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Ehhokardiograafia müokardi 
isheemia ja eluvõimelisuse 

hindamisel

Külliki Karu
Tartu Ülikooli Kliinikumi Südamekliinik

ERÜ ja EKS ühiskoosolek, 30.11.12.

Koronaarhaige ehhoKG uurimine

 Uuritakse vasaku vatsakese segmentaarset ja üldist 
süstoolset (ja diastoolset) funktsiooni rahuolekus ja 
koormuse ajal (stress-ehhokardiograafia)

 Koronaararterite visualiseerimine enamasti pole 
eesmärgiks

Vasaku vatsakese düsfunktsioon

 üldine e. globaalne 
(väljutusfraktsioon, ESV)

 segmentaarne e. asünergia e. 
seina liikumise häired
(WMA), 16-17 segmenti 
(ASE mudel)

 3 astet

hüpokinees

akinees

düskinees

Vasaku vatsakese segmentaarne analüüs 
17 segmendi mudel (ASE):

koronaararterite varustusalad

ASE Recommendations 2005

VV seina liikumise skoorimine, 
punktiindeks

 16 (17) segmenti 
 Punktiskaala:

(0 – hüperkinees)
1 – normaalne segment
2 – hüpokineetiline segment
3 – akineetiline segment
4 – düskineetiline segment
5 – aneurüsmaatiline segment 

 Punktiindeks (WMSI):  segmentide skooride summa jagatud 
visualiseeritud segmentide arvuga

Asünergilised vasaku vatsakese 
segmendid rahuoleku ehhoKG-l
 nende diagnoosimine ehhokardiograafial ei 

tähenda alati, et tegemist armistunud või 
taaspöördumatult düsfunktsionaalse müokardiga

 nende puudumine ei välista olulist müokardi 
isheemiat või väikesekoldelist nekroosi/armi
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Stress-ehhokardiograafia üldised 
näidustused

 Müokardi isheemia provotseerimine uue
asünergia teke

 Müokardi eluvõimelisuse hindamine
düsfunktsionaalse müokardi süstoolse 
funktsiooni paranemine

Dobutamiin- ehhokardiograafia

 inotroopne mehhanism
 väikeses annuses dobutamiin – 5 kuni 20 

mikrog/kg/mineluvõimelisus
 suures annuses dobutamiin – kuni 40-50 

mikrog/kg/min+atropiinisheemia
 müokardi funktsiooni paranemist dobutamiini mõjul 

peetakse müokardi eluvõimelisuse näitajaks

Dobutamiintesti protokoll Vastuste tüübid dobutamiinile 

 isheemia – kerge, raske

 armistunud eluvõimetu müokard

 eluvõimeline müokard, infarkti põhjustanud 
arter avatud

 eluvõimeline müokard, infarkti põhjustanud 
arter olulise stenoosiga

Müokardi vastus dobutamiinile

Arm

Eluvõimeline,
soon avatud

Eluvõimeline,
oluline stenoos Bifaasiline vastus

Stress-ehhokardiograafia ajaloost

 1979 Wann jt. – 2D ehhoKG võimaldab hinnata 
koormuspuhuseid VV seina liikumise häireid 
(WMA)

 1980.-te a. keskel - off-line digitaalsalvestuse 
süsteemid, farmakoloogiline koormustest

Amstrong W.F. Et al. J Am Soc Echocardiogr 2008; 21: 22-28.
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Stress-ehhokardiograafia Tartus

 1.-d 2D stresstestid Tartus 1997.a. 
transösofageaalse stimulatsiooniga, salvestus 
videolindile (dr. K. Karu, Dr. R. Paju)

 Digitaalsalvestus 1998

 Farmakoloogiline koormustest dobutamiiniga 
1998

 Liikuvrajal koormustest 1998

 Veloergomeetriga koormustest 2007

Stress-ehhoKG metoodika kliinilises 
praktikas kaasajal

 Palju suhteliselt standardiseeritud stress-ehho 
protokolle

 Kujutiste digitaalne salvestamine paljudes 
tasapindades rahuolekus, koormuse ajal ja/või 
taastumisperioodis

