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Anamnees

• 72a M toodud KA-ga. 

• Pt-i abikaasa sõnul pt järsku kaotas teadvuse, krampe eitab. Kaebab 
kerget pigistavat tunnet rinnus, nõrkust. Esineb retrosternaalne valu 
sissehingamisel ja väljahingamisel. 

• Hingamisraskuseid. Köha/nohu/palavikku eitab.



Objektiivne leid

• Rahuldavas üldseisundis.

• RR 167/107; p 98x/min; hingamissagedus 16; t 36,1; SpO2 96%(O2ga? 
Ilma?)

• Teadvusel, kontaktne, adekvaatne. Kahvatu, kaetud külma higiga.

• Südametoonid auskultatsioonil tahhüfrekventsed, regulaarsed, 

kahinateta. Kopsudes nõrgenenud kahinad. Periferseid turseid ei 

esine. Kõht palpeerimisel valuvaba, pehme. 

• Neuro staatus iseärasusteta(varasemast hemipleegia)



Anamnees

• Prostatahüperplaasia, segahüperlipideemia, südamekahjustusega
hüpertooniatõbi, peaaju ateroskleroos, spastiline hemipleegia, 
intratserebraalse ajusisese hemorraagia jääknähud

• Igapäevased ravimid: enalapriil



Dif. Dgn. Anamneesi ja obj. leiu põhjal?

• Keskne kliiniline leid: retrosternaalne valu ja sünkoop.

• Dif. dgn. vanemal mehel rindkerevaluga: 
• Akuutne koronaarsündroom/südame infarkt

• KATE

• aordi dissektsioon(akuutne aordi sündroom) 

• pneumoonia

• pneumotooraks

• rindkere trauma…jm

• Sünkoobi dif. dgn, kuigi pigem mitte käsitleda eraldiseisvana 
rindkerevalust?



Akuutne aordi sündroom(acute aortic 
syndrome)
• Aordi dissektsioon

• Aordi intramuraalne hematoom

• Penetreeriv aterosklerootiline naast

• Aordi aneurüsmi ruptuur

• Traumaatiline aordi vigastus?



Esmased uuringud

• Laboratoorsed(kliin. Veri, kardiomarkerid, D-dimeerid, CRV)

• EKG

• Rindkere Rö

• Transtorakaalne ultraheli EMOs?





KATE režiimiga uuring. Mis on kahtlane leid?

Ülenev aort on lai. Aordi sein on 

paksenenud(norm < 3mm), perikardis 

vedelikku



Milline patoloogia vastab radioloogilisele leiule enim?  

⚫ Tromboseerunud “vale” valendik klassikalise aordi dissektsiooni korral 

⚫ Tromboseerunud aordianeurüsm

⚫ Aterosklerootilised naastud ja seinapidised trombid.

⚫ Aortiit

⚫ Intramuraalne hematoom.



Veel pilte

KATE uuringu bolus-tracking faasist
Perikardi vedelik



Milline patoloogia vastab radioloogilisele leiule enim?  

⚫ Tromboseerunud “vale” valendik klassikalise aordi dissektsiooni korral 

⚫ Tromboseerunud aordianeurüsm

⚫ Aterosklerootilised naastud ja seinapidised trombid.

⚫ Aortiit

⚫ Intramuraalne hematoom(aneurüsm? Dissektsioon?).

⚫

⚫ Mis patsiendiga edasi teha? Helistada EMO arstile



Pt. sõidutati kiiresti PERHi



Pilte PERH uuringust
Väike intima lapp 

ülenevas aordis lipendab 

valendikku. 

Alanev aort 3,5cm, 

seinapidine trombi 

mass(intima kaltsium ei 

ole dislotseeritud?)



Radioloogiline leid

• :Ülenev aort läbimõõduga 5,6cm(Mis on norm?). Kogu üleneval aordil on intramuraalne hematoom 

paksusega kuni 7mm, hematoomi distaalne piir on vahetult truncus brachiocephalicus-st proksimaalsemal. 

