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Kopsuarteri embooliad
Kopsuarteri(te) või selle haru(de) sulgus 
verevooluga tulnud materjaliga
Enamikus trombembooliad (>95% kopsuarteri embooliatest) • Sage probleem kõikjal• Täpne esinemissagedus (levimus, haigestumus) 

teadmata, kuna haiguspilt varieerub asümptomaatilisest 
seisundist kuni äkksurmani

A. Altraja ©2018 Konstantinides et al. Eur Heart J 2014: ESC Guidelines of Acute PE



Kopsuarteri embooliad

• Sagedaim - trombimassid (kopsuarteri trombemboolia, 
lüh. “KATE”)

Harvaesinevad: • Kude-rakkemboolia (näit. pahaloomulise kasvaja osa, 
luuüdi, luufragmendid)• Rasvatilgad (rasvemboolia) – luumurdude korral• Võõrkehaemboolia (näit. v. subclavia kateeter või selle 
fragmendid)

Jaotus emboli olemusest ja päritolust lähtuvalt

A. Altraja ©2018



Venoosne trombembolism (VTE) kui sündroom

• Kaasajal loetakse kopsuarteri trombembooliat (KATE) ja 
keharinge süvaveenide flebotromboosi (SVT; DVT, deep vein 
thrombosis) üheks sündroomiks: venoosne trombembolism
(VTE)

• DVT on KATE peamine eeldushaigus ja riskitegur• KATE on sageli vaadeldav pigem DVT tüsistusena kui omette
haigusena

• VTE on profülaktika abil välditav haigus• Perioperatiivne antikoagulantprofülaktika• Antikoaguöantprofülaktika muude immobiilsusseisundite
korral

A. Altraja ©2018 Eur Heart J 2008, 2014: ESC Guidelines of Acute PE



KATE epidemioloogia ja seos süvaveenide tromboosiga (SVT)
• Kõrge haigestumus: venoosne trombembolism hõlmab 5% 

rahvastikust (Aujesky et al., 2007)• Euroopa riikides sümptomaatiline KATE 30%-l VTE juhtudest 
(Cohen et al., 2007)• EL: suremus 698/1000 000 elaniku kohta aastas (2004)• Suurel osal sümptomaatilise SVT-ga patsientidest on 
trombid proksimaalsetes veenides, KATE tekib neil 40-50% 
tõenäosusega, sageli subkliinilisena (Kearon, 2003)• 70%-l KATE patsientidest esineb alavöötme proksimaalset
SVT-i (Kearon, 2003)

• Sageduselt 3. kardiovaskulaarhaigus• KATE haigestumus: 100-200 juhtu 100 000 elaniku kohta 
aastas•183/100 000 el. aastas (Prantsusmaa) (Oger, 2000) •145/100 000 el. aastas (USA) (Tsai et al., 2002)

A. Altraja ©2018 Konstantinides et al. Eur Heart J 2014: ESC Guidelines of Acute PE; Goldhaber, 2004



KATE epidemioloogia: ebatäpsuste põhjused

• Arvatakse, et diagnoositakse iga 3. juht – tegelik 
haigestumus ca 450/100 000 aastas (Goldhaber, 2004)• Surmajuhtudest 59% elupuhuselt diagnoosimata (EL, 
2004)• Suur hulk erinevaid primaarseid ja sekundaarseid 
riskitegureid, taustahaigusi, -seisundeid• Äärmiselt varieeruv haiguspilt:•asümptomaatiline … silmapilkselt fataalne• Puuduvad spetsiifilised sümptomid ja tunnused• Variaabel kulg – üksikepisood või korduvad• Spetsiaaluuringud raskesti kättesaadavad, invasiivsed, 
kallid, • Spetsiaaluuringute tulemused harva üheselt 
interpreteeritavad• Diagnostilisd strateegiad varieeruvad• Puudub korrelatsioon kliinilise (kahtluse) ja lahanguleiu 
vahel  puudulik statistika
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KATE – trombide lähtekoht
Trombembolite peamine lähtekoht:• >90% vaagna või alajäsemete süvaveenide tromboosist

(SVT) (Sevitt & Gallagher, 1961)• SVT: 50% jääb diagnoosimata• Lahangul fataalse KATE korral leitakse SVT 50%-l • Kõhu, ülajäsemete süvad veenid (KATE 36%, prognoos 
tõsisem), tsentraalsete veenide kateetrite tüsistused ja 
südame parem koda  mõni % 

Pindmiste veenide seos trombembooliaga:• Kaudne seos - pindmiste veenide patoloogia 
(tromboflebiit, nahaaluste veenide laienemine jne.) võib 
viidata süvaveenide läbimatusele tromboosi tõttu• 10% pindmiste veenide tromboosist  levib süvasse
süsteemi  ei saa ignoreerida!• Kosmeetiline varikoos ei tõsta SVT riski
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KATE patofüsioloogia ja fataalsuse mehhanismid
• Peamine mõju on hemodünaamiline• Mõju manifesteerub (kopsuarteri rõhk tõuseb), kui >30-50% 

kopsuarteri basseinist on trombembolitega suletud (McIntyre 
& Sasahara, 1971)• Kiirele suuremahulisele embolisatsioonile lisandub 
vasokonstriktsioon (TXA2, serotoniin), mis koos tõstavad 
järsult kopsuringe vaskulaarset resistentsust (“takistust”, 
PVR) ja seega parema vatsakese järelkoormust:•Tõuseb parema vatsakese täitumine, venitumine ja 

seina pinge•Äkksurm südame elektromehhaanilisest 
dissotsiatsioonist (Morpurgo & Marzagalli, 1984)•Alternatiivselt sünkoop, keharinge hüpotensioon, šokk•Vatsakeste vaheseina deviatsioon, vasaku vatsakese 
diastoolne düsfunktsioon (Jardin et al., 1997)

A. Altraja ©2018 Konstantinides et al. Eur Heart J 2014



KATE patofüsioloogia ellujääjatel• Parema vatsakese neurohumoraalne inotroopne ja 
kronotroopne stimulatsioon ja Frank-Starling’i mehhanism 
tõstavad kopsuringe rõhku püüdes taastada kopsuringe 
mahtu, sellega vasaku vatsakese täitumist ning omakorda 
keharinge mahtu• Osa etendab sümpaatilise süsteemi aktivatsioon süsteemse 
ringe sensorite poolt ja süsteemne vasokonstriktsioon• Püüd taastada kopsuringe voolu ja seeläbi keharinge mahtu• Süsteemne rõhk võib taastuda (Molloy et al., 1984)• See on oluline, kuna madal aordirõhk halvendaks parema 
vatsakese koronaarperfusiooni• “Ettevalmistamata” (varasemalt terve inimese) parem vatsake 
ei genereeri rõhku üle 40 mmHg (McIntyre & Sasahara, 1971); 
parema vatsakese dilatatsioon ja septumi deviatsioon 
vasakule – häirub vasaku vatsakese täitumine varases 
diastolis• Vatsakste desümkroniseerumine, RBBB

A. Altraja ©2018 Konstantinides et al. Eur Heart J 2014



KATE edasine patofüsioloogia ellujääjatel
• 24-48 t. pärast võimalik uus halvenemine:• Võimalik on ka korduv embolisatsioon• Parema vastakese funktsiooni häirumine sõltumatult 

(suurenev hapnikutarbimine, halvenev perfusioon)  suletud 
ring  fataalne kulg (Wiedemann & Matthay, 1985) - lahangul 
RV müokardi põletikuline infiltratsioon• Allasetsev kardiaalne haigus halvendab olukorda (Goldhaber 
et al., 1999)• Hingamispuudulikkus (sekundaarne) ja hüpokseemia (ka 
segavenoosse vere SvO2 langus)• Hüpoperfuseeritud ja hüperperfuseeritud kopsuosades 
ventilatsiooni-perfusiooni tasakaaluhäire• Kolmandikul patsientidest paremalt vasakule šunt läbi 
foramen ovale  hüpokseemia + paradoksaalse emboolia ja 
insuldi risk (Kasper et al., 1992)

A. Altraja ©2018 Konstantinides et al. Eur Heart J 2014



KATE patofüsioloogia: PVR tõusu mehhanismid
• Suur organismi reserv vähesed, sageli ebaspetsiifilised 

sümptomid• Kopsuringe füsioloogiline takistus embolisatsiooni
korral kujuneb suuremaks kui anatoomiline eeldab 
defekt:•Trombotsüütidestserotoniin, TXA2 

vasokonstriktsioonkopsuringe takistuse tõus
•Hüpoperfusioontugev lokaalne 

bronhokonstriktsioonlokaalne atelektaas
transudatiivne pleuraefusioon•Südame arendatava rõhu toimel sulgusest 
proksimaalsemale jääva segmendi tihenemine
rindkerevalu ja varjustus THX-filmil, transudatiivne

pleuraefusioon•Hüpokseemiapeente veresoonte laienemine, 
endoteeli kahjustus veritsus läbipääsemisi 
veriköhaeksudatiivne pleuraefusioonA. Altraja ©2018



• Väike sulgus (<25% kopsuarterite basseinist) – võivad puududa 
üldsümptomid ja parema südamepoole ülekoormus• Treenimata (noor) parem vatsake nõrk “rõhugeneraator”: max. 30-50 
mmHg edasi dilateerub vatsakeste vahesein nihkub vasema 
vatsakese poolele •Diastolis muutub vasaku vatsakese ruum kitsakstäitumine 

häirub kardiogeenne šokk• Trikuspidaalklapi puudulikkus•Koronaarperfusiooni langus (eriti paremal): südameseiskus, 
võimalik parema vatsakese infarkt

Hemodünaamikahäirete mehhanismid KATE korral

Hemodünaamikahäired on otseses seoses embolite suuruse 
ja hulgaga ning patsiendi eelneva kardiorespiratoorse 
staatusega

A. Altraja ©2018



KATE – patofüsioloogilised muutused kokkuvõttes

• Kopsuringe vaskulaarse resistentsuse tõus•Arteri(te) haru(de) obstruktsioonist•Neurohumoraalsete agensite toimest•Kopsuarterite baroretseptoritest lähtunud signaalidest• Gaasivahetuse pärssumine•Suurenenud alveolaarse surnud ruumi tõttu• Hüpokseemia•Paremalt vasakule šundi tõttu• Alveolaarne hüperventilatsioon•Ärritusretseptoritest lähtunud signaalidest• Kopsude difusioonivõime vähenemine•Gaasivahetuspinna vähenemise tõttu• Tõusnud hingamisteede õhuvoolutakistus•Bronhokonstriktsioonist• Kopsude venitatavuse (elastsuse) vähenemine•Turse tõttu• Intraalveolaarse hemorraagia tõttu•Surfaktandi kao tõttu

Goldhaber, 2004A. Altraja ©2018



KATE patofüsioloogia kokkuvõttesRV järelkoormus 

A. Altraja ©2018 Konstantinides et al. Eur Heart J 2014
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• Perifeersem embolisatsioon (alveolaarne läbipääsemuslik 
hemorraagia  veriköha, pleuriit, pleuraefusioon)• Selle hemodünaamiline tähendus on väiksem (v.a. olemasoleva 
kardiovaskulaar- või kroonilise kopsuhaiguse korral)

Tõeline kopsuinfarkt tekib harva, kuna:• Mitterespiratoorset kopsuosa (sh. interstiitsiumi) varustab 
kehavereringe (bronhiaalarterid)• Gaasivahetus otse alveoolidest kopsukoesse

Kopsuinfarkt võib tekkida juhtudel kui:• Kopsuvereringe on krooniliselt häiritud (pais)• Südame löögimaht on (krooniliselt) vähenenud• Kopsude (kroonilise) ventilatsioonihäire korral (krooniline 
obstruktiivne kopsuhaigus – KOK)• Kopsuparenhüümi haiguste korral

Sagedasem on intraalveolaarne hemorraagia “infiltraat”

KATE ja kopsuinfarkt

A. Altraja ©2018 Konstantinides et al. Eur Heart J 2014



Kopsuinfarkt – hemorraagiline infarkt
• Hemorraagiline infarkt – iseloomulik kahekordse 

verevarustusega organitele
• Sekundaarne verevarustus ei taga kudede varustatust, 

kuid toob piirkonda verd juurde

Infarkt – hemorraagiline aldis bakteriaalsele põletikule!
“Infarktpneumoonia”



• Mõne nädalaga kaob 60% embolist endogeensete 
trombolüütiliste mehhanismide tulemusel

• Endogeense trombolüüsi suutlikkus on väga oluline!
• Ülejäänu organiseerub arteriseina külge kontraktsioon 

(müofibroblastid) stenoos 
• Endogeense trombolüüsi defitsiidi korral (3,8%) krooniline 

trombembooliline pulmonaalhüpertensioon (CTEPAH)
• Rekanalisatsioon, “neoveresooned”endine tromb muutub 

võrkjaks reaalselt siiski ebaoluline, kuigi perfusioonidefekt 
kaob 

• Praktiline tähendus perifeeria perfusiooni uurimisel 
põhinevate diagnostiliste võimaluste äralangemine

• Seinapidised organiseeruvad trombiosised aga jäävad CT-
angiograafia, angiograafia (vanuse hindamine)

Kopsuarteri trombembolite evolutsioon

A. Altraja ©2018



Venoosse trombembolismi (VTE) riskitegurid•Riskitegurid võivad olla püsivad (näit. patsiendi
demograafilisest eripärast tulenevad) ja mööduvad
(näit. situatsioonipõhised, ajutised)

Riskitegurid on mitmest valdkonnast: •Kaasasündinud ja omandatud•Demograafilised ja konstitutsionaalsed (sealh. vanus)•Eluviisi ja kaasuvate haigustega seotud•Inimese poolt mõjutatavad ja mittemõjutatavad

