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Magnetuuring –  
vastused järgmistele küsimustele 

•  Müokardi globaalne ja segmentaarne 
kontraktsioonivõime 
–  vatsakese funktsioonihäire ulatus  

•  Müokardi perfusioon koormusel ja rahuolekus  
–  isheemia olemasolu 

•  Infarkti ulatus 
- eluvõimelise müokardi maht 

•  Tüsistuste avastamine 
–  trombide, aneurüsmide formeerumine 



Müokardi kahjustuse hindamine 
magnetis 

Infarkti ulatus korrelleerub histoloogilise leiuga 

MRT 

Histo 

Wagner et al. LANCET 2003; 361:374-79 



Täna on kavas käsitleda 

•  Müokardi kahjustuse hindamine MRT-s 
– Kuidas töötab 
– Kuidas interpreteerida kujutisi 
– Kuidas saavutada parimaid tulemusi 
– Haigusjuhud 

•  Müokardi perfusiooni hindamine 
– Patsiendi ettevalmistus 
– Haigusjuhud 



Müokardi kahjustuse hindamine 

•  Infarkti visualiseerimise aluseks on gadoliiniumit sisaldava 
kontrastaine kogunemine kahjustusalasse 
 
–  Ägeda infarkti korral   

tingitud rakumemebraanide 
terviklikkuse katkemisest 

–  Vana infarkti korral avardunud  
ekstratsellulaarsest ruumist 

–  Optimaalne kontrastsus  
kahjustatud ja intaktse 
müokardi vahel saadakse ~10 min pärast 
kontrastaine süstimist – hiline kontrasteerumine 

 



Normaalne müokard  
– ilma signaalita/ilma kontrasteerumiseta 



Normaalne müokard  
– ilma signaalita/ilma kontrasteerumiseta 



Uuringu interpreteerimine:  
“The white is dead” 

Müokardi infarkt Norm 



MRT uuring müokardist 

Müokardi infarkt Norm 



Südame MRT 

•  Lihtne? 

•  Oleks lihtne kui süda oleks liikumatu ja 
patsient ei hingaks 

•  Liikumine põhjustab artefakte 
 



Kvaliteetse uuringu alused 

•  Korralik EKG sünkronisatsioon 
– Probleemiks arütmia, EKG signaali moonutus 

tugevas magnetväljas 
•  Südame löögisagedus 

– Üle 100 l/min -> kvaliteedi langus 
•  Patsiendi kooperaabelsus 

– Pikk uuring 
– Sagedad hingamispeetused ca 10-20 sec 



Uuringu tulemuste sõltuvus patsiendist 
- funktsioon 



Uuringu tulemuste sõltuvus patsiendist 
– kontrasteerumine 



Müokardi eluvõimelisuse hindamine 
 •  Põhineb infarkti ulatuse määramisel 

–  müokardi infarkti ulatus magnetuuringul ja 
histoloogilisel preparaadil on otseses korrelatsioonis  

–  väga hea lahutusvõime võimaldab eristada 
subendokardiaalset ja transmuraalset infarkti 

•  Düsfunktsionaalse müokardi eristamine 
eluvõimetust müokardist 
–  mitteeluvõimelise müokardi revaskulariseerimine ei 

paranda patsiendi prognoosi ja on seotud suurema 
perioperatiivse suremusega 



Revaskularisatsiooni tulemuse sõltuvus infarkti 
transmuraalsest ulatusest MRT-s 
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Infarkti transmuraalne ulatus >75%:  
revaskularisatsioon ei paranda funktsiooni!!! 



Müokardi infarkti tüsistuste avastamine 

•  Mikrovaskulaarne obstruktsioon (�no-reflow�) 
–  Halvema prognoosi tunnus 
–  Suurem risk  vasaku vatsakese remodelleerumisele, 