 Koormuse eri etappidel salvestatud kujutiste 
kõrvuti kuvamine

Rahuolek         Koormuse haripunktil Stress-ehhokardiograafia meetodid

 Füüsilise koormusega testid   
• Liikuvrajaga koormusjärgsed testid
• Veloergomeetriga testid
• Kätega koormus

 Farmakoloogilised testid
• Dobutamiin (+atropiin)                                
• Dipüridamool (+atropiin)
• Adenosiin (+atropiin)
• Dobutamiin+dipüridamool
• Farmakoloogiline+kätega koormus

 Teised meetodid
• Transösofageaalne stimulatsioon
• Transvenoosne stimulatsioon
• Ergonoviin*
• Hüperventilatsioon*
• Külmaärritus 
• Vaimne stress                                                     * koronaarspasmi provotseerimiseks

Koronaarreserv (coronary flow 
reserve) CFR

CFR – maksimaalse 
vasodilatatsioonipuhuse 
koronaarvoolu suhe 
“rahuoleku” koronaarvoolusse

Hüpereemia esilekutsumiseks 
kasutatakse dipüridamooli 0,84 
mg/kg i/v või adenosiini 0,14 
mg/kg/min i/v

LAD visualiseeritav 95-98%-l,
ACD – 55 %-l

Normaalne koronaarreserv

> 2-3, suurem subepikardiaalselt
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Koronaarreservi languse põhjused

Norm

Epikardiaalsete       
koronaaride stenoos

Väikeste soonte       
kahjustus

Dipüridamooltesti protokoll

Eelistatud koormuse doseerimise meetod 
sõltuvalt uuringu näidustusest 

Liikuvrada          Ratas               DSE 

Rindkere valu täpsustamine                       +                    +                    ±
MI järgne risk                                            +                    +                    + 
Müokardi eluvõimelisus                             – ± + 
Düspnoe/väsimus                                     +                    +                    –
Preoperatiivne riski hindamine*                 ± ± + 
Madala gradiendiga AS                               – – + 
Muu klapihaigus                                         – +                    –
Pulmonaalhüpertensioon                            – +                    –

+  eelistatud meetod;  ± alternatiivne meetod, kui eelistatud meetodit ei saa kasutada;
– mittesoovitatav
* Mitte südamekirurgiaks

Amstrong W.F. Et al. J Am Soc Echocardiogr 2008; 21: 22-28.

Isheemiliste muutuste hindamine

 Kvalitatiivne “silmaga” hindamine - WMA 
standardiseeritud multisegmentaarne mudel (ASE 
16-17 segmenti)

 Semikvantitatiivne meetod - võrreldakse 
rahuoleku ja koormuspuhust seina liikumise 
indeksit (WMSI) 

 VV mahtude ja EF arvutamine

 Müokardi kiiruste mõõtmine

Füüsilise koormusega stress-
ehhokardiograafia usaldusväärsus

Study                            Exercise  N = Sensitivity  %  Specificity % PPV % NPV % Overall Accuracy % 

Armstrong et al 1987    TME      123        88                  86                97         61                 88 
Crouse et al 1991          TME      228        97                  64                90         87                 89 
Marwick et al 1992        TME      150        84                  86                95         63                 85 
Quinones et al 1992      TME      112        74                  88                96         51                 78 
Hecht et al 1993            SBE       180        93                  86                95         79                 91 
Roger et al 1994            TME      150        91                  – – – –
Beleslin et al 1994         TME      136        88                  82                97          50                88 
Roger et al 1995            TME      127        88                  72                93          60                 –
Marwick et al 1995        TME        80        75                  71                91          81                 -
Marwick et al 1995        TME      147        71                  91                85          81                82 
Luotolahti et al 1996      UBE      118        94                  70                97          50                92 
Roger et al 1997             TME      340       78                  41                79          40                69 

MVD, Multivessel disease; NPV, negative predictive value; PPV, positive predictive value; SBE, supine 
bicycle exercise; SVD, single-vessel disease; TME, treadmill exercise; UBE, upright bicycle exercise. 