A. Altraja ©2018 Kearon et al. 2014; Konstantinides et al. Eur Heart J 2014

•”Provotseeritud” VTE/KATE on (tõenäoliselt) tekkinud ajutise 
või taaspöörduva riskiteguri (näit. trauma, kirurgiline 
operatsioon, immobilisatsioon, rasedus, suukaudne 
kontratseptsioon, hormoonasendusravi jne.) toimel viimase 6 
nädala…3 kuu jooksul eńne VTE/KATE diagnoosimist•Mitteprovotseeritud” VTE/KATE on tekkinud ilma selge 
seoseta nimetatud riskiteguritega•Eristamine on oluline antikoagulantravi kestuse määramisel



Vanus VTE riskitegurina

•Vanus >40 a. tähistab olulist riski noorematega võrreldes•Iga järgnev vanusedekaad kahekordistab riski 
absoluutväärtust

•VTE tuntud ka lastel: •53…57/100 000 hospitaliseeritud patsientidel•1,4…4,9/100 000 populatsioonis tervikuna

A. Altraja ©2018 Konstantinides et al. Eur Heart J 2014



VTE muud üldtuntud riskitegurid I

• Suured traumad, alajäsemete luude murrud, 
ortopeedilised operatsioonid alajäsemetel• Seljaajuvigastused• Pahaloomulised kasvajad: kompleksne toimemehhanism• Suurima riskiga: kopsu- ja seedeelundite vähid• Kõhunäärme vähk• Hematoloogilised maligniteedid• Peaaju kasvajad

A. Altraja ©2018 Konstantinides et al. Eur Heart J 2014



VTE muud üldtuntud riskitegurid II• Naiste tervis•Naistel suukaudne hormonaalne kontratseptsioon•Sealh. raseduse ajal – peamine suremuse riskitegur•Ohtlikuim vahemik 3. trimester … 6 nädalat post partum (60-
kordne risk mitterasedatega võrreldes)•Riski suurendab veel in vitro viljastamine•Hormoonasendusravi postmenopausis – riski suurus sõltub

kasutatavast ravimist•Infektsioonid•Vereülekanne, erütropoeesi farmakoloogiline stimulatsioon•Kardiovaskulaarsete haiguste üldtunutud riskitegurid: 
suitsetamine, ülekaal, hüperkolesteroleemia, diabeet, arteriaalne
hüpertensioon•Kardiovaskulaarhaigused ise: müokardiinfarkt, 
südamepuudulikkus

A. Altraja ©2018 Konstantinides et al. Eur Heart J 2014



KATE riskitegurid - seotud hüübimissüsteemiga ja 
fibrinolüütilise süsteemiga

•Faktori V Leiden’i mutatsioon 
(tulemuseks  APC-
resistentsus)
•Protrombiini mutatsioonid 
(20210 GA)
•Antifosfolipiidantikehade
sündroom
•Antitrombiin III defitsiit
•Proteiini C defitsiit
•Proteiini S defitsiit
•Hüperhomotsüsteineemia (k.a. 
metüleentertahüdrofolaadi
reduktaasi mutatsioon)

•Lipoproteiini a liig
•Trombotsüütide anomaaliad
•Faktorite VIII või XI liig
•Kaasasündinud 
düsfibrinogeneemia
•Düsplasminogeneemia
•Kardiolipiini vastased antikehad
•XII faktori defitsiit
•Plasminogeeni defitsiit
•Plasminogeeni aktivaatori 
inhibiitori liig
•Luupus-antikoagulant

A. Altraja ©2018 Goldhaber, 2004



KATE sekundaarsed riskitegurid I (Goldhaber, 2004)

Keskkonnategurid• Pikk auto- või lennureis (iga reis, kuid 
olulised ≥7 tundi kestvad lennud)• Suitsetamine (sõltub pakk-aastatest)• Liigne kehakaal• Immobilisatsioon• Hooldekodus viibimine, sagedased 
hospitaliseerimised

Loomulikud• Kõrge iga
Naiste tervis• Rasedus/puerpeerium • Suukaudsed kontratseptiivid (riski 

tõus 3…6×, eriti 3. põlvkond, ka ainult 
gestageenid; baassagedus noortel 
naistel siiski madal – 3/100 000 
aastas – WHO, 1995)• Postmenopausaalne 
hormoonasendusravi (risk 3×, 
15/100000 kohta, Nelson et al., 2002)

Haigused• Varasem KATE või süvaveenide 
flebotromboos• Maliigsed haigused  kemoteraapia• Südamepuudulikkus• Müokardi infarkt (5-35%)• Püsirütmigeneraator või sisemine 
defibrillaator• Insult koos jäsemete pareesiga• Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus 
(KOK)• Diabeet• Põletikulised soolehaigused (Crohn’i 
tõbi)• Tsentraalse veeni (püsi)kateeter• Antipsühhootilised ravimid• Krooniline veenipuudulikkus või 
varikoos• Nefrootiline sündroom• Hüperviskoossus (polütsüteemia, 
Waldenströmi tõbi)

A. Altraja ©2018



Kopsuembooliasekundaarsed riskitegurid II

Kirurgilised operatsioonid• Trauma• Proteesid (vaskulaarsete proteeside 
pind)• Ortopeedilised operatsioonid (liigese 
proteseerimised, operatsioonid 
puusal, põlvel, artroskoopia• Muu kirurgia, eriti onkoloogiline 
kirurgia• Günekoloogiline ja uroloogiline 
kirurgia, eriti onkoloogiline• Neurokirurgia, eriti kraniotoomia
ajukasvajate korral

Trombofiilia• Vt. fibrinolüütilise süsteemi ja 
hüübimissüsteemiga seotud tegurid

Mittetrombembooliad• Õhkemboolia• Võõrkehaemboolia (i.v. 
narkootikumide tarvitajatel, 
meditsiinis tsentraalveenikateetrite 
otsad)• Amnionivedelik• Luufragmendid, luuüdi• Rasv• Tsement

A. Altraja ©2018 Goldhaber, 2004



KATE riskitegurid seose tugevuse järgi
Faktor
Tugevad riskifaktorid (OR >10)•Puusa- või jalaluu murd•Puusa- või põlveliigese proteseerimine•Suur üldkirurgiline operatsioon•Seljaajuvigastus
Mõõdukad riskitegurid (OR 2...9)•Artroskoopiline põlvekirurgia•Tsentraalse veeni kateeter•Kemoteraapia•Krooniline kardiorespiratoorne haigus•Hormoonasendusravi•Pahaloomuline kasvaja•Suukaudsete kontratseptiivide tarvitamine•Halvatusega kulgev insult•Rasedu/puerpeerium•Varasem venoosne trombembolism•Trombofiilia
Nõrgad riskitegurid (OR 1...2)•Voorirežiin >3 päeva•Pikalt istuv asend (auto-, lennureis)•Kõrge vanus•Laparoskoopiline operatsioon•Rasvumine•Rasedus/sünnituseelne periood•Varikoossed veenilaiendid

Patsiendiga seotud

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
X

Olukorrast sõltuvad

X
X
X
X

X
X
X

X

X
X

X

A. Altraja ©2018 Eur Heart J 2008: ESC Guidelines of Acute PE; Anderson & Spencer, 2003



Testimine trombofiilia suhtes süvaveenide tromboosi ja KATE 
kontekstis

• Trombofiilia (omandatud või kaasasündinud) 25-50%-l 
SVT’ga patsientidest (Greaves, 2001)•Faktori V Leiden’i mutatsioon •Protrombiini mutatsioonid (20210 GA)•Antifosfolipiidantikehade sündroom•Antitrombiin III defitsiit•Proteiin C defitsiit•Proteiin S defitsiit• Faktori V Leiden’i mutatsioon: 5% populatsioonist, 20% 
tromboosiga patsientidest, tõstab SVT riski 3…5×, koos 
östrogeenraviga aga 35× (BTS, 2003)

Testimine trombofiilia suhtes on näidustatud <50-aastastel 
patsientidel korduva KATE või perekondliku SVT esinemise 
korral (BTS, 2003)

A. Altraja ©2018



Erinevad kirurgilised operatsioonid süvaveenide tromboosi 
sekundaarse riskitegurina (Turpie et al., 1991; Bergqvist et al.,

1994)

• Herniotoomia 5%• Koronaaršunteerimine (Josa et al., 1993) 3-9%• Suuremad operatsioonid kõhuõõnes 15-30%• Reieluu(kaela) murrud 50-70%• Seljaajuvigastused 50-100%

A. Altraja ©2018



KATE varasem jaotus

Massiivne - tunnuseks šokk ja/või hüpotensioon, 
parema vatsakese äge puudulikkus•Süstoolse vererõhu langus <90 mmHg või 40 
mmHg võrra >15 minutiks, mis ei ole tingitud 
värskest arütmiast, hüpovoleemiast või sepsisest

Mittemassiivne – muud juhud
Kui ehhokardiograafiliselt parema vatsakese 
rõhu/mahu ülekoormus  “submassiivne”

Jaotus lähtuvalt kliinilistest tähendusest:

A. Altraja ©2018



KATE kaasaegne jaotus

•Varem kasutusel olnud massiivse, submassiivse ja 
mittemassiivse PE mõisted on asendatud kriteeriumitega, mis 
seotud varase surma riski hindamisega (vt. Tabel)

Ligikaudselt:•Kõrge varase surma riskiga ≈ massiivne•Mittekõrge varase surma riskiga ≈ mittemassiivne

A. Altraja ©2018 Eur Heart J 2008: ESC Guidelines of Acute PE

Jaotus lähtuvalt varase surma riski suurusest:



KATE varase surma riski markerid
Kliinilised•Šokk•Hüpotensioon: Süstoolse vererõhu langus alla 90 mmHg või 
40 mmHg võrra >15 minutiks, mis ei ole tingitud värskest 
arütmiast, hüpovoleemiast või sepsisest
Parema vatsakese (RV) ägeda düsfunktsiooni markerid•RV dilatatsioon, hüpokineesia või rõhuülekoormus EhhoKG-l•RV dilatatsioon spiraal-CT-uuringul•BNP või NT-proBNP sisalduse tõus•Tõusnud parema südamepoole rõhk parema südamepoole 
kateteriseerimisel
Müokardi kahjustuse markerid•Kardiaalse troponiini T või I või südame tüüpi rasvhappeid 
siduva proteiina (heart-type fatty acid binding protein (H-FABP) 
tõus

A. Altraja ©2018 Eur Heart J 2008: ESC Guidelines of Acute PE



Ägeda KATE’ga patsiendi riskide diagnoosieelne hindamine

Ägeda KATE kahtlus

Šokk või hüpotensioon

Jah Ei

Kõrge riskiga Mittekõrge riskiga

A. Altraja ©2018 Konstantinides et al. Eur Heart J 2014; doi:10.1093/eurheartj/ehu283



KATE kliinilise tõenäosuse hindamine kui patsiendi 
hindamise põhiküsimus KATE vaatevinklist

•KATE esinemisele mõtlemine
•KATE esinemise tõenäosuse hindamine
•Eriuuringute plaan ja interpreteerimine

• KATE olemasolu kliinilise tõenäosuse määramise mudelid• 2- ja 3-tasemelised skeemid, kõik põhinevad riskitegurite, 
sümptomite ja tavauuringute võimalike kombinatsioonide 
arvestamisel (näit. Pisa mudel: www.ifc.cnr.it/pisamodel)• Erinev tundlikkus ja spetsiifilisus KATE erinevate 
eeldatavate tõenäosuste korral

Kliiniliselt on KATE kliinilise tõenäosuse hindamine ülioluline: • Sõltub mitmete spetsiaaluuringute vajadus, järjekord ja 
tulemuste interpreteerimine• Sõltub diagnoosi kinnitumine• Sõltub ravi alustamine ja prognoos

A. Altraja ©2018



KATE-ga seotud varase surma riski markerid

A. Altraja ©2018

KATE-ga seotud 
varase 

suremuse risk

Riski markerid
Kliinilised 

(šokk ja/või 
hüpotensioon)

Parema 
vatsakese 

düsfunktsioon

Müokardi 
kahjustus

Ravi-
otsused

Kõrge + + + Tombolüüs
või embol-
ektoomia

Mitte-
kõrge

Keskmine

+ +
Hospitali-
seerimine- + -

- +

Madal
<1% - - - Varane välja-

kirjutamine 
või ravi kodus

Eur Heart J 2008: ESC Guidelines of Acute PE



“Idiopaatiline” süvaveenide tromboos või KATE 
ja maliigne protsess?

• 10% selliseid juhte (Giuntini et al., 1995)
Mida vaja teha? Valvsus maliigse protsessi osas!• Hoolikas anamneesi võtmine• Füüsikaline uurimine• Rutiinne rindkere röntgenogramm• Täisvereanalüüs• Põhilised biokeemilised analüüsid

• Muud lisauuringud ei ole efektiivsed (Baron et al.,
1998; Sørensen et al., 1998)

A. Altraja ©2018



KATE kliinilised tunnused & tähendus

• Järsku tekkinud hingeldus, rindkerevalu või 
teadvusekaotus olemas 97% KATE diagnoosiga 
patsientidest • Ebaspetsiiflised, kuid peamised KATE diagnoosi 
võimalusele tähelepanu juhtivad sümptomid• Isoleeritud hingeldus  tsentraalsem embolisatsioon, ilma 
pleura haaratuseta, sageli kaasneb valu rinnaku taga 
(angina pectoris’e sarnane) – seos parema vatsakese 
müokardi isheemiaga hemodünaamiliselt olulisem KATE• Isoleeritud pleuriitiline rindkerevalu  “Kopsuinfarkti 
sündroom” – distaalsem embolisatsioon  pleura ärritus, 
alveolaarne hemorraagia, veriköha harva• Kollaps või šokk  tsentraalne, raskem 
hemodünaamikahäire

Hingeldus (düspnoe või tahhüpnoe) ja/või 
rindkerevalu olemas >90%-l KATE juhtudest

A. Altraja ©2018 Eur Heart J 2008: ESC Guidelines of Acute PE



KATE kliinilised tunnused 
(Stein et al., 1991; Miniati et al., 1999)

TUNNUS KATE+ KATE-
(n=219) (n=546)• Hingeldus 80% 59%

• Pleuriitiline rindkerevalu 52% 43%• Rinnakutagune rindkerevalu 12% 8%• Teadvusekaotus 19% 11%• Veriköha 11% 7%• Süvaveenide tromboos 15% 10%• Tsüanoos 11% 9%• Parema vatsakese 
ülekoormus (EKG’s) 50% 12%

A. Altraja ©2018

Võrreldud algselt sarnase kliinilise leiuga patsiente, kellel hiljem KATE kinnitus (KATE+) 
või ei kinnitunud (KATE-)



TUNNUS KATE+ KATE-
(n=219) (n=546)

• Köha 20% 25%

• Tahhüpnoe (>20/min)* 70% 68%
• Tahhükardia (>100/min) 26% 23%
• Palavik 7% 17%
• Hüpokseemia (art. veres)* 75% 81%

*Esinevad KATE puhul sageli !

