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Sissejuhatus

• Rindkere KT uuringutel on kardiaalsed juhuleiud sagedased (61 - 78 
%)[1,2], osa neist on kliiniliselt olulised ja vajavad edasist käsitlust.

• Rindkere KT uuringul pööratakse südame hindamisele pigem vähe 
tähelepanu,[14] kuni 70% kardiaalsetest juhuleidudest jääb 
kirjeldamata.[3]

• Ajalooliselt mitte-EKG-sünkroniseeritud rindkere KT uuringutel südant 
adekvaatselt hinnata ei saanud eelkõige südame liikumisest tekkivate 
artefaktide tõttu, kuid tänapäevaste hea ruumilise lahutusvõime ja 
kiirete KT-ga peaks südame hindamine olema rutiinselt iga rindkere 
KT uuringu osa.



Käsitletavad kardiaalsed juhuleiud

• kardiaalsed šundid

• muutused südame klappidel

• koronaaranomaaliad ja haigused

• südame õõnte ja seina massid

• müokardi muutused

• perikardi leiud

* ERÜ KPS 20.03.2013 E. Annus. Süda KT-uuringul

https://ery.ee/wp-content/uploads/Tallinn/2012-2013/e_annus__sda_kt_uuringul.pdf


I Kardiaalsed šundid (intra- ja 
ekstrakardiaalsed)
• Kodade vaheseina defekt (ASD)

• D < 0,5 cm hemodünaamiliselt ebaolulised

• D > 2 cm mõjutab hemodünaamikat (kliiniliselt oluline, kui dünaamilistel 
uuringutel pulmonary flow [Qp]-to-systemic flow [Qs] ratio > 1.5)

• i/v k/a KT-l näha vaheseina defekt. KATE-uuringul võib näha vere liikumist 
paremast kojast vasakusse.

• Vatsakeste vaheseina defekt (VSD)

• Avatud ductus arteriosus (PDA)



75a N

Kodade vaheseinas, foramen ovale piirkonnas on väike defekt läbimõõduga kuni 3 mm –
hemodünaamiliselt ebaoluline.



38a M Veriköha. 2-aastaselt suletud primaarne ASD. SpO2 88%

• Kopsuarterite KTA: Väike kopsu hemorraagia. 
Paremas kopsus lookleva kuluga perifeerne 
vaskulaarne struktuur - pulmonaalne arterio-
venoosne malformatsioon (AVM)?

• Südameõõnte kateeterdamine: Eisenmengeri
sündroom* paremalt vasakule šundiga läbi 
avatud ovaalmulgu. Raske PAH. AVM-i ei ole.

* Eisenmengeri sündroom - mittekorrigeeritud suure 
voolu ja kõrge rõhuga kongenitaalse
südameanomaalia tüsistusena tekib PAH ja šundi 
pöördumine vastassuunaliseks.

• 2 k hiljem uus KT natiivis + kopsuarterite KTA:
- Kopsus Eisenmengeri sündroomist tingitud 

laienenud perifeersed veresooned ja 
mattklaasi tüüpi tihenemised

- PAH tunnused (kopsuarterid on laienenud; 
parema vatsakese hüpertroofia, 
maksaveenid täituvad retrograadselt).

• MRI: Avatud foramen ovale D 0,5 cm. Qp/Qs = 
0,59 - hemodünaamiliselt oluline šunt d->s. PAH – pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon



II Muutused südame klappidel
• Valsalva siinuse aneurüsm -
aordiklapi rõnga ja sinotubulaarse ülemineku
vahelise ala laienemine
• Paremas koronaarsiinuses 75 – 90% >>
mittekoronaarsiinuses 10 – 20% >> vasakus koronaarsiinuses
• Siinuse D meestel kuni 4 cm, naistel 3,6 cm[18]

• Adekvaatseks mõõtmiseks peab klapi tasapind olema täpselt risti
uuringukihiga, mõõta siinuse välisservast kuni aordi
vastasseinani.