düsfunktsioonile, komplikatsioonide tekkele 
 



47 a. meespatsient 
äge STEMI  
anteroseptaalne infarkt 

15.12.11:3D S(1) A(55R) C(23) SPL(6R) SPL2(5) D(212) DIP(4) DPL(2) K:D-C,D-A,A-SPL1 
PKI: A (55R) -> (112) + DESx3 

17.12.11 

14.04.12 



47 a. meespatsient 
Äge STEMI anteroseptaalne infarkt 

17.12.11 14.04.12 



47 a. meespatsient 
Äge anterioorne infarkt. LCX krooniline 

oklusioon 

15.11.2011: 2D S(1) A (141) Di (2) C (16R) OM (2) D (122) DIP (1) DPL (1) K:D->C 
PKI: A(4) -> (1) + DESx1 



47 a. meespatsient 
Äge anterioorne infarkt. LCX krooniline 

oklusioon 

18.11.2011 20.03.2012 



18.11.2011 20.03.2012 

47 a. meespatsient 
Äge anterioorne infarkt. LCX krooniline 

oklusioon 



Ägeda müokardi kahjustuse dif diagnostika 

Äge müokardiit 



Müokardi isheemia avastamine 
•  Müokardi perfusioon rahuolekus ja koormusel 
•  Farmakoloogiline koormus vasodilataatoritega 

(adenosiin, dipüridamool)  
•  Hinnatakse gadoliiniumit sisaldava kontrastaine 

esmast passaaži läbi müokardi 
 

•  MRT suure lahutusvõime tõttu on võimalik 
avastada perfusiooni muutusi müokardi 
subendokardiaalses osas – isheemilise kaskaadi 
alguses 



Müokardi stress-perfusioon MRT 
näidustused 

– Keskmine koronaarhaiguse tõenäosus 
•  Ebatüüpiline stenokardia 

– Ebaselge EKG koormustest/ koormus ei ole 
võimalik 

–  Invasiivsel või KT-angiograafial avastatud 
stenoosi hemodünaamilise tähtsuse 
hindamine 

ACCF/ACR/SCCT/SCMR/ASNC/NASCI/SCAI/SIR 2006 Appropriateness Criteria for Cardiac 
 Computed Tomography and Cardiac Magnetic Resonance Imaging. JACC 2006:1475–97 
 



Müokardi isheemia avastamine 

perfusioon rahuolekus perfusioon koormusel 



Mitte-invasiivne müokardi perfusiooni 
uurimine: värske meta-analüüs 

•  JACC 2012 Mai 
•  166 artikli (aastad 1990-2010): 17901 patsienti 
•  Referents: stenoos >50% angiograafial 

J Am Coll Cardiol. 2012 May 8;59(19):1719-28. 

SPECT MRT PET 

Tundlikkus 88% 89% 84% 

Spetsiifilisus 61% 76% 81% 



•  Astma viliseva hingamisega 
 

•  II või III astme AV blokk, sick-sinus sündroom 
 

•  Metüülksantiinid 
–  Aminofülliin caffeiin, teobromiin – blokeerivad adenosiini 

toimet 

•  Süstoolne vererõhk alla 90 mmHg 
•  Dipüridamooli hiljutine kasutamine 
•  Hüpersensitiivsus adenosiinile 
•  Ebastabilne stenokardia või äge müokardi infarkt 
•  Väljendunud bradükardia < 40 l/min 

Adenosiiniga müokardi stress-perfusioon 
- vastunäidustused 



Adenosiiniga müokardi stress-perfusioon 
- patsiendi ettevalmistus 

•  Vähemalt 12 tundi (soovitav 24 t) enne uuringut 
ei tohi juua kofeiini sisaldavaid jooke (kohv, tee, 
kakao, coca-cola, energiajoogid), süüa šokolaadi 
ja seda sisaldavaid toite 

•  24 tundi enne uuringut ei tohi suitsetada 
 
•  Vähemalt 2 tundi (soovitav 4-6 t) enne uuringut 

ei tohi süüa 



Võta koju kaasa 
•  Infarkti ulatus MRT-s on prognostilise 

tähtsusega 
– Subenokardiaalne vs transmuraalne 

•  Hilise kontrasteerumise interpretatsioon: “the 
white is dead” 
– Muster viitab kahjustuse põhjusele 

•  Kvaliteet sõltub pt. südame rütmist ja koostööst 
–  Liigutusartefaktide vältimine 

•  Adenosiiniga uuringuks spets. ettevalmistus 
– Ei tohi juua kohvi 24t 



Tänan! 