Kliinilised sümptomid, mida esineb, kuid mis ei ole
KATE-spetsiifilised

(Stein et al., 1991; Miniati et al., 1999)

A. Altraja ©2018

Võrreldud algselt sarnase kliinilise leiuga patsiente, kellel hiljem KATE kinnitus (KATE+) 
või ei kinnitunud (KATE-)



Kahtlustada kopsuarteri trombembooliat, kui
esineb (anamneesis on esinenud):

• Siinustahhükardia• Düspnoe või tahhüpnoe• Ühepoolne alajäsemeturse• EKG:s T-inversioon [pRBBB (His’i kimbu parema sääre 
blokaad); S1Q3 (S-sakk I lülituses, Q-sakk III lülituses)]• THX-l pleuriit, atelektaas/infiltraat, diafragma kõrgseis, 
rõhutatud kopsuarteri vari• Teadvusekaotus• Tromboosi riskifaktorid anamneesis

A. Altraja ©2018



Kopsuarteri trombemboolia “kliinilised sündroomid”

A. Altraja ©2018

•“Kopsuinfarkti sündroom”•Ägeda ebaselge düspnoe sündroom (ilma 
hingamistakistuseta) •Ägeda kopssüdame sündroom•Krooniline kopsuarteri trombemboolia



KATE: “kopsuinfarkti sündroom”• Kõige sagedasem (ca 50%)•Subsegmentaarne haru + vilets bronhiaalarteri 
verevarustus•Trombembolite kaliiber vastav• Mitmed perifeersed, kiiljad lesioonid• Järsk hingeldus, seisundi halvenemine• Äge pleuraalne rindkerevalu, pleura hõõrdumiskahin• Veriköha <50%• Puudub parema vatsakese puudulikkus!• Radioloogiliselt infiltraadid, kiilukujulised, diafragma 

elevatsioon, väike pleuraefusioon, hiljem plaatateletaas• SVT leidu vähemusel• Angiograafia või CT-angiograafia – ühe või mitme 
distaalse haru sulgus• Pneumoonia, pleuriit, pleuropneumoonia (prodroom, 
leukotsütoos + valem, CRV, temperatuur hiljem)

A. Altraja ©2018



KATE: ägeda ebaselge düspnoe sündroom
• Mitmesuguse massiivsusega, pigem massiivne, trombide 

lähtekoht: SVT• Raske ära tunda!• Siiski äkiline hingeldus, tahhüpnoe, tahhükardia• EKG normis, EhhoKG ±, röntgenleid puudub• Puudub südamepuudulikkus ja pleuraalne valu• Vahel hüpokseemia (arteriaalse vere gaaside analüüs 
mittespetsiifiline)• Diferentsiaaldiagnoos:•Vasaku vatsakese puudulikus•Pneumoonia•Astma?•Hüperventilatsioonisündroom• Kahtlusel CT-angiograafia!

A. Altraja ©2018



KATE: ägeda kopssüdame sündroom

• Kõige raskem• Massiivse trombembolisatsiooni tagajärg•Suremus: 1. t. – 10%, 6 t. – 85%)• Arteriaalne hüpotensioon, šokk, tahhükardia 
(fc>RR)• Koronaarperfusioon väheneb• Radioloogiline leid – “kahtlaselt normis”!, 
mõnikord kopsujuurte prominents• Südameseiskus

A. Altraja ©2018



Rutiinsed kliinilised tavauuringud ja KATE

Rindkere röntgenogramm• Ei kinnita ega lükka ümber KATE diagnoosi• Sageli ei ole rindkere röntgenogrammil mingit leidu!• Vajalik eelkõige teiste düspnoe ja valuga kaasnevate• haiguste diagnostikaks• Ventilatsiooni-/perfusiooniuuringu tulemuste 
interpreteerimiseks

A. Altraja ©2018



Võimalikud muutused rindkere röntgenogrammil 
KATE korral

KATE korral võib leida järgmisi muutusi:• Veresoone kontuuri katkemine ja fokaalne oligeemia
(Westermark’i sümptom)• Tsentraalse kopsuarteri laienemine (Fleischner’i• sümptom)• Parema alaneva pulmonaalarteri laienemine (Palla sümptom)• Varjustused kopsude basaalosades (Hampton’i• sümptom)• Hemidiafragma kõrgseis• Plaatatelektaasid• Pleuraefusioon

A. Altraja ©2018



KATE tunnused rindkere röntgenülesvõttel
(Stein et al., 1991; Miniati et al., 1999)

TUNNUS KATE olemas: KATE puudub:
(n=219) (n=546)• Kopsuväratis “amputatsioon” 36% 1%• Kopsujoonise vähenemine 36% 6%• Pleuraga seotud varjustus 23% 10%• Diafragma kõrgseis 36% 25%• Pleuraefusioon 46% 33%• Atelektaas või infiltraat 49% 45%

• Kahtlus diagnoosile tekib Thx leiu j. ca 10% KATE juhtudest
• Tähtsus teiste düspnoe ja rindkerevalu põhjuste selgitamisel

Sageli ei ole rindkere röntgenogrammil mingit 
leidu!

A. Altraja ©2018

Võrreldud algselt sarnase kliinilise leiuga patsiente, kellel hiljem KATE kinnitus (KATE 
olemas) või ei kinnitunud (KATE puudub)



KATE tunnused rindkere röntgenülesvõttel

• Mitmed pleural 
baseeruvad 
homogeensed 
varjustused, enam 
kopsude alaosades       
( )

• Väike pleuraefusioon 
vasakul ( )

A. Altraja ©2018



KATE tunnused rindkere röntgenülesvõttel

• 77-a. naispatsient
• Mitmed pleural 

baseeruvad 
homogeensed 
varjustused, enam 
kopsude alaosades  
( )

• Osaline atelektaas 
paremal ( )

A. Altraja ©2018



KATE radioloogilised tunnused (järg)

• 48-aastane naispatsient: mitmed pleural baseeruvad 
homogeensed varjustused, enam kopsude alaosades       

A. Altraja ©2018



KATE radioloogilised tunnused (järg)
• 48-aastane naispatsient: bilateraalne pleuraefusioon, mitmed 

pleural baseeruvad homogeensed varjustused, enam kopsude 
alaosades       

A. Altraja ©2018



Diafragma kõrgseis KATE tunnusena rindkere 
röntgenülesvõttel

• 72-a. meespatsient
• Diafragma kõrgseis 

vasakul  ( )

A. Altraja ©2018



Diafragma kõrgseis KATE tunnusena rindkere 
röntgenülesvõttel

• 70-a. meespatsient: enne ja pärast haigestumist submassiivsesse kopsuarteri 
trombembooliasse pärast eesnäärme adenoomi operatsiooni - diafragma 
kõrgseis paremal  ( )

A. Altraja ©2018



Diafragma kõrgseis KATE tunnusena

• 40-a. naispatsient
• Diafragma kõrgseis 

paremal  ( )

A. Altraja ©2018



KATE tunnused rindkere röntgenülesvõttel

• Diafragma kõrgseis ei ole 
KATE suhtes tundlik ega 
spetsiifiline: 

• Sama 40-a. naispatsient
• CT-angiograafial 

trombembolid nii vasakul 
kui paremal, diafgarma 
elevatsioon ainult paremal

A. Altraja ©2018



Kopsude röntgenogramm KATE korral

• 75-aastane 
meespatsient

• Üksikud 
plaatatelektaasid, 
enam vasakul 
(nool)

• Kopsujoonise 
vaesustumine 
vasakul ei ole 
selgepiiriline

A. Altraja ©2018



KATE korral esinevad veregaaside ja EKG muutused 

Veregaasid (normis >20% juhtudest)• Madal PaO2 koos madala PaCO2

EKG
Vajalik diferentsimiseks värskest müokardiinfarktist• Sageli normis• Võib esineda muutusi parema vatsakese ülekoormusest või 

pulmonaalhüpertensioonist (kui esineb):•T-inversioon (negatiivne T-sakk) lülitustes V1-4•S1 (S-sakk I lülituses), Q3, T3 (Q-sakk ja negatiivne T-
sakk III lülituses) + värske osaline parema sääre 
blokaad•Südame elektrilise telje deviatsioon paremale•Atriaalsed arütmiad

A. Altraja ©2018



EKG muutused kopsuarteri trombemboolia korral

EKG leid kopsuarteri trombemboolia korral: T sakk negatiivne lülitustes III, aVF, V1-4, 
lamenegatiivne lülituses II, tahhükardia. 34-aastane naispatsient, haigestunud ca 2,5 
nädala vältel aeglaselt (päevadega) progresseerunud pingutusdüspnoega (raskused 
tõusmisel korrusmaja 2. korrusele, mitte aga tasapinnal liikumisel; lähianamneesis 
hormonaalsete kontratseptiivide kasutamine. A. Altraja ©2018



KATE kliinilise tõenäosuse hindamine kui patsiendi 
hindamise põhiküsimus KATE vaatevinklist

•KATE esinemisele mõtlemine
•KATE esinemise tõenäosuse hindamine
•Eriuuringute plaan ja interpreteerimine

• KATE olemasolu kliinilise tõenäosuse määramise mudelid• 2- ja 3-tasemelised skeemid, kõik põhinevad riskitegurite, 
sümptomite ja tavauuringute võimalike kombinatsioonide 
arvestamisel (näit. Pisa mudel: www.ifc.cnr.it/pisamodel)• Erinev tundlikkus ja spetsiifilisus KATE erinevate 
eeldatavate tõenäosuste korral

Kliiniliselt on KATE kliinilise tõenäosuse hindamine ülioluline: • Sõltub mitmete spetsiaaluuringute vajadus, järjekord ja 
tulemuste interpreteerimine• Sõltub diagnoosi kinnitumine• Sõltub ravi alustamine ja prognoos

A. Altraja ©2018



Esmaste raskuste tekkepõhjused KATE diagnoosimisel

Miks ei pruugi tekkida kliinilist kahtlust? 

• Sümptomid ja tunnused kõik mittespetsiifilised
• Varieeruv haiguspilt
• Varieeruv kulg – üksikepisood või korduvad

•Aeg analüüsiks sageli piiratud
• Suur hulk riskitegureid, taustahaigusi, -seisundeid, 

kaasuvaid haigusi, seisundeid, mis kõik võivad 
ägeneda nii KATE’ga kui ilma selleta –

• “Kohutav probleemide sasipundar”

A. Altraja ©2018



Tagajärjed, kui kopsuarteri trombembooliat 
ei osata kahtlustada

• Ca 70% KATE juhtudest jääb diagnoosita
• Kliiniliselt äratundmata, kuid fataalsete või surmale 

oluliselt kaasa aidanud KATE juhtude osakaal 
lahangumaterjalis 3-8% (Eur Heart J, 2000)

• Neist 21%-l absoluutselt hea prognoos ja 39% 
oleksid paranenud, kui KATE oleks diagnoositud ja 
ravitud (hinnates kaasuvate haiguste 
puudumise/osatähtsuse järgi) (Chest, 1995)

A. Altraja ©2018



KATE tõenäosuse hindamine: orig. ja lihtsustatud Wells’i skoor
Wells’i skoor Originaalne 

versioon
Lihtsustatud
versioon

Varasem KATE või süvaveenitromboos (SVT) 1,5 1
Südame löögisagedus 1,5 1
Kirurgiline lõikus või immobilisatsioon viimase 4 nädala 
vältel

1,5 1

Veriköha 1 1
Aktiivne pahaloomuline kasvaja 1 1
SVT kliinilised tunnused 3 1
Alternatiivne diagnoos on tõenäolisem kui KATE 3 1
Kliiniline tõenäosus
Kolmetasemeline skoor:
• Madal 0-1 -
• Keskmine 2-6 -
• Kõrge ≥ 7 -
Kahetasemeline skoor:
• Vähetõenäoline 0-4 0-1
• Tõenäoline ≥5 ≥2

A. Altraja ©2018 Konstantinides et al. Eur Heart J 2014; doi:10.1093/eurheartj/ehu283



KATE tõenäosuse hindamine: täiendatud ja lihtsustatud Genfi 
skoorTäiendatud Genfi skoor (versioonid) Originaalne Lihtsustatud

Varasem KATE või SVT 3 1
Südame löögisagedus:  75-94 ×/min

≥95 ×/min
3
5

1
2

Kirurgiline operatsioon või luumurd viimase kuu jooksul 2 1
Veriköha 2 1
Aktiivne pahaloomuline kasvaja 2 1
Ühepoolne alajäseme valu 3 1
Valu alajäseme veenide palpatsioonil ja ühepoolne turse 4 1
Vanus >65 aastat 1 1
Kliiniline tõenäosus
Kolmetasemeline skoor
• Madal 0-3 0-1
• Keskmine 4-10 2-4
• Kõrge ≥11 ≥5
Kahetasemeline skoor
• Vähetõenäoline 0-5 0-2
• Tõenäoline ≥6 ≥3

A. Altraja ©2018 Konstantinides et al. Eur Heart J 2014; doi:10.1093/eurheartj/ehu283



Kopsuarteri trombemboolia tõenäosuse hindamine (British
Thoracic Society, Thorax, 2003)