• Kongenitaalsetel juhtudel seotud Marfani ja Ehlers-Danlosi
sündroomiga, biskuspiidse aordiklapiga.

• Omandatud: sek-lt sidekoehaiguste,
ateroskleroosi, infektsiooni, trauma foonil.

• Tüsistused:
• ümbritsevate struktuuride kompressioon
• arütmiad
• aordiklapi regurgitatsioon
• aneurüsmi ruptuur (südameõõnde, väljapoole)

Fig. 3 Sinus of Valsalva aneurysm (SOVA) of the non-coronary sinus

on an axial contrast enhanced thoracic CT in a 59-year old male

being evaluated for thoracic neoplasm. SVA sinus of

Valsalva aneurysm

Krueger M et al (2019)Weinreich M et al (2015)



II Muutused südame klappidel

• Bikuspiidne aordiklapp

• Sageli esineb koos teise anomaaliaga, nt aordijuure
või üleneva aordi dilatatsiooniga, aordi koarktatsiooni, avatud
ductus arteriosus´e, supravalvulaarse aordi stenoosi või
vatsakeste vaheseina defektiga, Turneri sündroomiga.

• Enamusel kujuneb elu jooksul kliiniliselt oluline
sümptomaatika: aordistenoos, aordiklapi
regurgitatsioon, infektsioosne endokardiit.

• Tüüpilise Y kuju asemel lineaarsem joon; üks
klapp on tavaliselt suurem

• Kõige sagedamini omandatud: anatoomiliselt
trikuspiidne, kuid funktsionaalselt bikuspiidne –
saab hinnata vaid ehhos, MRT-l

Fig. 4 Axial contrast CT shows a bicuspid aortic valve (black arrows)

in a 62-year old man being worked up for a widened mediastinum.

The valve leaflets are thickened and calcified

Krueger M et al (2019)



II Muutused südame klappidel

• Lubjastused aordi- ja mitraalklapil suurendavad kardiovaskulaarsete
sündmuste riski.
• Aordiklapi kaltsifikatsioon on tavaliselt sümptomaatiline.
• Mitraalklapi lubjastused on eakatel sage leid, enamasti ei põhjusta

sümptomaatikat ega hemodünaamilisi muutusi.
• Trikuspidaalklapi degeneratiivsed muutused esinevad harva ja on vähem

väljendunud võrreldes teiste klappidega.

• Vegetatsioonid – sepsise, infektsioosse endokardiidi korral

• Dif. Dgn: Papillaarne fibroelastoom – harvaesinev südame tuumor, 80% 
juhtudest aordi- või mitraalklapil. Tavaliselt asümptomaatiline. Võib
põhjustada kliinikut, kui tuumori pinnale tekkinud trombist või
kasvajakoest lähtub embol.



67a M 

Anamneesis inferioorne STEMI, PKI + CABG. Korduv SKG restenoosi tõttu. 

KTA: Biskupiidne aordiklapp. Aordiklapi hõlmadel on rohked lubjastused.

MRI: Aordiklapi pindala on 0,8 cm2 (norm 3-4 cm2) - raske aordiklapi stenoos.



III Koronaararterite anomaaliad
• Lähtekoha anomaaliad

• kontralateraalne/mittekoronaarnesiinus või ühise tüvena
• teine koronaararter või selle haru
• ülenev aort
• kopsuarter anomalous origin of the left coronary artery from the 

pulmonary artery (ALCAPA) ehk Bland-White-Garland sündroom

• atreesia
• Koronaararteri kulg

• retroaortaalne, prepulmonaalne – hemodün-lt ebaoluline
• interarteriaalne – kardiaalse äkksurma oht
• intramüokardiaalne kulg – hemodün-lt ebaoluline
• duplikatsioon – lisakoronaararter; hemodün-lt ebaoluline