Dobutamiine stress-ehhokardiograafia 
usaldusväärsus

Study                          N =       Sensitivity %  Specificity % PPV % NPV % Overall 
Accuracy % 

Segar et al 1992            88               95                  82             94          86                 92 
Marcovitz et al 1992   141               96                  66             91         84                  89 
McNeill et al 1992        80               70                  88             89         67                  78 
Marwick et al 1993     217               72                  83             89         61                  76 
Previtali et al 1993        80               79                  83             92         61                  80 
Takeuchi et al 1993     120               85                 93             95         80                  88 

MVD, Multivessel disease; NPV, negative predictive value; PPV, positive predictive 
value; SVD, single-vessel disease. 
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Dobutamiin-ehhokardiograafia 
ennustusjõud Nukleaarkardioloogilise piltdiagnostika 

erinevused võrreldes ehhokardiograafiaga

 Tehniliselt adekvaatse uuringu saamise 
tõenäosus suurem

 Parem sensitiivsus, eriti vasema pärgarteri 
ümberhaarava haru haiguse diagnoosimisel

 Võimalus täpsemalt hinnata isheemiat, kui 
patsient on varem põdenud infarkte

 Nukleaarkardioloogiline uuring on kallim

Ehhokardiograafiline 
koormustest eelistatud

 kui testi ohutus oluliseks probleemiks
 angiograafiliselt diagnoositud  koronaarstenoosi 

funktsionaalse tähenduse hindamine
 testi eelselt koronaarhaiguse tõenäosus väike
 kahtlus olulisele klapi-, müokardi või perikardi 

haigusele

Ehhokardiograafiline 
koormustest võiks olla eelistatud

 arteriaalse hüpertensiooniga ja/või vasaku 
vatsakese hüpertroofiaga patsiendid

 naispatsiendid

Uued võimalused 
stress-ehhokardiograafias

 Uus metoodika

 Uued näidustused

Uuemad metoodikad stress-
ehhokardiograafias 

 Kontrast-ehhokardiograafia

• Parem endokardi piiri nähtavus

• Müokardi perfusiooni hindamine

 Müokardi deformatsiooni hindamine: strain ja 
strain rate (koe-Doppler, speckle tracking)

 3D stress-ehhokardiograafia
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Müokardi koe-Doppler Stress-ehhokardiograafia koos 
müokardideformatsiooni hindamisega

Voigt J-U 2003

EAE Guidelines 2008

 The state-of-the art diagnosis of ischemia in 
stress echocardiography remains the eyeballing 
interpretation of RWA in black and white cine-
loops

 No new technology application to stress 
echocardiography is routinly recommended 
exept for contrast for endocardial border 
enhancement

Stress echocardiography expert consensus statement. Eur J Echocardiogr 2008; 9: 415-437

Milleks 3D stress-ehhokardiograafia ?

 2D ehhoKG on olulisi piiranguid

• Aeg, mis kulub paljude vaadete salvestamiseks 
anduri erinevatest positsioonidest

• Kujutiste salvestamise operaator-sõltuvus 

• Võimaldab uurida piiratud osa vasakust 
vatsakesest

• Probleemid täpselt samade lõikepindade ja 
segmentide tabamisega rahuolekus ja koormusel

Milleks 3D stress-ehhokardiograafia ?

 Full-volume 3D ehhokardiograafia võimaldab 
ületada need piirangud 

• Kiire kujutiste salvestamine
• Saab visualiseerida kogu VV, piiramata arv 

tasapindu
• Rahuoleku ja koormuspuhuste vaadete täpsem 

sobitamine
• Tunduvalt lüheneb stress-ehhokardiograafiaks 

kuluv aeg

Yang HS et al Journal of the American Society of Echocardiography 2006; 19:1136-1143

3D dobutamiin stress-ehhokardiograafia

3D volumeetrilise ehho eeliseks on anatoomiliselt korrektsete 
tasapindade saamise võimalus
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Yang HS et al Journal of the American Society of Echocardiography 2006; 19:1136-1143

Biplane ja 3D dobutamiin-stress-ehhoKG 
usaldusväärsus

A – kontrastainega, 17 juhtu
B – ilma kontrastaineta, 33 
juhtu

Kujutise kvaliteet
Grade 1 – hea
Grade 2 – adekvaatne
Grade 3 - mitteadekvaatne

Yang HS et al Journal of the American Society of Echocardiography 2006; 19:1136-1143 (DOI:10.1016/j.echo.2006.04.016 )

VV mahtude, EF and segmentaarse väljutuse ja täitumise dünaamika
arvutamine  volumeetrilisest  3D andmebaasist stress-

ehhokardiograafial

Yang HS et al Journal of the American Society of Echocardiography 2006; 19:1136-1143

3D ehhokardiograafia piirangud

A – basaalse anterioorse segmendi väljalangus kehvast võimenduse reguleerimisest
B - tüüpiline temporaalartefakt tingituna südame liikumisest seoses hingamisega

Miks praeguseni 3D stress-ehhokardiograafia ei 
ole kliinilises praktikas laialdaselt kasutatud?