1. KATE kliiniliste haigustunnuste esinemine
• Hingeldus ja/või tahhüpnoe (konkreetselt tekkinud)

±
• Pleuriitiline rindkerevalu ja/või
• Veriköha
2. Kaks lisaparameetrit:

a) Alternatiivse põhjendatud kliinilise seisundi 
(haiguse) puudumine 

b) Olulise riskiteguri olemasolu• a ja b olemas - KATE tõenäosus suur• a või b – KATE tõenäosus keskmine• Puudub a ja b – KATE tõenäosus väike

A. Altraja ©2018



Massiivne/kõrge varase surma riskiga
KATE on tõenäoline, kui esineb:

•Kollaps või hüpotensioon ja•Seletamatu hüpokseemia ja•Kaelaveenide laienemine ja•Parema vatsakese galopp

British Thoracic Society, Thorax, 2003

“Massiivse KATE” diagnoos CT-angiograafial või 
ehhokardiograafial on täpne, kuid prioriteet 
kuulub ravile (vt. algoritm)

A. Altraja ©2018



Massiivse/kõrge varase surma riskiga KATE käsitluse algoritm

Patsiendi seisundi kliiniline hindamine
Halvenev Suhteliselt stabiilneSüdameseiskus

1. Elustamine

2. Trombolüüsravi (50 
mg alteplaasi
boolusena i.v.)

3. Seisundi hindamine 
30 min. järel

British Thoracic Society, Thorax, 2003; 
Kliinikum 2005

1. Spetsialisti 
konsultatsioon

2. Trombolüüsravi (50 
mg alteplaasi
boolusena i.v.)

3. Kiiresti EhhoKG või 
CT-angiograafia

1. Antikoagulant: 80 
U/kg
fraktsioneerimata
hepariini i.v.

2. Kiiresti EhhoKG või 
CT-angiograafia

3. Trombolüüsravi (100 
mg/90 min alteplaasi
i.v.)

• Seisundi 
halvenemisel

A. Altraja ©2018



Hemodünaamiliselt ebastabiilsete KATE patsientide käsitlus

Trombolüüs või 
embolektoomia ei ole 

näidustatud
A. Altraja ©2018

Puudub

CT-angiograafia koheselt kättesaadav 

EI Jah

Transtorakaalne EhhoKG

Olemas

*Multidetektor-CT-angiograafia 

Reperfusioon
(trombolüüs või
embolektoomia)

Positiivne

Parema vatsakese 
rõhu ülekoormus

Muude 
põhjuste 
otsimine

NegatiivnePatsient stabiliseeritud

Reperfusioon
(trombolüüs või
embolektoomia)

Alavöötme veenide 
kompressioonultraheli või 
söögitorukaudne EhhoKG

Trombimassid 
veenides, paremas 
südamepooles või 

kopsuarteris  

* >4 elemendiline; kaaluda ka kateeterangiograafiat 

Olemas

Uuringud ei ole 
võimalikud

Konstantinides et al. Eur Heart J 2014; doi:10.1093/eurheartj/ehu283



Mittekõrge riskiga KATE patsientide käsitlus

Ravi ei ole 
näidustatud

A. Altraja ©2018

Negatiivne

Siin arvestatakse KATE kliinilise tõenäosuse hindamist

KATE väikese või keskmise 
tõenäosusega või „ebatõenäoline“

KATE suure tõenäosusega või 
„tõenäoline“

D-dimeeride määramine 

Positiivne

*Multidetektor-CT-
angiograafia 

Negatiivne Positiivne

Ravi on vajalik

*Multidetektor-CT-angiograafia 

Ravi ei ole 
näidustatud

Positiivne

Negatiivne:
Veenduda KATE 

tunnuste puudumises
kompressioon-

ultrasonograafial, V/Q 
stsintigraafial või 

angiograafial

* >4 elemendiline 

Alavöötme veenide 
kompressioonultraheli

Positiivne

Konstantinides et al. Eur Heart J 2014; doi:10.1093/eurheartj/ehu283



Mittekõrge riskiga ägeda KATE diagnostilised kriteeriumid vastavalt
uuringute tulemustele ja kliinilisele tõenäosusele

A. Altraja ©2018 Konstantinides et al. Eur Heart J 2014; doi:10.1093/eurheartj/ehu283

Diagnostiline kriteerium Kliiniline tõenäosus
Madal Keskmine Kõrge Vähe-

tõenäoline
Tõenäolin

e

KATE välistamine
D-dimeerid

Negatiivne tulemus, kõrge tundlikkusega test + + - + -

Negatiivne tulemus, mõõduka tundlikkusega test + ± - + -

Rindkere CT-angiograafia
Normleid multidektorilisel CT-l + + ± + ±

V/Q scan
Normaalne perfusioonipilt + + + + +

Mittediagnostiline V/Q leid ja negatiivne 
proksimaalse kompressiooni-ultrasonograafia (CUS) 
leid

+ ± - + -

KATE kinnitamine
Kopsu CT-angiogramm näitab vähemalt 
segmentaalset embolisatsiooni

+ + + + +

Kõrge tõenäosusega V/Q leid + + + + +

CUS näitab proksimaalset DVT + + + + +



KATE raskuse hindamine: originaalne ja lihtsustatud PESI

A. Altraja ©2018 Konstantinides et al. Eur Heart J 2014; doi:10.1093/eurheartj/ehu283

Parameeter Originaalne versioon Lihtsustatud versioon
Vanus Vanus aastates 1 punkt (kui vanus >80 a.)

Meessugu +10 punkti -

Pahaloomuline kasvaja +30 punkti 1 punkt

Krooniline südamepuudulikkus +10 punkti 1 punkt

Krooniline kopsuhaigus +10 punkti

Südame löögisagedus ≥75-94 ×/min +20 punkti 1 punkt

Süstoolne vererõhk <100 mmHg +30 punkti 1 punkt

Hingamissagedus >30 ×/min +20 punkti -

Kehatemperatuur <36°C +20 punkti -

Vaimse staatuse häirumine +60 punkti -

Arteriaalse vere SaO2 +20 punkti 1 punkt

Riski tase
PESI 
(Pulmonary Embolism Severity
Index; KATE raskuse indeks)

I klass: ≤65 punkti 
Väga madal 30 päeva surmarisk (0-1,6%)
II klass: 66-85 punkti
Madal surmarisk (1,7-3,5%)

III klass: 85-105 punkti
Keskmine surmarisk (3,2-7,1%)
IV klass: 106-125 punkti
Kõrge surmarisk (4,0-11,4%)
V klass: >125 punkti
Väga kõrge surmarisk (10,0-24,5%)

0 punkti: 30 päeva surmarisk 1,0%
(95% CI 0-2,1%)

≥1 punkt(i): 30 päeva surmarisk 10,9%
(95% CI 8,5-13,2%)



Ägeda KATE’ga patsientide klassifikatsioon vastavalt varase 
surma riskile

A. Altraja ©2018 Konstantinides et al. Eur Heart J 2014; doi:10.1093/eurheartj/ehu283

Varase surma risk Riski parameetrid ja skoorid

Šokk või 
hüpotensioon

PESI III-IV 
klass või 
lihtsustatud 
PESI >1

Parema 
vatsakese 
düs-
funktsiooni
tunnsed

Südame 
bio-
markerid

Kõrge + (+) + (+)

Keskmine Keskmine -
kõrge

- + Mõlemad positiivsed

Keskmine -
madal

- + Ainult 1 või mitte kumbki 
positiivne

Madal - - Hindamine soovi korral; 
hindamise korral mõlemad 
negatiivsed



• D-dimeerid: fibriini fragmentatsiooniproduktidverre fibriinist
viimase lagundamisel plasmiini poolt, kasutuskõlblik 3 päeva, 
norm <0,5 mg/L (<500 ng/mL)• Oluline negatiivne ennustav väärtus, kuna spetsiifilisus on 
väga madal (45%)• Negatiivne ennustav väärtus suurem väikese kliinilise 
tõenäosuse juures (97%)• D-dimeeride sisaldus tõuseb raseduse, perifeersete 
veresoonte haiguste, pahaloomuliste kasvajate, 
immobilisatsiooni, paljude põletikuliste haiguste, südame- ja 
neerupuudulikkuse korral ja ea kõrgenedes (spetsiifilisus 9% 
>80 a., Righini et al., 2000)• Tundlikkus 87-98% (Kline et al., 2000), väheneb ajas

D-dimeeride määramistulemuste väärtus ja interpretatsioon 
olenevad määramismeetoditest: • Kvalitatiivsed (hemaglutinatsioonmeetod – SimpliRED™: 
madala ja keskmise tundlikkusega• Kvantitatiivsd [ELISA (Vidas), immunoturbidimeetria]: kõrge 
tundlikkusega

D-dimeeride analüüs KATE diagnostikas

A. Altraja ©2018



• D-dimeeride analüüsi tehtagu ainult pärast KATE kliinilise 
tõenäosuse hindamist• D-dimeeride analüüs ei oma kliinilis-diagnostilist tähendust suure 
KATE kliinilise tõenäosusega patsientidel

D-dimeeride testitulemuste interpreteerimine: • Normaalne D-dimeeride kontsentratsioon (<500 ng/mL) määratuna 
kõrge tundlikkusega kvantitatiivsel meetodil välistab KATE 
keskmise ja madala tõenäosuse korral• Mõõduka tundlikkusega testiga määratud negatiivne D-dimeeride 
tulemus (normaalne konts.) välistab KATE ainult väikse kliinilise 
tõenäosusega patsientidel• Kahetasemeliste kliinilise tõenäosuse skeemide korral on KATE 
välistatud madala kliinilise tõenäosuse korral, kui D-dimeerid on 
normis määratuna kõrge või keskmise tundlikkusega testiga• Kõikidel raviasutustel ja laboratooriumidel on vaja välja töötada 
omad tundlikkuse ja spetsiifilisuse kriteeriumid (SA TÜK 
Kliinikumis kvantitatiivne immunoturbidimeetria)

D-dimeeride analüüsi rakendus KATE diagnostikas

A. Altraja ©2018 Eur Heart J 2008: ESC Guidelines of Acute PE



CT-angiograafia KATE diagnostikas
• Soovitatav esmase piltdiagnostilise uuringumeetodina• On kaasajal rutiinseks KATE esmasuuringuks ja kuldstandardiks• Spiraal-CT uuring kontrastainega, multidetektoriline skanner• Diagnostiline täpsus ja perifeersemate arterite embolisatsiooni 

tuvastamine sõltub tehnika arengust (skannerist)• Tsentraalsetest ja lobaarsetest trombembolitest 
subsegmentaarseteni• Perifeersemate embolite esiletoomisel on tundlikkus suhteliselt 
madalam• Oluline ka:•Südameõõnte ja südamefunktsiooni hindamisel (viited 

südamepuudulikkuse eri vormidele, 
pulmonaalhüpertensioonile jne.)•Kopsuinfarktidele vastavate infiltraatide leidmisel•Ägeda ja kroonilise kopsuemboolia eristamisel

• Normaalne kõrgtasemelise CT-angiograafia leid ei välista 
antikoagulantravi vajadust

A. Altraja ©2018



Ägeda ja kroonilise KATE eristamine CT-angiograafial
Ägedale trombembooliale viitavad:• Kontrasteerumise puudumine arteri täieliku sulguse korral 

trombimassist distaalsemal• Trombiga täidetud arteri suurem läbimõõt (mitte alati!)• Kontrastaine täitumisdefekt soone valendikus mitteokluseeriva 
trombi korral (nn. “sõõriku sümptom”)• Kaudsete tunnustena kiiljad perifeersed konsolidatsioonialad 
(infarkt, atelektaasid); pleuraefusioon

Kroonilisele trombembooliale [vana(de)le trombemboli(te)le] viitavad:• Seinapidised trombimassid, mille kontuurid sageli sakilised• Arteri seinas on kaltsifikaadid• Täieliku oklusiooniga arter on naaberveresoontest väiksema 
läbimõõduga (mitte alati!)• Trombimassis rekanalisatsioonitunnused: kontrastaine muster on 
väätjas-võrkjas• Kopsuparenhüümi nn. mosaiikperfusioon (maakaardi tüüpi erineva 
tihedusega piirkonnad, kus oligeemilisemad alad on väiksema 
tihedusega)

A. Altraja ©2018



KATE diagnoosi kinnitamine CT-angiograafial
• 63-aastane mees: näha trombimassid mõlemal pool 

alasagaraarterites ja paremal ka alasagara segmendiarterites, 
lisaks pleuraefusioon, enam paremal koos osaliselt kollabeerunud 
kopsuga

A. Altraja ©2018



CT-angiograafia KATE diagnostikas

Uuring kontrastainega 
59-aastasel 
naispatsiendil

• Suur täitumisdefekt 
vasakus 
pulmonaalarteris

• Pleuraefusioon 
paremal

A. Altraja ©2018



CT leid “infarktpneumoonia” korral

Uuring kontrastainega
• Sama patsient, kes 

eelmisel joonisel
• Paremal alasagaras 

suur, alusega 
perifeeriasse 
suunatud varjustus, 
mis vastab 
sulgunud arteri 
varustusalale

• Pleuraefusioon 
paremal

A. Altraja ©2018



KATE diagnoosi kinnitamine CT-angiograafial

• 52-aastane mees: näha trombimassid mõlemas kopsuarteri 
peatüves ja alasagara arteri valendikus (     nn. “sõõriku sümptom”)

A. Altraja ©2018



CT-angiograafia kopsuarteri trombemboolia diagnostikas

• 39-aastane meespatsient. Uuring kontrastainega
• Suur täitumisdefekt (trombimass) parema kopsuarteri peatüves; sarnased ka 

mõlemapoolselt sagarate ja segmentide arterites. Leid on suurem alasagarate
arterites. Vasakul alasagara arteris nn. “sõõriku sümptom”, mis kinnitab 
trombemboli leidu arteri valendikus

A. Altraja ©2018



CT-angiograafia leid: radioloogiliselt massiivne KATE

• 70-aastane meespatsient: kliiniliselt submassiivne KATE, haigestumine pärast 
eesnäärme adenoomi operatsiooni. 