• Suubumiskoha anomaaliad
• koronaararteri fistul – hemodün-lt oluline

* ERÜ KPS 12.09.2018 M. Zagura. Koronaararterite anomaaliad

https://ery.ee/wp-content/uploads/Tartu/2018-2019/M_Zagura_Koronaararterite_anomaaliad_120918.pdf
https://ery.ee/wp-content/uploads/Tartu/2018-2019/M_Zagura_Koronaararterite_anomaaliad_120918.pdf


III Koronaararterite anomaaliad

Koronaararteri fistul - koronaararteri suubumine südame õõnde või
ekstrakardiaalsesse vaskulaarsesse struktuuri nt koronaarsiinusesse või -veeni, 
ülemisse õõnesveeni, kopsuarterisse, kopsuveeni, brohiaalarterisse.
• Kahel juhul kolmest lähtuvad fistulid paremast koronaararterist.
• Kõige sagedamini dreneerub fistul südame parematesse õõntesse.
• Fistul on üldiselt hemodünaamiliselt oluline. Kliiniline pilt sõltub vasakult-

paremale šundi tugevusest: võib olla asümptomaatiline, põhjustada rindkerevalu, 
pulmonaalset hüpertensiooni.

• Koronaararterite anomaalia korral sümptomaatika tekib sageli alles koormusel
teisme- või täiskasvanueas, osal väikelapseeas nt ALCAPA, kus 90% juhtudest
tekib müokardi isheemia ja surm varases lapseeas.

• Hemodünaamiliselt olulised ja tuleks seega kindlasti ära märkida: koronaararteri
lähtumine kopsuarterist, atreesia, interarteriaalne kulg, koronaararterite fistulid



RCA on kogu ulatuses laienenud, lookleva kuluga. 
RCA-st lähtub hulgaliselt kollateraalse vasaku
vatsakese külgseinale, eesseinale ja alaseinale.

LM lähtub kopsuarteri peatüvest. Vasakus
koronaararteris retrograadne verevool: 
hilisdiastolis LM-i tihedus 550 HU, kopsuarteri
peatüves 200 HU. 

RCA – parem koronaararter
LM – vasaku koronaararteri peatüvi

75a N Äge müokardiinfarkt

Koronarograafia: vasakut pärgarterit ei õnnestu tabada. Parema pärgarteri suistik
1 cm lai ja vasak pärgarter täitub retrograadselt ning lähtub kopsuarterist -
võimalik ALCAPA. Leid kinnitub koronaararterite KT-l.



6 k varem KT angiograafia kopsuarteritest: LM lähtub kopsuarteri peatüvest



III Koronaararterite muutused

• Koronaararterite aneurüsm - lokaalne D > 50% võrreldes kõrvaloleva segmendiga

• Koronaararterite ektaasia – difuusne koronaararteri laienemine kuni 50% võrra

• 40% RCA-s, LAD-s ca 30% ja LCX-s ca 20%

• Kõige sagedasem põhjus täiskasvanutel ateroskleroos, lastel Kawasaki tõbi. Harvem: 
trauma, arteriidid (granulomatoosne polüangiit, nodoosne polüarteriit, süsteemne luupus), 
infektsioon (süüfilis, stafülokokk), dissektsioon, sidekoe haigused (Marfani sndr, Ehlers-Danlos), 
kokaiini kuritarvitamine

• Võib olla asümptomaatiline või põhjustada rindkerevalu, isheemiat, kui aneurüsm
tromboseerub ja tekib hemodünaamiliselt oluline stenoos.

• Dif. dgn: koronaararteri fistul, ALCAPA

• Koronaararterite pseudoaneurüsmid – üldiselt iatrogeensed
interventsionaalprotseduuride tüsistusena



56a M Häälepaelte parees

• KT kaelast ja rindkerest natiivis ja k.-ainega: aordikaare aneurüsm

• Aordikaare stentgraftimine (TEVAR). Rajati sildšundid paremast
unearterist vasakusse ja sealt vasakusse rangluualusesse arterisse.

• Post.op KTA: LAD proksimaalses segmendis aneurüsm D 1,5 cm.