Varasemad uuringud, kus kasutati 1. ja 2. põlvkonna 3D 
andureid ja nendega seotud tarkvara, näitasid:

 Farmakoloogilistel stress-testidel 2D ja 3D anduritega 
oli samasugune sensitiivsus

 3DE 3 põhilist tehnilist piirangut:
• Väike ajaline lahutusvõime
• Salvestamine kiire, kuid edasine analüüs, vajalike 

vaadete kättesaamine (“kroppimine”-pügamine) 
aeganõudev

• Ei olnud võimalik kõrvuti kuvada rahuoleku ja 
koormuspuhuseid töödeldud (“kropitud”) kujutisi

Miks võiks praegu muuta oma suhtumist 
3D stress-ehhokardiograafiasse?

 Turule on tulnud uued 3D ehho süsteemid, mis 
on

• suurema ajalise lahutusvõimega

• varustatud spetsiifilise tarkvaraga võimaldamaks  
automaatset “kroppimist” ja töödeldud kujutiste 
kõrvutamist

Uus 3D stress-ehhokardiograafia 
tarkvara

 Uus 2D/3D andur

 Uus automaatne “kroppimise” tarkvara
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X5-1 2D/3D anduri võimalused
iRotate Stress

View Default Angle

LAX
0°

SAX
90°

AP4
0°

AP2
310°

AP3
245°

X5-1 2D/3D anduri võimalused
iRotate Stress

LAX  0° on referents-
vaade SAX 90° jaoks

AP4  0° on referents-
vaade AP2 310° jaoks

AP4 0° on referents-
vaade AP3 245° jaoks

45

• Apikaalne R vaade koosneb of 4 rotatsioonlõikest järgmiste 
nurkade all:

– AP4 = 0°

– AP3 = 245°

– AP2 = 310°

– AP   = 270°
AP4

AP

AP2

AP3

AP2

AP4

X5-1 3D Stress
iSlice – Apical R View

Badano L.P. et al 2010 Journal of the American Society of Echocardiography 2010; 23:628-635

3D ehhoKG – apikaalsest vaatest kuvatud
vasaku vatsakese  lõiked (dipüridamool-stress)

Salvestusaeg    65±30 sek 2DE vs 16±3 sek 3DE; P<0.0001
Analüüsi aeg  176±63 sek 2DE vs 91±5 sek 3DE; P<0.0001  

Badano L.P. et al 2010 Journal of the American Society of Echocardiography 2010; 23:628-635

VV segmentide visualiseerimise edukus rahuolekus
ja dipüridamool-koormuse haripunktil

107 pts uuriti nii  2DE kui 
ka 3DE sama testiajal

LAD varustusalal sensitiivsus 87% 3DE vs 78% 2DE; P=0.011

Stress-ehhoKG - miks Eestis 
alakasutatud test?

 Traditsioonilise metoodikaga test aeganõudev, 
operaatorist sõltuv, hindamine subjektiivne

 Paljud haiged selleks testiks halva nähtavuse 
tõttu mittesobivad

 Ehhokardiografistid hõivatud tavauuringutega
 Puudub materiaalne stiimul nii arstidele kui ka 

raviasutustele stress-testide tegemiseks
 Kuna teste tehakse vähe, siis ka tellitakse neid 

vähe
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Stress-ehhokardiograafia perspektiiv 
Eestis

1.    Ehhokardiografistide valmisolek
1.1. Tehnoloogia areng, aparatuur
 Biplane ja 3D metoodika kasutuselevõtt 
 Kvantitatiivsete kriteeriumide kasutuselevõtt 

(speckle tracking)
1.2.  Ehhokardiografistide koolitus
2.    Uuringut tellivate arstide valmisolek
3.    Materiaalne pool 

Tänan!