• Suured täitumisdefektid (trombimassid) parema ja vasaku kopsuarteri peatüves
(); sarnased ka mõlemapoolselt sagarate ja segmentide arterites. Paremal 
alasagara arteris nn. “sõõriku sümptom” (trombembol arterivalendikus, millest 
pääseb ümbert mööda kontrastaine) (); paremal näha ka pleuraefusioon

A. Altraja ©2018



CT-angiograafia leid: muud tunnused KATE korral
• 70-aastane meespatsient: 

kliiniliselt submassiivne 
KATE, haigestumine pärast 
eesnäärme adenoomi 
operatsiooni. 

• Avaskulaarsus vasaku 
kopsu ülasagras ()

• Paremal hüperperfusioon 
embolitest vabades 
arterites ja pleuraefusioon 
()

A. Altraja ©2018



Flebotromboosist KATE-ni

A. Altraja ©2018

Uuring kontrastainega 
74-aastasel naispatsiendil

• Veenivalendiku kujuga 
trombembol kopsutüve 
bifurkatsioonil



Flebotromboosist KATE-ni

A. Altraja ©2018

Uuring kontrastainega 82-
aastasel meespatsiendil

• Veenivalendiku kujuga 
trombembol kopsutüve 
bifurkatsioonil, mis ulatub 
mõlema kopsuarteri 
peatüvesse



CT-angiograafia leid: korduv KATE

• 55-aastane meespatsient korduva KATE-ga. Näha eri vanuses trombe (ühed 
valendikus (tsentraalselt ja paremal), teised seinapidiselt organiseerunud (peamiselt 
vasakul)

• Ülesvõtetel näha ka infarktpneumooniale iseloomulikke perifeerseid infiltraate 
[(samad kaadrid pehmekoe- (vasakul) ja kopsuaknaga (paremal)] A. Altraja ©2018



CT-angiograafia leid: korduva KATE
muud tunnused

Sama 55-aastane meespatsient korduva KATE-ga. Näha parema südamepoole 
puudulikkuse tunnuseid: 

• Kontrastaine retrograadne vool alumise õõnesveeni kaudu maksaveenidesse, 
“paismaksa” teke (vasakul)

• Parema koja ja vatsakese dilatatsioon (paremal)
A. Altraja ©2018

Parem vatsake



Radioloogiliselt massiivse KATE mõiste

•Ei ole seotud varem kasutusel olnud “Massiivse KATE” 
definitsiooniga (millele praeguses käsitluses vastab “kõrge 
varase surma riskiga”)

Radioloogiliselt kirjeldatav “massiivne trombemboolia” 
(kopsuarteri põhitüve trombembolisatsioon või selle peamiste 
harude trombembolisatsioon vähemalt 50% valendiku 
koguläbimõõdu ulatuses alates bifurkatsioonist, koos 
sagaraarterite trombembolisatsiooniga või ilma)

A. Altraja ©2018



Ehhokardiograafia (EhhoKG) KATE diagnostikas
• Toob hästi välja hemodünaamiliselt olulised KATE juhud (ka 

kõrge varase surma riskiga KATE diagnoosimisel• Hüponensiooni või šoki korral välistab parema vatsakese 
ülekoormuse või düsfunktsiooni puudumine EhhoKG-l 
hemodünaamikahäirete põhjusena KATE• Mittemassiivse KATE korral on transtoralaalne EhhoKG 
(TTE) diagnostiline väärtus väiksem (vaid 50% angiograafial 
leitud KATE’st, Miniati et al., 2001) • EhhoKG peamine roll mittekõrge varase surma riskiga KATE 
diagnoosimisel on edasine haiguse liigitamine keskmise või 
madala varase surma riskiga kategooriatesse• Ehhokardiograafilise leiu puudumine ei välista KATE’t kui 
sellist• Söögitorukaudne EhhoKG (TEE) näitab ka intrakardiaalseid 
ja intrapulmonaalseid trombe (ja trombemboleid)

A. Altraja ©2018 Eur Heart J 2008: ESC Guidelines of Acute PE



EhhoKG reaalne kasutamine KATE diagnostikas
• Alternatiivina CT-angiograafiale juhtudel, kus viimane ei ole 

kättesaadav või ei ole teostatav patsiendi seisundi tõttu• Kõrge varase surma riskiga KATE diagnoosimiseks (parema 
vatsakese ülekoormuse/düsfunktsiooni leidmiseks)•Olukordades, kus CT-angiograafial on oluline leid, mis lubab 

eeldada olulisi hemodünaamikahäireid (kopsuarteri põhitüve 
tromboos või selle peamiste harude tromboos vähemalt 50% 
valendiku koguläbimõõdu ulatuses alates bifurkatsioonist, 
koos sagaraarterite tromboosiga või ilma) • Abiuuringuna hemodünaamikahäirete edasises käsitluses, 

diferentsiaaldiagnoosi juures• Oluline pulmonaalhüpertensiooni avastamisel olenemata selle 
põhjusest)• Kasutamiseks erakorralise meditsiini osakondades•Näitab usaldusväärselt:•Proksimaalseid trombe•Parema vatsakese ägedat 

ülekoormust/düsfunktsiooni/dilatatsiooni (Reid & Murchison, 
1998)•Sageli ka vatsakeste vaheseina nihkumist (Oliver et al., 1998)

A. Altraja ©2018



Ehhokardiograafia leid KATE puhul

• Parema vatsakese koormuse tõus
• Eriti tundlik test massiivse (kõrge varase surma riskiga) 

KATE (kahtluse) korral
• Parema vatsakese düsfunktsiooni tunnused:

•Parema vatsakese dilatatsioon
•Parema vatsakese hüpokineesia
•Suurenenud parema ja vasaku vatsakese diameetrite 

suhe
•Suurenenud trikuspitaalregurgitatsiooni kiirus

A. Altraja ©2018 Eur Heart J 2008: ESC Guidelines of Acute PE



Süvaveenide tromboosile suunatud uuringud 
Alajäsemete veenide kompressioon-ultrasonograafia (CUS) 

• Kerge ja kättesaadav uuring, mille roll KATE diagnostikas põhineb 
teadmisel, et 90%-l juhtudest põhjustab KATE’t alajäseme või 
vaagna süvaveenidest lähtuv tromb

• Probleemid tundlikkusega: 20% juhtudest positiivne 
• Mittekomprimeeritavate veenide leidmine on süvaveenide tromboosi 

suhtes kõrgelt spetsiifiline ja on olnud diagnostiliseks kriteeriumiks 
(Becker et al., 1989; Lensing et al., 1989)

• Süvaveenide tromboosi korral sümptomaatilistel patsientidel 
diagnostiline tundlikkus 95% ja spetsiifilisus 98% (Becker et al.,
1989)

• Raske diagnoosida väikevaagna veenitrombe
• Trombi(de) mitteleidmine ei välista KATE diagnoosi (BTS, 2003)
• 1/3 patsientidest mittediagnostilise perfusiooniuuringu tulemuse ja 

negatiivse jalaveenide sonograafilise uuringu tulemusega leiti KATE 
angiograafial (Daniel et al., 2000)

A. Altraja ©2018



Alajäsemete veenide kompressioon-ultrasonograafia KATE 
diagnostikas

• 70% KATE’ga patsientidest esineb alajäsemete süvaveenide tromboos• Näidustatud patsientidel, kellel on olemas:•Kliiniline KATE kahtlus ja •Kliinilised süvaveenide tromboosi tunnused ja•CT-angiograafia ja ehhokardiograafia ei ole teostatavad või 
patsiendil on kontrastaine-ülitundlikkus•Alajäsemete veenide kompressioon-ultrasonograafiat on peetud 

piisavaks KATE diagnoosi kriteeriumiks (BTS, 2003), mil edasiste 
piltdiagnostika võtete rakendamise vajadus väheneb oluliselt• Alajäsemete süvaveenide normaalne ultrasonograafiline leid ei välista 

kopsuarteri trombembooliat! (BTS, 2003)• Kokku võttes: alajäsemete ultraheliuuring ei ole näidustatud erakorralise 
uuringuna tingimustes, kus KATE on diagnoositud CT-angiograafial, 
perfusiooniuuringul või ehhokardiograafial (võib tulla arvesse, kui suure 
KATE tõenäosusega patsiendi puhul langevad ära muud 
diagnostikameetodid)• Alajäsemete flebotromboos ja KATE on erinevad haigused!•Ravi algfaasis ei erine

A. Altraja ©2018



Alajäsemete veenide kompressioon-ultrasonograafia KATE-ga 
patsiendil

• Trombimassid paremas 
ühisniudeveenis (V) 55-
aastasel meespatsiendil 
korduva KATE-ga

A. Altraja ©2018



Alavöötme CT-venograafia ja KATE diagnostika
• On soovitatud mittekõrge varase surma riskiga KATE 

diagnostikas samaaegselt ühe uuringuna koos CT 
angiograafiaga, kui patsiendi seisund võimaldab ja 
kliiniline süvaveenide tromboos on ±: teostada CT-
venograafia kõhu-vaagna-alajäsemete osas (reied + 
sääred)•Aitab hinnata flebotromboosi ulatust, 

lokalisatsiooni, planeerida ravi)•Aitab hinnata trombemboolia kordumise riski•Aitab kinnitada KATE diagnoosi, kui kopsude CT-
angiogrammi tulemus on kahtlane (±), 
flebotromboosi leid aga kindel•Vahel näeb ka flebotromboosi põhjust (maliigne 
protsess)

Katz et al., 2004A. Altraja ©2018

Multidetektorilise CT-angiograafia kasutamisel ei ole CT-
venograafia näidustatud suure kiirguskoormuse tõttu (Eur 
Heart J 2008: ESC Guidelines of Acute PE)



Alavöötme CT-venograafia teostus KATE kontekstis

• Üks kontrastaine manustamine 150 ml (300-360 mg 
joodi/ml) 3-4 ml/s, kaks kontrastuuringut: veenide 
(venoosse faasi) pildistamine (2)…3-4 minutit pärast 
i.v. kontrastaine süstimist kopsude CT-
angiograafiaks• 0,5-1-cm paksused kihid 2-5 cm vahedega 
diafragmast säärteni (k.a.)

Katz et al., 2004A. Altraja ©2018



CT-venograafia (magistraalveenide uuring) tehtud koos
CT-angiograafiaga kopsuarteri trombemboolia diagnostikas

• 39-aastane meespatsient. Uuring kontrastainega
• Suur täitumisdefekt (trombimass) alumise õõnesveeni maksasiseses segmendis 

(vasakpoolne ülesvõte), trombimassid ka vasaku neeru veen (parempoolne 
ülesvõte)

• Vasak neer mõõtmetelt suurenenud ja inhomogeense struktuuriga (venoosne 
infarkt) A. Altraja ©2018



CT-venograafia koos CT-angiograafiaga – diagnoosi toetamiseks ja 
trombide lähtekoha selgitamiseks

• Sama 39-aastane meespatsient. Uuring kontrastainega
• Trombimassid alumises õõnesveenis ülakõhu piirkonnas, vasaku neeru veenis, 

alumise õõnesveeni distaalses osas ja niudeveenides
A. Altraja ©2018



Kopsude perfusioonistsintigraafia KATE diagnostikas• Olemus – uuring 100 mBq 99Tc-ga märgistatud inimese albumiini 
makroagregaadiga (MAA, partiklid 15-70 m, mis obstrueerivad 
iga 10 000 000. kapillaari) kujutised 6…8 projektsiooni -
kaameraga• Arteriharu sulgusel märkaine vastavasse alasse ei kandu -
kujutisel tekib nn. “külm ala”• Enne vajalik värske rindkere röntgenogramm• Interpreteerimisel vajalik KATE kliinilise tõenäosuse teadmine• Leid sageli ebaspetsiifiline, eriti kaasuvate kardiopulmonaalsete 
haiguste korral (Hartmann et al., 2000)•Kui normaalne emboolia välistatud (ca 25%)•Kui lai embolisatsioon ühtlane hajus perfusioon!•KATE diagnoos kindlam, kui on mitmeid (hulgi) perifeerseid 

perfusioonidefekte (esineb ca 25%)•Teatud osa suure tõenäosusega KATE’le iseloomulikest 
leidudest on siiski valepositiivsed (Van Beek et al., 2001)• Kui värskel THX-pildil on perfusioonidefektile vastavaid muutusi 

näidustatud lisaks ventilatsioonistsintigraafia A. Altraja ©2018



Kopsude perfusioonistsintigraafia koht
KATE diagnostikas• Näidustatud kahtluse korral perifeersete kopsuarterite 

trombembooliale
• Kui CT-angiograafia leid ei viita KATE’le, kuid kliiniline 

tõenäosus on suur või keskmine
• Mõeldav ka esmase uuringuna (BTS, 2003), kui:

•CT-angiograafia ei ole kättesaadav
•Rindkere röntgenogrammi järgi puuduvad olulised 

segavad muutused
•Puuduvad olulised kaasuvad kardiopulmonaalsed 

haigused
•On olemas standardsed kirjeldamise ja interpreteerimise 

kriteeriumid
•Üheselt interpreteerimatute leidude korral rakendatakse 

kindlasti kohe teisi piltdiagnostika meetodeid
A. Altraja ©2018



Kopsude perfusioonistsintigraafia 
KATE diagnostikas

• Uuring 99Tc MAA-ga
• Mitmed 

segmentaalsed 
perfusioonidefektid 
bilateraalselt

A. Altraja ©2018



Kopsude perfusioonistsintigraafia KATE diagnostikas

• 75-aastane 
meespatsient

• Uuring 99Tc MAA-ga
• Mitmed 

segmentaalsed, 
alusega perifeersele 
pleuraalsele 
asetuvad 
perfusioonidefektid 
bilateraalselt