LAD – vasak eesmine vatsakestevaheline haru



III Koronaararterite muutused

• Koronaartõbi ehk südame isheemiatõbi
• Ilma EKG-sünkronisatsioonita kaltsiumskoori ega olulise stenoosi

olemasolu määrata ei saa. Lubjastuste ulatust saab kirjeldada
kvalitatiivselt: kerge, mõõdukas, raske/rohke. 

• Kaltsiumskoor on suremuse sõltumatu riskitegur.[16]

• Lisaks suureneb risk ka isheemia ja infarkti, arütmiate tekkeks.
• Koronaararterite lubjastumine tuleks kindlasti ära märkida < 55 a meestel

ja < 65 aastastel naistel,[5] eriti kel koronaartõbe diagnoositud ei ole.
• Varase medikamentoosse ravi (antihüpertensiivsed ravimid, statiinid, 

aspiriin jne) tõhustamise ja eluviiside (toitumine, liikumine, kahjulikud
harjumused) muutmise kaudu saaks vähendada kardiovaskulaarset riski ja 
enneaegset suremust. 



Kaltsiumiskoor ennustab suremust sõltumata klassikalistest
kardiovaskulaarsetest riskifaktoritest

Nasir K et al. Circ Cardiovasc Imaging 2012; 5: 467-473.

Üldsuremuse määr 1000 
inimese kohta aastas

RF - riskifaktor

Koronaararterite kaltsinoos
suurendab üldsuremuse riski ka
klassikaliste kardiovaskulaarsete
rikifaktorite nagu suitsetamine, 
düslipideemia, diabeet, 
hüpertensioon, perekonna-
anamnees puudumisel (0 RF).

Mida kõrgem on kaltsiumskoor
(CAC), seda suurem on 
üldsuremuse risk. 

Kaltsiumskoor üle 400 suurendab
oluliselt üldsuremuse määra.



62a M anterioorne STEMI -> VT -> exitus letalis

1,5a varem juhuleiuna 
koronaararterites väljendunud
kaltsinoos

Anamneesis rindkerevalud; 
LDL 4,8 mmol/L

Diagnoosimata koronaartõbi



IV Südame seinte muutused

• Vasaku vatsakese aneurüsmi, pseudoaneurüsmi ja 
kongenitaalse divertiikuli eristamine võib olla pildiliselt
keeruline, kuid kliiniliselt oluline:
• pseudoaneurüsmil on kõrge ruptuuri risk -> kirurgiline ravi soovitatud
• tõelise aneurüsmi/divertiikuli ravi medikamentoosne

• Pseudoaneurüsm on ÄMI või trauma vahetu tüsistus, kui tekib
vasaku vatsakese enamasti vaba müokardi ruptuur; KT-l 
müokardi katkemine; “kael” kitsas

• Tõeline aneurüsm on MI hilistüsistus: armkoeline õhuke düs-
/akineetiline müokard sopistub ajapikku välja valdavalt apeksis
või anterolateraalses seinas; “kael” on lai

• Divertiikul: kongenitaalne, “kael” kitsas; seina moodustab nii
endo-, müo- kui perikard (sein paks); enamasti apeksi
piirkonnas, harva subvalvulaarses alas; ei kontraheeru



75a M Raske südamepuudulikkus

14a varem transmuraalne infarkt inferolateraalses seinas. Rindkere KT natiivis ja k/a-ga: LV lat
seinas lubjastunud õhukese seinaga aneurüsm 3,7 x 4,3cm – müokardi infarkti hilistüsistus. 

