter 03.06.2015 02.12.2015 Muutus 

LVED maht 184 ml 176 ml 8 ml (4%) 

EDV/BSA  81 ml/m² 76 ml/m² 7% 

LVEF 34% 36% 
(FA ajal 25%) 

2% 

GLS 8,9% 8,5%  
(FA ajal 4,6%) 

0,4% 

MR Keskmine Keskmine - 

Interventikulaarne 
düssünkroonsus 

Jah (70 msek) Ei (20 msek) Interventrikulaarne 
düssünkroonsus 

taandunud 

Apikaalne kõikumine 
(visuaalselt hinnatuna) 

Olemas Ei ole 

Järeldus:  
- Reageerimist CRT-le oleks vajalik hinnata uuesti 2-3 kuu pärast 
- Püsimine stimuleeritud rütmis ülioluline 

Kokkuvõtteks  

• Kõige aluseks on hea kvaliteetiga salvestused 

• CRT-st kasu saamise eelduseks on stimuleeritud rütm 

• Reaktsioon CRT-le ei toimu üle öö 

• Ravijuhistes oodatakse CRT/ ICD kanditaatide hindamiseks ehhoKG`lt hetkel 
LVEF  

• Lisaks info ehhoKG`lt 

– LVED maht 

– Infarkti arm lateraalselt (elektroodi koht) 

– Visuaalselt hinnatuna septumi ja lateraalseina düssünkroonne liikumine 

– Interventrikulaarne düssünkroonsus  

• CRT-le reageerimise ennustamiseks hetkel suund apikaalse kõikumise kui 
vasaku vatsakese düssünkroonsuse väljenduse hindamiseks 

CRT näidustus 
Siinusrütmis olevad KSP haiged 

CRT on soovitatud üldsuremuse vähendamiseks patsientidele, kellel on hoolimata vähemalt 3-
kuusest optimaalsest medikamentoossest ravist NYHA III/ ambul. IV, LVEF ≤35% ja LBBB ning 
oodatav eluiga on vähemalt 1 aasta heas funktsionaalses staatuses: 

- QRS  >150  ms (IA) 
- QRS 120-150 ms (IB) 

CRT tuleks/ võib kaaluda üldsuremuse vähendamiseks patsientidele, kellel on hoolimata vähemalt 
3-kuusest optimaalsest medikamentoossest ravist NYHA III/ambul. IV ja LVEF ≤35%, kuid pole LBBB 
ning oodatav eluiga on vähemalt 1 aasta heas funktsionaalses staatuses: 

- QRS  >150  ms (IIA) 
- QRS 120-150 ms (IIB) 

Permanentse FA-ga KSP haiged  

CRT tuleks kaaluda üldsuremuse vähendamiseks püsiva FA-ga KSP patsientidele, kellel on hoolimata 
vähemalt 3-kuusest optimaalsest medikamentoossest ravist NYHA III/ ambul. IV ja LVEF ≤35%, QRS 
>120 ms ning oodatav eluiga on vähemalt 1 aasta heas funktsionaalses staatuses: 

- Juhul kui saavutatakse biventrikulaarne stimulatsioon võimalikult lähedale 100%-le (IIA) 
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ICD näidustus primaarseks SCD ennetamiseks 
KSP haigetele 

NYHA II-III 

ICD soovitatakse SCD ennetamiseks NYHA II-III patsientidele, kellel LVEF ≤35% 
hoolimata vähemalt kolmekuusest optimaalsest medikamentoossest ravist ning 
oodatav eluiga on vähemalt 1 aasta heas funktsionaalses staatuses (IA) 
- Isheemiline põhjus (vähemalt 6 nädalat peale ÄMI) (IA) 
- Mitte-isheemiline põhjus (IB) 
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