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Pulmonaalhüpertensioon (PH): definitsioon
Kõik seisundid, mille korral:
• Parema südamepoole kateteriseerimisel (RHC) otseselt

mõõdetud kopsuarteri keskmine rõhk (mPAP):•25 mmHg puhkeolekus•21-24 mmHg – piiripealsed seisundid:•Kõrge riski marker progresseerumisele•Varase avastamise protokollid: süsteemsete 
sidekoehaigustega patsiendid, päriliku 
PAH’ga (HPAH) patsientide sugulased•Normaalne mPAP = 14±3 mmHg (normi ülempiir 20 

mmHg)

A. Altraja ©2017

•Ehhokardiograafiliselt ei ole võimalik täpselt defineerida•Ei defineerita PH füüsilisel koormusel

Hoeper et al. JACC 2013; 62(Suppl. D); Galiè et al. Eur Heart J 2015



Pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon (PAH)

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015

Prekapillaarse pulmonaalse hüpertensiooniga (kopsuarteri 
kinnikiilumisrõhk e. PAWP ≤15 mHg, kopsuringe 
vaskulaarne resistentsus e. PVR >3WU) seisundid, mille 
korral:• Puuduvad muud prekapillaarse PH põhjused 
(kopsuhaigused, CTEPH vm. haruldased põhjused) 

• Mitmeid sarnase kliinilise pildi ja kopsu 
mikrotsirkulatsiooni patoloogiaga vorme• Moodustab PH klassifikatsiooni I grupi 



Mõisted
• PVR ühikud: kasutada Wood’i ühikuid (mmHg×min/L), mitte dyns/cm5 

(1 Wood’i ühik ≈ 80 dyns/cm5)• Ei soovitata rohkem kasutada mõisteid ”reaktiivne”, ”proportsioonist 
väljas” (näit. PH südame vasaku poole haiguste korral): sisuliselt 
tegemist arteriaalse hüpertensiooniga, vajalik õige diagnoos ja ravi• Kopsuringe vaskulaarne resistentsus (PVR) ei ole PH definitsioonis, 
kuid on osaks PAH iseloomustusest: mPAP ≥25 mmHg, PAWP <15 
mmHg, tõusnud PVR normaalse või langenud minutimahu (CO) juures• Piiripealne kopsuringe keskmine rõhk (mõeldud on mPAP, mida saab 
mõõta ainult parema südamepoole kateteriseerimisel): • Normi ülempiir 20 mmHg• 21-24 mmHg – piiripealsed seisundid: patsiendid vajavad jälgimist; 

kliiniline tähendus: on PAH riskitegur (N. Galiè, Nice 2013)• Kasutada mõistet ”kopsuarteri kinnikiilumisrõhk” (PAWP), mitte 
”kopsukapillaaride kinnikiilumisrõhk” (PCWP) või ”kopsuarteri 
oklusioonirõhk” (PAOP)• PAWP piiri ei ole soovitatav alandada <15 mmHg• Kliinilistes uuringutes sageli piiriks ≤12 mmHg vältimaks vasaku 

südamepoole-tekkese PH kaasamist
A. Altraja ©2017 Hoeper et al. JACC 2013; 62(Suppl. D)



Pulmonaalhüpertensiooni hemodünaamilised definitsioonid

A. Altraja ©2017

Definitsioon Iseloomustus Kliinilised grupid (1-5)
Pulmonaalhüpertensioon
(PH)

Kopsuarteri keskmine
rõhk (mPAP) 25 mmHg

Kõik

• Prekapillaarne PH •Kopsuarteri
kinnikiilumisrõhk (PAWP) 
15 mmHg

1. Pulmonaalne arteriaalne 
hüpertensioon (PAH)

3. PH tingituna kopsuhaigustest
4. Krooniline trombembooliline PH 

(CTEPH)
5. PH ebaselgete ja/või 

multifaktoriaalsete mehhanismidega
• Postkapillaarne PH •PAWP >15 mmHg 2. PH tingituna vasaku südamepoole

haigustest
5. PH ebaselgete ja/või 
multifaktoriaalsete mehhanismidega 
(valik)Isoleeritud postkapillaarne 

PH (Ipc-PH)
Diastoolne pulmonaalne 
rõhugradient (DPG=dPAP-
PAWP) <7 mmHg ja/või 
kopsuringe vaskulaarne
resistentsus (PVR) 3 WU

Kombineeritud post- ja 
prekapillaarne PH (Cpc-PH)