4 CH 4 CH SA



Vatsakeste vaheseinas kesk- ja basaalsegmendis inferoseptaalsel pseudoaneurüsm parema vatsakese
suunas läbimõõduga 5,7 cm. Südame tipus on vatsakeste vaheseina defekt läbimõõduga 1 cm. – ÄMI 
lähitüsistus. VSD sulgemine GoreTex lapiga

LV

PsA

RV LV

PsA

77a M Äge transmuraalne infarkt vasaku vatsakese inferioorses seinas

KT rindkerest, kõhust ja vaagnast:



IV Müokardi muutused

• Vasaku vatsakese hüpertroofia ja
dilatatsioon: Mitte-EKG-sünkroniseeritud
rindkere KT-l vasaku vatsakese seina paksust
tavaliselt ülehinnatakse ja õõne suurust
alahinnatakse, kuna mõlemat tuleks mõõta
täpselt lõpp-diastolis
• müokardi paksus vähemalt 2,0 – 2,5 cm 

aksiaalsel KT-l -> võimalik LVH.[11]

• dilatatsioonile võiks viidata kesksegmendi
projektsioonis mõõdetud ristimõõt
(siseseinast-siseseinani)  > 5,6 cm.[13]

* Varasemad ettekanded:
• 30.05.2018 M.Reimann. Hüpertroofiline kardiomüopaatia
• 27.01.2016 M.Zagura. Mitteisheemilised

kardiomüopaatiad
• 16.05.2012 E.Parri. Kardiomüopaatiad (MRI 

hiliskontrasteerumine)



Krueger M et al (2019)

a   64a naine, anamneesis varasem MI. 
KT-l kaarjas düstroofiline lubjastus
vasaku vatsakeses tipus.

b   88a naine KNP-ga rohked lubjastused
vasaku vatsakese seinas

• Müokardi kaltsifikaadid
• Düstroofilised – MI järgselt, õhuke kaarjas lubjastus infarktiala perifeerses osas; 

aneurüsmi seinas. Teised põhjused: varasem trauma, infektsioon, põletik, 
neoplasma[12] 

• Metastaatilised - S-Ca tõusnud nt hüperparatüreoidismi või KNP hemodialüüsi pt-l -> 
globulaarsed, difuussed, amorfsed või laiguti esinevad kaltsifikaadid

• Idiopaatilised kaltsifikaadid

IV Müokardi muutused



IV Müokardi muutused

• Müokardi infarkti järgselt võib näha vähesema 
kontrasteerumisega ala vatsakese müokardis 
subendokardiaalsel või transmuraalselt.

• Müokardi asendumine rasvkoega: sage leid MI 
järgselt: rasvkude õhukese lineaarse alana 
haaratud koronaararteri varustusalal 
subendokardiaalsel.

• Rasvkudet võib olla ka kodade/vatsakeste 
vaheseina lipomatoosse hüpertroofia korral, 
kardiaalses lipoomis, liposarkoomis, parema 
vatsakese arütmogeense düsplaasia, samuti 
HCM ja DCM korral.

Axial image demonstrates fat replacement in an apical left

ventricular infarct on a patient being evaluated for chronic dyspnea

by high resolution computed tomography (HRCT)

Krueger M et al (2019)



62a N

Kodade vahesein on paksenenud, tihedus on langenud – septumi lipomatoos. 



V Südame massid

• Tromb on kõige sagedasem südameõõne täitedefekti põhjus.

• Tromb on potentsiaalne emboli põhjustaja, mistõttu on oluline tromb
diagnoosida ja alustada embooliat ennetav ravi.

• Natiiv KT-l kui madalama tihedusega ala südameõõnes. I.v. k/a-ga KT-l näha
õõnesisene mitte-kontrasteeruv mass +/- fibroosne kapsel, kaltsifikaadid.

• Trombid tekivad südame motiilsushäirete foonil
• FA ja/või mitraalstenoos: tromb vasakus kojas kodadevahelisel vaheseinal/kõrvakeses
• Isheemiline kardiomüopaatia: tromb vatsakeses, (pseudo)aneurüsmis
• SVT, tsentraalveeni kateeter, levinud tuumor: südame paremates õõntes

• Dif. Dgn: müksoom

• KT-l: peamiselt kojas (75% vasakus, 20% paremas) ümar piirdunud väheselt kontrasteeruv
(sarnaselt müokardile) lisamass jalakesel, mis lähtub enamasti kodade vaheseinalt fossa 
ovalise prk-st, võib prolabeeruda läbi mitraalklapi. Võib olla heterogeenne kaltsifikaatide, 
hemorragiliste alade, hemosideriini deposiitide tõttu.