Esineb perikardi efusioon kihipaksusega 9mm. Üleneva aordi ülaosa seinast lipendab valendikku intima 

lapp. Koronaararterid kontrasteeruvad, aordikaare suured harud lähtuvad õigest valendikust. 

• Alanev rinnaaort läbimõõduga 3,5cm, esineb seinapidiseid trombimasse. 

• Alanev aort ja selle harud on normis. Kopsud on infiltraadivabad. Kõhuõõs on iseärasusteta. 

• Kokkuvõte: üleneva aordi intramuraalse hematoomi tüüpi dissektsioon Stanford A, DeBakey II, perikardi 

hematoom paksusega kuni 9mm



Intramuraalse hematoomi tüüpi dissektsioon

• Akuutsed IMH-d on fokaalsed, poolkuukujulised, kõrge tihedusega(60-
70HU) aordiseina paksenemised

• Põhjuseks arvatakse olevat spontaanne media vasa vasorumite
ruptuur (teooria, tegelikult esineb siiski väikseid intima 
flape/vigastusi)

• KA-ga faasides ei pruugi hästi näha olla



Intramuraalse hematoomi tüüpi dissektsioon

Case courtesy of Dr Sachintha Hapugoda, Radiopaedia.org, rID: 50557

Mida on raviarstil tarvis teada?

Stanford tüüp A või B?

Halva prognoosi faktorid:

- Ülenev aort haaratud  > 5 cm ?

- Intramuraalse hematoomi paksus > 2 cm

- Perikardi efusioon (vähemal määral 

pleuraefusioon)

Intramuraalne hematoom võib püsida või 

areneda dissektsiooniks või aneurüsmiks. 



Klassikaline aordi dissektsioon

Case courtesy of Assoc Prof Frank Gaillard, 
Radiopaedia.org, rID: 8886

Intima flap
2 valendikku
Aordi laienemine



KATE vs aordi dissektsioon(akuutne aordi 
sündroom)

Aordi dissektsioon KATE

Esinemus 3(6-11)/100 000 60-70/100 000

M>N N>M

D-dimeerid tõusnud tõusnud

Riskifaktorid Hüpertensioon
Bikuspiidne klapp
Suitsetamine

Major: Post-OP, rasedus, 
immobiliteet.
Minor: Hüpertensioon

Sümptomid Rindkerevalu
Südamepuudulikkus(7%)
Minestamine(9%)
Parapleegia

Akuutne düspnea(85%)
Rindkerevalu(50%)
Köha
Hemoptüüs(7%)

Õpikutarkus: “Sudden severe chest or upper back pain, often described as a tearing, ripping or 

shearing sensation, that radiates to the neck or down the back”



Ravi, mis patsiendist sai?

• Tõenäoliselt patsiendi koormatud anamneesi ja halva prognoosi tõttu 
valitud konservatiivne ravi?

• 2 nädalat hiljem KT-s:

− perikardiõõnes vedelikku dünaamikas rohkem – praegu 2,3cm kihina, oli 1,2cm;

− - ülenevas aordis kogu ulatuses kuni aordikaareni seinapidiselt on kuni 1,6cm kihina 
hüperdensiivset kudet, üleneva aordi D kuni 6,5cm, dünaamikas suurem, täpsemalt 
dissekatsiooni natiivuuringul hinnata ei ole võimalik;

• Pt. sureb varsti pärast seda



Kokkuvõte

• Osata kahtlustada akuutset aordi sündroomi(anamnees ja esmased 
uuringud, riskifaktorid ja testieelne tõenäosus!!)

• Intramuraalset hematoomi parem diagnoosida KA-ta 
faasis(Protokollid?)



Tänan tähelepanu eest!



Kasutatud kirjandus

⚫ https://radiologyassistant.nl/cardiovascular/thoracic-

aorta/acute-aortic-syndrome

⚫ https://radiopaedia.org/articles/acute-aortic-

syndrome?lang=us

⚫ Emerging Concepts in Intramural Hematoma Imaging. 

Susan E. Gutschow, MD. Radiographics.
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