• Leid enam 
väljendunud 
vasakul

A. Altraja ©2018



Kopsude perfusioonistsintigraafia KATE diagnostikas

• Sama 75-aastane 
meespatsient

• Uuring 99Tc MAA-ga
• Mitmed 

segmentaalsed, 
alusega perifeersele 
pleuraalsele 
asetuvad 
perfusioonidefektid 
bilateraalselt

• Leid enam 
väljendunud 
vasakul

• Eri kopsuosade 
osaluse mõõtmine 
perfusioonis

A. Altraja ©2018



Kopsude ventilatsioonistsintigraafia KATE diagnostikas
• Peab eelnema perfusioonistsintigraafia koos omakorda viimase 

eeldusuuringutega (rindkere röntgenogramm)• Uuringuks radioaktiivse gaasilise või aerosoliseeritud märkaine 
sissehingamine• Rida erinevaid radioaktiivseid gaase (81Kr, 133Xe, 127Xe 99Tc-
dietüleentetramiinpentaäädikhappe (DRPA) partikleid, 99Tc-
märgistatud süsinikuosakesi (Technogas®)• Suurendab uuringu spetsiifilisust, näitab hüpoventileeritud 
alasid, mis tekivad reaktiivsest vasokontriktsioonist tingitud 
hüpoperfusioonist• Uuring näidustatud kui:•Eelnevalt on tehtud perfusiooniuuring•Perfusioonidefektid vähesed ja/või ebaspetsiifilised•Rindkere röntgenogrammil on näha perfusioonidefektile 

vastavaid muutusi • KATE diagnoos kindel, kui perfusioonidefektidelele ei vasta 
ventilatsioonidefekte

A. Altraja ©2018



Kopsude ventilatsioonistsintigraafia 
KATE diagnostikas

• Uuring 99Tc DRPA-ga
• Kopsud normaalselt 

ventileeritud (sama 
patsient, kellel 
segmentaalsed 
perfusioonidefektid 
bilateraalselt)

A. Altraja ©2018



Kopsude perfusiooni- ja ventilatsioonistsintigraafia 
KATE diagnostikas

• 76-aastane mees
• Perfusiooniuuring 99Tc 

MAA-ga
• Ventilatsiooniuuring 99Tc 

DRPA-ga
• Segmentaalsed 

perfusioonidefektid 
bilateraalselt, millele ei 
vasta ventilatsioonidefekte

Eestvaade

Tagantvaade

Vasak külg

Parem külg

Ventilatsioon  Perfusioon
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Kopsude perfusiooni- ja ventilatsioonistsintigraafia 
KATE diagnostikas

• 76-aastane mees
• Perfusiooniuuring 99Tc 

MAA-ga
• Ventilatsiooniuuring 99Tc 

DRPA-ga
• Segmentaalsed 

perfusioonidefektid 
bilateraalselt, millele ei 
vasta ventilatsioonidefekte

Vasak
tagumine
põik

Parem 
tagumine 
põik

Vasak
eesmine
põik

Parem
eesmine
põik

Ventilatsioon  Perfusioon
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Kopsude perfusiooni- ja ventilatsioonistsintigraafia 
KATE diagnostikas

• 38-aastane naine, 
kaebusteks ca 3 nädalat 
jõuetus ja füüsilise 
koormustaluvuse 
oluline langus

• Perfusiooniuuring 99Tc 
MAA-ga 2. ja 4. tulp

• Ventilatsiooniuuring 
99Tc DRPA-ga 1. ja 3. 
tulp

• Segmentaalsed 
perfusioonidefektid 
bilateraalselt, millele ei 
vasta 
ventilatsioonidefekte

A. Altraja ©2018



Perfusiooni ja ventilatsioonistsintigraafia kokku võttes 
KATE diagnostikas

• Normaalne perfusioonistsintigramm välistab KATE • Mittediagnostiline perfusiooni-ventilatsioonistsintigramm
välistab madala kliinilise tõenäosusega KATE• Kõrgelt spetsiifiliste tunnustega perfusiooni-
ventilatsioonistsintigramm kinnitab suure kliinilise 
tõenäosusega KATE, kuid madala kliinilise tõenäosusega 
KATE korral on vajalikud edasised uuringud

A. Altraja ©2018 Eur Heart J 2008: ESC Guidelines of Acute PE



MRI-angiograafia (MRA) KATE diagnostikas

• Piiratud ligipääs kõrgetasemelisele (piisavat 
diagnostilist tundlikkust tagavale) aparatuurile (veel 
mõnda aega)• Raske identifitseerida segmendiarteri tasandist 
perifeersemale jäävaid emboleid (Oudkerk et al., 2002)• Ei anna ioniseerivat kiirgust• Paljulubav tehnoloogia, ent vajab lisavalideerimist enne 
kliinikusse juurutamist (madal tundlikkus, üheselt 
mitteinterpreteeritavate leidude suur esinemissagedus)

A. Altraja ©2018 Konstantinides et al. Eur Heart J 2014; doi:10.1093/eurheartj/ehu283



Kopsuarteri angiograafia KATE diagnostikas
• Oli “kuldne standard”, kuid kasutus väheneb, jääb 

patsientidele, kellel väheminvasiivsed testid diagnoosi 
kindlalt ei kinnita • Hinnatakse mitte perfusioonidefektide, vaid täitumisdefektide 
olemasolu (digitaalsubtraktsioonmeetod kujutise analüüsis)• Mida perifeersem embolisatsioon, seda väiksem tundlikkus 
(subsegmentaarne –radioloogi arvamuse lahknemine 1/3 
juhtudel, Diffin et al.,1998)• On turvaline uuring kogenud kätes ja piisavates tingimustes• Normaalne angiograafialeid välistab antikoagulantravi 
vajaduse• Kasutatakse erandjuhtudel, mil vähemionvasiivsed testid ei 
ole andnud selgeid tulemusi• Puudused: kõrge hind, raske kättesaadavus (eritingimused, 
aparatuur, personal), vajalik suur kogemus• Vastunäidustused - rasedus, parema südamepoole tromboos, 
ülitundlikkus kontrastainele

A. Altraja ©2018



Kopsuarteri angiograafia 
KATE diagnostikas

• Vasakpoolne 
selektiivne 
kontrasteerimine

• Vasak eesmine 
põikiprojektsioon

• Tsentraalsed 
täitumisdefektid ( ) 
ja segmendiarteri 
amputatsioon ( ) 
vasaku kopsu 
ülasagaras

A. Altraja ©2018



Kopsuarteri angiograafia KATE diagnostikas

• PA projektsioon
• Tsentraalsed 

täitumisdefektid 
( ) vasakus 

kopsus

A. Altraja ©2018



Kopsuarteri embooliate diferentsiaaldiagnoos
• Äge müokardiinfarkt
• Ebastabiilne stenokardia
• Südamepuudulikkus
• Aordi dissekatsioon
• Südame tamponaad
• Kopsupõletik
• Pleuriit
• Pleuraempüeem
• Õhkrind
• Sepsis

A. Altraja ©2018



Kopsuarteri emboolia esinemine Eestis
Eesti Haigekassa andmetel 2000-2001
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Kopsuarteri trombembooliaga patsientide 
hospitaliseerimine

Intensiivraviprofiiliga osakonda/palatisse: 

• Trombolüüsravi rakendamise korral
• Kirurgilise embolektoomia (trombi 

fragmentatsiooni) järel
• Massiivse KATE korral (II-III aste)
• Submassiivse kATE korral (I-III aste)
• Muude hemodünaamikahäirete korral (II-III aste)

A. Altraja ©2018



Kopsuarteri trombemboolia ravi
• Kõrge riskiga KATE ravi
• Mittekõrge riskiga KATE ravi 

Raviviisid ja võimalused (vastavalt näidustustele): 

• Hemodünaamikat ja hingamist toetav ravi
• (Primaarne) reperfusioonravi:

• Trombolüütiline ravi
• Kirurgiline embolektoomia
• Perkutaanne kateeterembolektoomia ja 

fragmentatsioon
• Antikoagulantravi
• Magistraalveenide sisesed filtrid

A. Altraja ©2018



Hemodünaamikat ja hingamist toetav ravi KATE 
korral

• Näidustatud šoki ja hüpotensiooniga kulgeva 
KATE või KATE kahtluse korral

• Patsientidel madala südameindeksi ja normaalse 
vererõhuga dobutamiin ja dopamiin

• Vasopressiivsed ained hüpotensiivsetel
patsientidel

• Monitooritud hapnikravi hüpokseemilistel
patsientidel

• Rohke vedeliku sisseviimine ei ole põhjendatud 
(ei peaks ületama 500 ml) (Eur Heart J, 2000)

• Eksperimendis NO inhalatsioon (Capellier et al., 1997)

A. Altraja ©2018



Ägeda KATE ravi kõrge riski korral (šokk või hüpotensioon)

Soovitused Soovituse
klass

Tõenduse 
tase

KATE koos šoki või hüpotensiooniga (kõrge riskiga patsiendid) 
Viivitamatult intravenoosne antikoagulant koos 
fraktsioneerimata hepariini (UFH) alustamisega kõrge 
riskiga patsientidel

I C

Trombolüütiline ravi on tugevalt soovitatav I B
Kirurgiline embolektoomia on soovitatav patsientidel 
kellel trombolüüs on vastunäidustatud või 
ebaõnnestunud

I C

Kaaluda perkutaanset kateeterembolektoomiat
alternatiivina kirurgilisele embolektoomiale
patsientidel, kellel on trombolüüs vastunäidustatud 
või ebaõnnestunud

IIa C

A. Altraja ©2018 Konstantinides et al. Eur Heart J 2014; doi:10.1093/eurheartj/ehu283



Trombolüüs KATE ravis
• Kui KATE’ga kaasneb hüpotensioon (SVR <90 mmHg) ja kui puudub 

kõrge veritsusrisk: standardne süsteemne trombolüüs on 
eelistatum trombolüüsi mittetegemiseset (IIB)• Süsteemse hüpotensiooni puudumisel on tugev soovitus 
trombolüüsi mitte teha (IIB)• Antikoagulantravil patsientidel, kelle hemodünaamiline seosund
halveneb ja kellel puudub kõrge veritsusrisk: standardne süsteemne 
trombolüüs on eelistatum trombolüüsi mittetegemiseset (IIC)• Trombolüüsraviks tuleks eelistada süsteemset manustamist 

perifeerse veeni kaudu (kateetertombolüüsi ees) (IIC)• Hüpotensiooniga patsientidel 1) kõrge veritsusriskiga või 2) 
esialgse trombolüüsi mitteefektiivsuse korral või 3) šoki korral
ähvardava fataalse lõppega enne raviefekti saabumist (kuni mõni 
tund), on meetodi (sealh. ekspertiisi) kättesaadavuse korral 
näidustatud kateetertrombektoomia (IIC)

A. Altraja ©2018 Kearon et al. Chest (Guidelines) 2016;149:315-52 



Kõrge riskiga KATE käsitluses kasutatavad ravimid

A. Altraja ©2018

Ebastabiilsed 
patsiendid

Alteplaas (rtPA, intravenoosne) 100 mg/2 t. või 0,6 mg/kg/15 min (max. 50 mg)
Urokinaas (intravenoosne) 3 miljonit IU 2 t. jooksul

Streptokinaas (intravenoosne) 1,5 miljonit IU 2 t. jooksul

Fraktsioneerimata hepariin 80 IU/kg boolus + 18 IU/kg/t.

Reteplaas (rt-PA): 10 U + 10 U i.v. boolusena, 30 min vahega
Tenekteplaas (TNK–tPA): ühekordse i.v. boolusena: 30 mg patsiendile <60 kg … 50 mg patsiendile 
≥90 kg

Acute Cardiovascular Care Association Clinical Decision-Making Toolkit: www.escardio.org/ACCA



Aju hemorrraagia koos subarahnoidaalse hemorraagiaga 
trombolüüsravi tüsistusena kõrge riskiga KATE korral

A. Altraja ©2018



Trombolüüsravi absoluutsed vastunäidustused 
KATE korral

• Hemorraagiline või teadmata olemusega insult mistahes 
ajal anamneesis

• Isheemiline insult viimase 6 kuu jooksul
• Kesknärvisüsteemi trauma või kasvaja
• Värske suurem trauma/kirurgiline operatsioon/peavigastus 

(viimase 3 nädala jooksul)
• Gastrointestinaalne verejooks viimase kuu jooksul
• Mistahes muu aktiivne veritsus

A. Altraja ©2018 Eur Heart J 2008: ESC Guidelines of Acute PE



Trombolüüsravi suhtelised vastunäidustused 
KATE korral

• Transitoorne aju isheemia viimase 6 kuu jooksul
• Suukaudne antikoagulantravi
• Rasedus või kuni 1 nädal sünnitusest
• Mittekomprimeeritavad punktsioonid/punkteerimiskohad
• Traumaatiline elustamine
• Ravile allumatu arteriaalne hüpertensioon (>180 mmHg)
• Kaugelearenenud maksahaigus
• Infektsioosne endokardiit
• Aktiivne peptiline haavand

A. Altraja ©2018 Eur Heart J 2008: ESC Guidelines of Acute PE



Trombolüüsravi teostus KATE korral
Valikravimiks rekombinantne koelise plasminogeeni aktivaaor (rtPA)

(Alteplase®) suhteliselt stabiilsetel patsientidel:•100 mg 2-tunnise infusioonina (90 mg/1,5h) või 0,6 mg/kg (max. 
50 mg) 15 min jooksul•Seisundi halvenemisel või südameseiskusel 50 mg boolusena 
i.v.•Ei süvenda streptokinaasile omaselt hüpotensiooni • Töötab kiiremini kui:•Urokinaas: 4400 IU/kg 10 min jooksul, edasi 4400 IU/kg 12-24 h 
vältel; kiire annustamine: 3 miljonit IU 2 tunni jooksul•Streptokinaas: 250 000 IU algannusena 30 min jooksul, edasi 
100 000 IU/h 12–24 h jooksul; kiire annustamine: 1,5 miljonit IU 
2 tunni jooksul•Streptokinaas on immunogeenne!