76a N

Parema koja kõrvakeses on ebakorrapärase kujuga, hüpodenssed lisastruktuurid - trombimassid.

AX

LA

AO

RVOT
RA

RA

RV

LV

COR



61a M Kõhuvalu vasakul pool keskkõhus üle nädala, isutus

Kaasuvana teadmata ajast FA, antikoaguleerimata.
KT natiivis + i/v k/a-ga rindkere-kõht-vaagen + kõhu KT-angiograafia: Vasaku vatsakese
anterioorse, anteroseptaalse ja anterolateraalse seina müokardis on hüpodenssed alad -
läbipõetud infarkt. Südame tipus on ebakorrapärase kujuga hüpodensne lisastruktuur
läbimõõduga 2,7 cm - tromb.

4 CH 2 CH



62a N Anamneesis IV staadiumi kopsu Ca!

Eilsest parem labajalg valus, kahvatu, jahe. I varvas tundetu. - Parema
labajala äge isheemia. 

Kõhuaordi ja alajäsemete
arterite KT-angiograafia:
- a. tibialis anterior keskosas
okluseerunud, a. dorsalis pedis 
ei kontrasteeru
- a. tibialis posterior 
okluseerunud



Samal uuringul: KT-uuring ei ole sünkroniseeritud EKG-ga, mistõttu aordiklapi
hindamine artefaktide tõttu raskendatud. Aordiklapi mittekoronaarse hõlma
piirkonnas on hüpodensne mittekontrasteeruv lisastruktuur mõõtmetega 1,2 x 
0,9 x 1,6 cm – tromb.



V Südame massid
* ERÜ KPS 14.05.2014 M. Zagura. Südame tuumorite radioloogilisest diagnostikast

• Metastaasid - südame primaartuumoritest 20 – 40 x sagedamini
• Kõige sagedamini metastaseeruvad südamesse levinud kopsu-, rinna- ja 

söögitoruvähk, lümfoom ja melanoom.

• 90% juhtudest on haaratud vistseraalne perikard, järgmisena epikardiaalne
rasv ja müokard, lõpuks südame õõned

• Primaarsed tuumorid
• 80% on beniigsed

• Müksoom 50%

• Lipoom, fibroom, hemangioom, fibroelastoom, teratoom

• Maliigsetest 95% on sarkoomid ja 5% lümfoomid

https://ery.ee/wp-content/uploads/Tartu/2013-2014/m_zagura__sdame_tuumorite_radioloogiline_diagnostika.pdf


84a N Onkodünaamika

Komplitseeritud anamnees:
- üleneva käärsoole adenoskvamoosne vähk

(palliatiivsel keemiaravil)
- kusepõie mitteinvasiivne papillaarne

uroteliaalne kartsinoom (op-tud)
- Rinnavähk (op-tud + kiiritusravi)
- krooniline lümfotsüütleukeemia (jälgimisel)

Uus käärsoole tu!-i metastaas vasaku
vatsakese seinas, D 3 cm.



61a N Füüsilise jõudluse langus, ebamäärane värin rinnaku taga

Mitraalklapi fibroosrõngaga seotud madala tihedusega lubjastustega lisamoodustis
5,9 x 3,2 cm - müksoom. Diastolis ulatub müksoom vasakusse vatsakesse.