• Järgneb APTT kontroll hepariini infusioon kohe kui APTT <80 s. 
selliselt 5-7 päeva• Kui APTT >80 s. iga 4 h järel APTT kontroll• Warfariin vm. antikoagulandid (3)-6 kuud

A. Altraja ©2018 Eur Heart J 2008: ESC Guidelines of Acute PE



Kirurgiline trombektoomia KATE korral
• Meetod on kasutatav kõrge varase surma riskiga 

(massiivse), eluohtliku KATE puhul• Valikmeetodiks, kui trombolüüsravi on vastunäidustatud 
või efektita• Tavaliselt reserveeritud patsientidele, kelle KATE vajab 
kardiopulmonaalset elustamist• Kirurgilise trombektoomia eeldused:•Kogemus•Värske emboolia•Trombembolit parema südamepoole kaudu viidud 

kateetri abil eemaldades või mehaaniliselt 
lammutades• Puuduseks raske kättesaadavus

A. Altraja ©2018 Eur Heart J 2008: ESC Guidelines of Acute PE



Perkutaanne kateeterembolektoomia ja fragmentatsioon 
KATE korral

• Meetod on kasutatav kõrge varase surma riskiga 
(massiivse), eluohtliku KATE puhul, kui trombolüüsravi 
on vastunäidustatud või efektita• Kopsutüve või proksimaalsete kopsuarterite peatüvede 
trombembooliate korral• Trombolüüsravi absoluutsete vastunäidustuste korral• Kui trombolüüsravi ei ole andnud oodatud resultaati• Alternatiiviks kirurgilisele trombektoomiale 

Tüsistusteks: • Lokaalne kahjustus punktsioonikohal• Südame struktuuride perforatsioon• Tamponaad• Reaktsioonid kontrastainele
A. Altraja ©2018 Eur Heart J 2008: ESC Guidelines of Acute PE



Ägeda KATE ravi mittekõrge riski korral
Soovitused Klass Tase

KATE ilma šoki/hüpotensioonita (madal või keskmine risk)
Antikoagulant: süstitav kombinatsioon koos VKA-ga
Kõrge või keskmise kliinilise tõenäosuse 
korral viivitamatult parenteraalne
antikoagulant (LMWH) juba enne 
diagnoosi

I C

Enamikule patsientidest on LMWH või 
fondapariinuks suuremale osale 
patsientidest ägeda faasi valikraviks

I A

Paralleelselt süstitava antikogulandiga
alustada soovitavalt ravi varfariiniga
(VKA), eesmärgiks INR 2,5 (vahemik 2,0-
3,0)

I B

Uued suukaudsed antikoagulandid
Alternatiivina warfariinile (VKA-le), 
rivaroksabaan (15 mg ×2 3 nädalat, edasi 
20 mg ×1) I B

Alternatiivina warfariinile (VKA-le),
apiksabaan (10 mg ×2 7 päeva, edasi 5
mg ×2)

I B

A. Altraja ©2018 Konstantinides et al. Eur Heart J 2014; doi:10.1093/eurheartj/ehu283

Pärast akuutset faasi on 
alternatiivina warfariinile (VKA-
le) võimalik kasutada
dabigatraani (150 mg ×2; 110 mg 
×2 ≥80-aastastele või 
verapamiiliga paralleelselt 
ravitavatele)

I B

Pärast akuutset faasi on 
alternatiivina warfariinile (VKA-
le) soovitatav kasutada 
edoksabaani

I B

Uued suukaudsed 
antikoagulandid (rivaroksabaan, 
apiksabaania, edoksabaan, 
dabigatraan) ei ole soovitatavad
raske neerupuudulikkusega 
patsientidele

III A



Antikoagulantravi KATE korral
• Kõige olulisem KATE raviviis: takistab jätkuvat trombogeneesi, kuid ei 

mõjuta olemasolevat trombi või trombembolit• Pikemaajalise antikoagulantravi eelduseks on korrektne KATE või 
süvaveenide flebotromboosi diagnoos• Keskmise ja suure KATE tõenäosuse korral alustada kohe diagnoosi 
kinnitavaid lõppuuringuid ootamata: siiski, arvestades veel puuduvat 
CT-angiograafia leidu, on pelgalt kliinilistel alustel olemas oht 
alternatiivse diagnoosi või absoluutse vastunäidustuse esinemiseks

Madalamolekulaarsed hepariinid: • Kasutusel patsientidel mittemassiivse kopsuarteri trombembooliaga• Puudub vajadus koagulatsioonisüsteemi monitooringuks
Fraktsioneerimata hepariin:• On näidustatud massiivse suhteliselt stabiilse (ka submassiivse) KATE 

korral• Võimaldab antagonismi protamiiniga (vajadusel, näit. sünnitus jne.)•Terapeutiline eesmärk: aPTT/aPTT norm. 1,5…2,5•Esimene aPTT mõõtmine 4-6 h pärast hepariini infusiooni 
alustamist•Alternatiiv – anti-Xa aktiivsuse hoidmine 0,3-0,6•Trombotsüütide arvu monitooring

A. Altraja ©2018



FAKTOR EELISTATUD ANTIKOAGULANT
VÄHK LMWH
Parenteraalse ravi vältimise vajadus Rivaroksabaan; apiksabaan
Üks kord päevas manustatava ravi eelistus Rivaroksabaan; edoksabaan; VKA
Maksahaigused ja hüübimishäired LMWH
Neeruhaigused ja kreatiinipuhastumus
<30mL/min

VKA

Südame pärgarterite haigus VKA, rivaroksabaan, apiksabaan, 
edoksabaan

Düspepsia või seedetrakti verejooks 
anamneesis

VKA, apiksabaan

Halb ravisoostumus VKA
Trombolüütilise ravi kasutamine UFH infusioon
Esineb antidoodi vajadus VKA, UFH
Rasedus või risk rasestuda LMWH
Hinnatundlikkus, korvatavuse küsimused, 
ravi(mi) litsenseerimise probleemid

Varieerub vastavalt piirkonnale ja 
konkreetsetele asjaoludele

KATE käsitluses kasutatavate antikoagulantide valikukriteeriumid 

Kearon et al. Chest (Guidelines) 2016;149:315-52 



Esialgne antikoagulatsioon KATE korral • Parenteraalselt manustatavate antikoagulantidega• Intravenoosne fraktsioneerimata hepariin: alustatakse 80 IU/kg 
boolusena, edasi 18 IU/kg tunnis püsiinfusioonina; ravi 
korrigeeritakse aktiveeritud partsiaalse tromboplastiini aja (aPTT) 
väärtuste alusel; hepariin-indutseeritud trombotsütopeenia (HIT) 
on probleemiks)• Subkutaanne madalamolekulaarne hepariin (vastunäidustatud 
kreatiniini kliirensiga <30 ml/min):•Enoksapariin(naatrium) (Clexane®): 100 RÜ/kg ×2 s.c.•Daltepariin(naatrium) (Fragmin®): 200-150 IU/kg ×1 s.c. •Bemipariin(naatrium) (Zibor®): 115 RÜ/kg ×1 s.c. •Nadropariin(kaltsium) (Fraxiparine®) 86 IU/kg ×2•Kasutusel veel tinzapariin 175 U/kg ×1• Subkutaanne fondapariinuks (Xa faktori selektiivne inhibiitor): 1 
kord päevas vastavalt kehakaalule: 5 mg (kehakaal <50 kg), 7,5 mg 
(50–100 kg), 10 mg (>100 kg)• Ravi jätkub suukaudse antikoagulandiga: ajalise ülekattega või 
ilma, sõltuvalt suukaudsest ravimist

A. Altraja ©2018 Eur Heart J 2008; 2014: ESC Guidelines of Acute PE



Suukaudsed antikoagulandid KATE korral I
• Varfariin (Marevan®, vitamiin K antagonist, teratogeeenne!)• Alustatakse paralleelselt i.v. antikoagulandiga, alustatakse 

algannuses 5-7,5 mg 1• Pärsib K-vitamiinist sõltuvate hüübimisfaktorite II, VII, IX ja X 
sünteesi• Täielik toime avaldub 2–7 päeva jooksul ja kestab samas ulatuses 
pärast manustamise lõpetamist• Ravi alustamine suukaudse antikoagualndiga üksi on ebaefektiivne 
ja ohtlik (Brandjes et al., 1992)• Varfariinravi jälgimiseks hinnatakse vere protrombiiniaega

(PT, näitab hüübimissüsteemi välise (faktor VII) ja ühise (faktorid X ja 
II) tee aktiivsust); mõõduks on INR (patsiendi plasma ja normaalse 
plasma protrombiiniaegade suhe)• Hepariin lõpetatakse, kui INR on 2,0…3,0 (protrombiiniaeg 25-36%) 
2 päeva jooksul• Varfariini toime sõltub tugevalt kaasmanustatavatest ravimitest ja 
tarbitud menüüst (näit. rohelised köögivljad ja lehed sisaldavad 
rohkelt K-vitamiini)!

A. Altraja ©2018



Uued suukaudsed antikoagulandid (NOAC) KATE korral
• Puudub vajadus koagulatsioonisüsteemi monitooringuks• Otsese toimega hüübimistegur Xa inhibiitorid („Xabaanid“) 

antikoagulatsioon tekib kohe, probleem neerupuudulikkusega)• Rivoraksabaan (Xarelto®, 15 mg×2 esimesed 3 nädalat 
(„ägeda faasi katteks“), edasi 20 mg×1)• Edoksabaan (Lixiana®, 60 mg (30 mg, kui kreatiniinikliirens 
15-50 mL/min; kehakaal ≤60 kg või teatud kaasuv ravi)×1)• Apiksabaan (Eliquis®, 10 mg×2 esimesed 7 päeva, edasi 5 
mg×2, ravi jätkamisel >3 kuu: 2,5 mg×2) • Dabigatraaneteksilaat (Pradaxa®) (otsene trombiini inhibiitor, 150 

mg (110 mg vanuses >80 a. või verapamiili kasutajad) ×2), 
kasutusel VTE profülaktikaks puusa - või põlveliigese 
proteesimise järel• Ximelagatran (otsene trombiini inhibiitor) – 2 korda päevas, 
puudub vajadus koagulatsioonisüsteemi monitooringuks

A. Altraja ©2018

NOAC: „Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulant“ (ka „Novel Oral 
Anticoagulant“ )



Antikoagulantravi kestus KATE korral
Soovitused Klass Tase Patsientidel, saavad pikendatud 

antikoagulantravi, tuleb regulaarselt 
hinnata (veritsus-) riski ja ravist 
saadava kasu vahekorda

I CKui KATE on seotud kindla ja 
kõrvaldatava riskifaktoriga:
suukaudne antikoagulant 3 kuud

I B

Kui provotseerimata (kindla 
riskitegurita) KATE: suukaudne 
antikoagulant vähemalt 3 kuud

I A
Patsiendid kes ei talu suukaudseid 
antikoagulante või keelduvad neist, 
võib pikaajaliseks VTE 
profülaktikaks määrata aspiriini

IIb B

Pikendatud suukaudne 
antikoagulantravi, kui on 1. 
provotseerimata KATE episood ja 
madal veritsusrisk

IIa B
Patsiendid KATE ja pahaloomulise 
kasvajaga: esimese 3-6 kuud raviks 
kehakaalule kohaldatud nahaalune 
fraktsioneeritud hepariin

IIa B

Määramata kestusega 
antikoagulantravi, kui on 2. 
provotseerimata KATE episood

I B
Patsiendid KATE ja pahaloomulise
kasvajaga: antikoagulantravi peaks 
jätkuma ka pärast esimest 3-6 kuud 
piiramatult või kuni kasvaja on välja 
ravitud

IIa C

Rivaroksabaan (20 mg ×1), 
dabigatraan (150 mg ×2 või 110 mg ×2 
≥80-aastastele) või apiksabaan (2,5 
mg ×2) alternatiivina varfariinile
(VKA), kui pikaajaline ravi on vajalik 
ja puudub tõsine neerupuudulikkus

IIa B

A. Altraja ©2018 Konstantinides et al. Eur Heart J 2014; doi:10.1093/eurheartj/ehu283



Aspiriin VTE (pikaajaliseks) jätkuraviks 
• Provotseerimata DVT või KATE korral võib aspiriini 

(vastunäidustuste puudumisel) soovitada pärast 
antikoagulantravi faasi lõppu järgnevaks 
profülaktiliseks raviks (2B)

• Pikemaajaline antiagregantravi aspiriiniga peaks 
vähendama VTE retsidiivi riski >80% võrra

• Jätkuv ravi NOAC’ga seob samasuure 
veritsusriskiga (Castellucci et al. 2013; Sobieraj et al. 
2015)

• „Netokasu“ aspiriinist on provotseerimata VTE 
korral pikemaajalises ravis väiksem kui NOAC’ist 
(Castellucci et al. 2013)  ei saa soovitada 
antikoagulandiga võrdväärse alternatiivina

A. Altraja ©2018 Kearon et al. Chest (Guidelines) 2016;149:315-52 

NOAC: Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulant



Verejooksu soodustavad faktorid antikoagulantravi ajal
• Vanus >65…>75 a.• Varasem verejooks teada• Aktiivne pahaloomuline kasvaja• Metastaatiline kasvaja• Neerupuudulikkus• Maksapuudulikkus• Trombotsütopeenia• Varasem ajuinsult• Diabeet• Aneemia• Trombotsüüte mõjutav ravi• Ebapiisav antikoagulantide toime (probleemid)• Kaasuvad haigused ja langenud kehaline võimekus• Kirurgiline operatsiooni lähiminevikus• Sagedased kukkumised• Alkoholi liigtarvitamine• Mittesteroidsete põletikuvastaste ravimite tarvitamine

A. Altraja ©2018 Kearon et al. Chest (Guidelines) 2016;149:315-52 



Mida teha, kui antikoagulantravil oleval (ravimeid tarvitaval) 
patsiendil tekib VTE retsidiiv