VI Perikardi muutused
• Perikardi efusioon - sage juhuleid

• Perikardis on normipäraselt vedelikku 15 – 50 ml (50 ml = ca 2 - 3 mm ühtlaselt
jaotunud vedelikukiht perikardiõõnes).
• 5-10 mm: 100-250 mL <10 mm: vähene
• 10-20 mm: 250-500 mL 10-20 mm: mõõdukas
• >20 mm: >500 mL >20 mm: rohke

• Maht võib suureneda nt neeru-, südamepuudulikkuse, trauma, neoplastilise
protsessi foonil

• Kliiniliselt on oluline efusiooni tekke kiirus: aeglaselt süvenenud perikardi efusioon
tavaliselt ei põhjusta südame tamponaadi, samas kiiresti tekkinud perikardi efusiooni
korral on tamponaadi risk suurem.

• Eristada tiheduse alusel (natiivis):
• transudaat < 10 HU
• eksudaat 10 – 20 HU
• hemoperikard 40 – 60 HU (müokardi ruptuur (ÄMI), (pseudo)aneurüsmi ruptuur, post.op, 

trauma, neoplaasia)
• purulentne 30 – 50 HU (sageli koos paksenenud perikardi ja lokulatsioonidega)



VI Perikardi muutused
• Perikardi paksenemine (> 3 mm) - normis perikard õhuke (< 2 mm), sile, ühtlaselt

kontrasteeruv
• Ühtlane difuusne paksenemine: põletikuline protsess nt äge perikardiit
• Nodulaarne paksenemine +/- (hemorraagiline) efusioon: neoplastiline protsess, nt kopsutu! 

või mediastinaalsete tuumorite otsesel levikul või hematogeenselt (nt rinna Ca, melanoom). 
Onkohaigetel efusioon enamasti siiski tingitud südame-, neerupuudulikkusest, kaasuvast 
infektsioonist, kemo- või radioteraapiast

• Perikardi kaltsifitseerumine – mittespets. leid; sek muutus kroonilise põletikulise või
infektsioosse protsessi, hemorraagia, trauma, kirurgia, kiiritusravi tagajärjel. 

• Konstriktiivne perikardiit - aluseks progresseeruv perikardi fibroos (kr. põletiku või
infektsiooni, kirurgia, kiiritusravi tagajärjel, KNP foonil), perikard pakseneb ja elastsus 
väheneb + efusioon -> diastolis vatsakesed ei täitu piisavalt -> diastoolne SP.

• KT-l: perikard paksenenud; südameõõned laienemiseta; IVC ja maksaveenid laienenud.

• Dif. Dgn restriktiivne kardiomüopaatia : perikardi paksus normis. 

• Kongenitaalne perikardi osaline või totaalne puudumine - KT-l kõige spetsiifilisemaks 
leiuks on kopsu interpositsioon aordi ja kopsuarteri vahel 

• Perikardi tsüstid - 75% paremas kardiofreenilises nurgas, enamasti asümptomaatiline
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Hospitaliseerimisel tahhüfrekventne FA.

KTA kopsuarteritest : perikardiõõnes
vedelikku (15-20 HU) kuni 32 mm kihina.
Efusiooni surve põhjustab paremate õõnte
mõõdukat kollapsi. KATE-t ei ole.

Perikardiõõne punktsioonil evakueeriti 700 
ml punakaskollast hägusat vedelikku.



Nädal hiljem KT uuring kõhust ja vaagnast natiivis ja k/a-ga:
Perikardiefusioon kihipaksusega kuni 23mm. Perikardi lestmed paksenenud 3 
mm, intensiivselt kontrasteeruvad - perikardiidile sobiv leid.
Perikardi rasvpadjandis on reaktiivselt suurenenud lümfisõlmed läbimõõduga kuni
12 mm.



Kokkuvõte

• Rindkere KT uuringul on kardiaalsed juhuleiud sagedased

• Juhuleiud võivad olla kliiniliselt olulised -> vajalik kirjeldada

• Lastel ja noortel põhirõhk anatoomilistel iseärasustel

• Keskealistel mainida ära koronaararterite lubjastused

• Ägeda rindkerevaluga/hingamispuudulikkusega pt-l kindlasti hinnata
südame struktuure süsteemselt

• “Checklist”: perikard, müokard, südameõõned, klapid, 
koronaararterid
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