• Retsidiiv korralikul antikoagulantravil on ebatavaline• Peaks uurima järgmiste küsimuste suhtes: • Kas tegemist on kindlasti VTE episoodiga• Kas patsiendid on olnud kompliantsed• Otsida lisandunud maligniteeti• Patsiendid, kes on kompliantsed (INR j.) warfariinravil (VKA) 
või saavad dabigatraani, rivaroksabaani, apikasabaan või
edoksabaani (ja võtavad ravimeid), võiks viia fraktsioneeritud
hepariinile, kasvõi ajutiselt – 1 kuuks (2C)• VTE retsidiiv pikaajalise antikoagulantravi ajal: tõsta 
fraktsioneeritud hepariini annust ca 1/4 kuni 1/3 võrra (2C)• V. cava inf. filtri paigaldamine antikoagulantravi saavatel 
patsientidel ei ole soovitatav (1A) (väheneb KATE, kuid 
suureneb SVT tõenäosus)

A. Altraja ©2018 Kearon et al. Chest (Guidelines) 2016;149:315-52 



Uuemad seisukohad 2016. a. VTE juhistes: kokku võttes I
• Põhiseisukohad samad, juurde on lisandunud on tõenduse tugevust • NOAC on eelistatumad VKA ees VTE ravis kasvajavabadel patsientidel• VTE korral aktiivse maligniteedi olemasolul on fraktsioneeritud 

hepariin eelistatuim pikaajaline ravi (marginaalselt efektiivsem); siiski 
ei oma VKA enam NOAC ees nendel patsientidel eeliseid• Erinevate NOAC’de vahel ei ole otseseid võrdlusi• Kaudsed võrdlused ei ole eelistanud ühte NOAC’i teisele oluliste 

väljundparameetrite osas• NOAC ei ole VKA’ga (warfariiniga) võrreldud laial patsientide 
spektril• Antitrombootiliste sukkade kasutust posttrobmootilise sündroomi 

(PTS) profülaktikaks ei soovitata (2B, Kahn et al. Lancet 2014)• Varasemad seisukohad on saanud juurde tõendustoetust: • V. cava inf. filtri paigaldamine antikoagulantravi saavatele
patsientidele ei ole soovitatav• Esimese mitteprovotseeritud KATE järel on antikoagulantravi 
määramata pikkusega (Couturaud et al. JAMA 2015)• Trombolüüsravi on ebasoovitav KATE patsientidele, kes ei ole 
hüpotensiivsed ja kelle seisund ei halvene antikoagulantravi foonil

A. Altraja ©2018 Kearon et al. Chest (Guidelines) 2016;149:315-52 



Uuemad seisukohad 2016. a. VTE juhistes: kokku võttes II
• Patsientidel subsegmentaarse KATE’ga ja ilma proksimaalse

süvaveenide tromboosita:• Kliiniline jälgimine on eelistatum antikoagulatsiooni ees, kui risk 
KATE kordumiseks on madal (2C)• Antikoagulatsioón on eelistatum kliinilise jälgimise ees, kui risk 
KATE kordumiseks on kõrge (2C)

• Trombolüüs on näidustatud hüpotensiooniga patsientidel (2B)

• Kui KATE retsidiveerub „adekvaatse“ antikoagiulatsiooni foonil:• Kui patsient on mitte-LMWH antikoagulandil, viia üle LMWH-le (2C)• Kui patsient on LMWH-l, tuleks tõsta LMWH annust (2C)

• Mitte-VKA-suukaudsed antikoagulandid on turvalised ja efektiivsed ka 
patsientidel KATE ja pahaloomulise kasvajaga

A. Altraja ©2018

Kearon et al. Chest (Guidelines) 2016;149:315-52; 
Posch et al. Thrombosis Research 2015



Antikoagulantravi vastunäidustused kopsuarteri 
trombemboolia korral

• Aktiivne verejooks
• Hemostaasi häired
• Raske ravimata arteriaalne hüpertensioon
• Hiljutine suurem kirurgiline operatsioon

A. Altraja ©2018



Alumisse õõnesveeni (IVC) paigaldatavad filtrid kopsuarteri 
trombemboolia ravis

• Rutiinne kasutamine ei ole näidustatud, kui võimalus kasutada 
antikoagulante: ei muuda riski (Mismetti et al. JAMA 2015)• Ebapopulaarsemaks ja näidustused järjest piiratumaks -
kopsuarteri trombemboolia ärahoidmiseks: •Antikoagulantravi absoluutsete vastunäidustuste korral, kui 

KATE kordumise risk on suur•Patsientidel, kellel on korduvaid kopsuarteri trombembooliaid 
vaatamata adekvaatsele antikoagulantravile•Trombi profülaktikaks neurokirurgilise operatsiooni järel või 
rasedatel, kellel esineb sünnituse eel trombi suur risk.• Filtri paigaldamine alumisse õõnesveeni (neeruveenide 

suubumiskohast vahetult kaudaalsemale)• Antikoagulantravi vastunäidustuste kadumisel tuleks filter 
eemaldada vältimaks tüsistuste riski• (Titanium Greenfield; LGM (Venatech; Simon Nitinol d=2,3 mm,
embooliarisk 1,3%; “Bird’s nest (“Linnupesa”);• Ajutised filtrid – Amplatz, Günther (Aash, 2002)

A. Altraja ©2018 Eur Heart J 2008: ESC Guidelines of Acute PE



Alumisse õõnesveeni paigaldatavad filtrid KATE ravis

• 51-aastane 
naispatsient korduva 
kopsuarteri 
trombembooliaga

• Filtri paigaldamine 
alumisse õõnesveeni 
(neeruveenide 
suubumiskohast 
vahetult allapoole)

A. Altraja ©2018



Alumisse õõnesveeni paigaldatavad filtrid KATE ravis

• 51-aastane 
naispatsient korduva 
kopsuarteri 
trombembooliaga

• Filter paigaldatud
alumisse õõnesveeni 
(neeruveenide 
suubumiskohast 
vahetult allapoole)

A. Altraja ©2018



Ägeda KATE kulg ja prognoos: suremus ja resolutsioon

• Suremus hospitaliseeritud patsientidel:
• 30 päeva suremus 9-11%
• 3 kuu suremus 8,6-17%

• Trombembolite resolutsioon on sageli ebatäielik
(perfusioonistsintigraafia alusel)
• 1 aasta pärast KATE episoodi:

• Täitumisdefekte näha 35% patsientidest
• Vaskulaarse obstruktsiooni ulatus siiski <15% 90%-l 

patsientidest
• 0,1…9,1%-l patsientidest tekib krooniline trombembooliline

pulmonaalhüpertensioon (CTEPH)
• Tavaliselt siiski vaid 1,5%, tekke maksimum 24 kuud

pärast KATE’t
A. Altraja ©2018 Konstantinides et al. Eur Heart J 2014



Ägeda KATE kulg ja prognoos: kordumise risk
• Kordumise risk muutunud oluliselt väiksemaks ajaloolise

taustaga võrreldes (2% 2 nädala ja 8% 6 kuu jooksul)
• Kõige ohtlikum periood on 2 indeksepisoodi järgset nädalat
• Varase retsidiivi sõltumatuteks riskiteguriteks

• Aktiivne pahaloomuline kasvaja
• Suutmatus saavutada diagnoosi järel piisavalt kiiresti

adekvaatset antikoagulatsiooni
• Hilisretsidiivid (pärast 6. kuud indeksepisoodist):

• 13% 1 aasta, 23% 5 aasta, 30% 10 aasta möödudes
• Sama kliiniline presentatsioon (KATE DVT retsidiivi järel)
• Tõenäosus suurem, kui:

• Teada mitmeid varasemaid episoode
• Enne olnud mitteprovotseeritud KATE
• Esinenud kõrgenenud D-dimeeride sisaldust

A. Altraja ©016 Konstantinides et al. Eur Heart J 2014



Raseduseaegne KATE

• Raviks kasutatakse madalamolekulaarseid hepariine või 
fraktsioneerimata hepariini

• Ravi peab vältama kogu raseduse aja
• Pärast sünnitust võib hepariini asendada varfariiniga
• Ravi kestus: 3 kuud pärast sünnitust

A. Altraja ©2018 Eur Heart J 2008: ESC Guidelines of Acute PE



Hepariinist indutseeritud trombotsütopeenia (HIT)
• Reaktsioon, kus tekivad trombotsüütidevastased IgG 

antikehad
• HIT kujuneb ca 5-14 päeva jooksul hepariinravi algusest, ka 

varem, kui olemas varasem kokkupuude hepariiniga 
• Trombotsüütide arvu vähenemisele vaatamata esineb 

suurenenud risk trombemboolia tekkeks
• Kahtlus, kui ravieelne normaalne trombotsüütide arv on 

vähenenud 50% või alla 100109/L
• Diagnostikaks välistada teised trombotsütopeenia 

põhjused, teha vastavad immuuntestid
• HITi kahtlusel tuleb hepariinravi lõpetada
• HIT komplikatsioonide raviks otsene trombiini inhibiitor 

(dabigatraaneteksilaat, ximelagatraan)

A. Altraja ©2018 Eur Heart J 2008: ESC Guidelines of Acute PE



KATE spetsiifiline profülaktika I
Hospitaliseeritud terapeutilised haiged
• Enoksapariin 40 mg 1 või daltepariin 5000 U 1
• Tromboosisukad antikoagulatsiooni vastunäidustuse korral
• Kahe kombinatsioon väga kõrge riskiga patsientidel
Üldkirurgia
• Fraktsioneerimata hepariin 5000 U 3, 1. annus 2 t. enne op.-i; edasi 7 

päeva sama või madalamolek. hepariini 1
Onkoloogiline kirurgia
• Enoksapariin 40 mg 1, 1. annus 12-24 t. enne op.-i; edasi sama 28 

päeva
Neurokirurgia
• Enoksapariin 40 mg 1, 1. annus 24 t. enne op.-i; edasi sama kuni 

haiglast lahkumiseni + tromboosisukad
Peaaju kasvajate operatsioonid
• Enoksapariin 40 mg 1 või fraktsioneerimata hepariin 5000 U 2, 1. 

annus 1. postop. päeva hommikul kuni haiglast lahkumiseni + 
tromboosisukad + enne haiglast lahkumist jalaveenide kompressioon-
ultrasonograafia (CUS) Goldhaber, 2004A. Altraja ©2018



KATE spetsiifiline profülaktika II

Puusaliigese proteseerimine
• Enoksapariin 40 mg 1 , alustada op. päeva eelõhtul, jätkub 3-4 nädalat 

(sealh. haiglast väljas olles) või
• Enoksapariin 30 mg 2 , 1. annus 12-24 t. pärast op.-i, jätkub kuni 

haiglast väljakirjutamiseni või
• Varfariin 1, 1. annus op.-I eelõhtul, edasi INR 2…3 kuni 4…6 nädalat
Põlveliigese proteseerimine
• Enoksapariin 30 mg 2 , 1. annus 12-24 t. pärast op.-i, jätkub 9 päeva
Reieluu kaela murru puhused operatsioonid
• Fondaparinux 2,5 mg, 1. annus 4-8 t. pärast op.-i, 2. annus vähemalt 12 

t. hiljem, edasi 1 päevas 5-9 päeva; kui operatsioon viibib >24-48 tundi 
hospitaliseerimisest, siis antakse 1. annus 10-14 t. enne op.-i.

Goldhaber, 2004A. Altraja ©2018



Krooniline trombembooliline 
pulmonalhüpertensioon (CTEPH)

• Kopsuarterite CT-angiograafia (70 a. mees):
• Vasaku kopsuarteri harus on seinapidiselt 

trombimasse koos kaltsifikaatidega (kopsuarteri 
ateroskleroos)

• Kogu valendikku haarav täitumisdefekt S4-S5 
varustaval kopsuarteri harul

• Keskseinandis kollateraalid
• KATE järgne muutus, seinapidine trombimass 

pakseneb!

A. Altraja ©2018



Pulmonaalhüpertensiooni grupp 4. Krooniline 
trombembooliline pulmonaalhüpertensioon (CTEPH)

Definitsioon ja diagnostilised kriteeriumid: Pärast 
vähemalt 3-kuust efektiivset antikoagulantravi mPAP 
≥25 mmHg, PAWP ≤15 mmHg, ventilatsioonidefektide 
või muude kopsumuutustega sobimatud 
perfusioonidefektid ja CTEPH leid multidetektorilisel CT-
angiograafial, MRI’l (stenoosid, võrgu- või vääditaolised 
täitumisdefektid, kroonilised totaalsed sulgused)

A. Altraja ©2018

0,1-9,1% kopsuarteri trombemboolia läbiteinutest (Jenkins et al. ERR 
2012); keskmiselt 3,8%

Tegelikkuses on esinemissagedus madalam: 0,5-2%

5 juhtu/106 elaniku kohta aastas (Galiè et al. 2015)

Galiè et al. Eur Heart J 2015



Äge KATE vs. kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensioon 
(CTEPH) CT uuringul

• Trombimassi ja veresoone seina vahel:• Ägeda KATE korral teravnurk• CTEPH korral nürinurk• Trombimassi radioloogiline tihedus:• Ägeda KATE korral 33 HU• CTEPH korral 87 HU
A. Altraja ©2018



CTEPH: varane staadium
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CTEPH ravi algoritm

A. Altraja ©2018 Galiè et al. Eur Heart J 2015

CTEPH ekspertkeskuses
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Adekvaatne riski-
kasu suhe

CTEPH 
medikamentoosne ravi 

Kas on tehniliselt operaabelne

Eluaegne antikoagulantravi

EiJah

Kaaluda 
kopsusiirdamisele 

suunamist

Operaabelsuse hindamine 
multidistsiplinaarse meeskonnaga

Pulmonaalne 
endarterektoomia (PEA)

Mitteaktsepteeritav 
riski-kasu suhe

Püsiv 
sümptomaatiline 

PH Kaaluda pulmonaalset 
balloonangioplastikat 

(PBA) ekspertkeskustes

Raske sümptomaatiline 
PH