DPG ≥7 mmHg ja/või PVR 
>3 WU

Galiè et al. Eur Heart J 2015



Prekapillaarne pulmonaalhüpertensioon: PAWP≤15 mmHg

A. Altraja ©2017

Puhas arteriaalne komponent:• Arteriaalne vasokonstriktsioon• Vaskulopaatia ja veresoonte remodelleerumine• Vasaku südamepoole haiguse lisandumisel
lisandub venoosne komponent: PAWP tõuseb

mPAP
(mmHg)

PAWP
(mmHg)

6

10

28

24
Norm: DPG<5 mmHg; 
TPG = 4…5 mmHg

60
• TPG (mPAP-PAWP)  >>12 mmHg

Hoeper et al. JACC 2013; 62(Suppl. D)



Postkapillaarne pulmonaalhüpertensioon: PAWP>15 mmHg; DPG =
dPAP-PAWP

A. Altraja ©2017

Isoleeritud (Ipc-PH)• Tõusnud hüdrostaatiline rõhk• Vedelikumahu ülekoormus

mPAP
(mmHg)

PAWP
(mmHg)

6

10

28

24

DPG<7 mmHg ja/või PVR ≤3 WU;
TPG = 4 mmHg

Kombineeritud post- ja 
prekapillaarne: lisandub arteriaalne
komponent (Cpc-PH)• Arteriaalne vasokonstriktsioon• Vaskulaarne remodelleerumine

mPAP
(mmHg)

PAWP
(mmHg)

6

10

28

24

Norm

48 DPG ≥7 mmHg ja/või PVR >3 WU;
TPG >12 mmHg

Hoeper et al. JACC 2013; 62(Suppl. D)

Norm: DPG<5 mmHg; 
TPG = 4…5 mmHg



Normaalne vereringe
Vool 5 l/min
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Varane PAH

Vool 5 l/min

R

L

50

10

10

10

9010

5

ühikut  Woodi8 
5
40
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mmHg 10 - 50 PVR 
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Väljendunud PAH ilma parema südamepoole 
puudulikkuseta

Vool 5 l/min
R

L 10

90

10
10

9010

5

ühikut  Woodi16 
5

80
l/min5

mmHg 10 - 90 PVR 

A. Altraja ©2017



Terminaalne PAH parema südamepoole 
puudulikkusega

Vool 2,5 l/min

R

L 5

5
5

70

20

ühikut  Woodi20 
5,2

50
l/min 2,5
mmHg 5 - 55 PVR 

55

20

20
20
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Kopsuringe vaskulaarne resistentsus (PVR)

Kopsuarteri keskmine rõhk - vasaku koja täitumisrõhk
südame minutimaht

(Nagu Ohm’i seadus: R=U/I)

• Pulmonaalhüpertensiooni korral on PVR >3 mmHgmin/L (e. 
Wood’i ühikut, WU) ≈ >240 dyns/cm5

• Normi ülempiir on tegelikult 2 WU

• Soovituslikult kasutatakse PVR väljendamiseks Wood’i ühikuid
(Nice, 5th WSPH 2013)• 1 Wood’i ühik = 80 dyns/cm5

A. Altraja ©2017

=

Hoeper et al. JACC 2013; 62(Suppl. D); Galiè et al. Eur Heart J 2015



KopsuveenKopsuveeni
haru

KapillaaridKopsuarteri
haru

Kopsuarter

Vasak 
koda

mPAP

PVPC

Parem 
vatsake

Transpulmonaalne ja diastoolne rõhugradient; PAWP 
mõõtmine (Swan-Ganz’i kateetriga)

• Transpulmonaalne rõhugradient :TPG = mPAP – PAWP; normis 12 mmHg
• Diastoolne rõhugradient DPG = dPAP – PAWP; normis <5 mmHg

PAWP

A. Altraja ©2017

PA

dPAP



PAH patogenees - põhimehhanismid

• Keerukas, multifaktoriaalne mehhanismide kaskaad• Erakordselt suur osatähtsus geneetilist eelsoodumust 
määravatel teguritel• PH – arvatavasti üksnes erinevate pre- ja subkliiniliste
fenotüüpide hulgast vähestel inimestel kliiniliselt avalduv 
lõppstaadiumi fenomen• Kaasatud on mitmed rakuliigid ja biokeemilised rajad• Peamine – endoteeli düsfunktsioon• Kopsuringe takistuse tõusu põhjustavad:•Vasokonstriktsioon•Tromboos•Põletik•Kopsuveresoonte seina obstruktiivne 

remodelleerumine
A. Altraja ©2017



PAH patogenees – veresoonte muutuste põhimehhanismid ja -tegurid
• Vasokonstriktsioon• Prostaglandiin I2• Lämmastikmonooksiid (NO)• Endoteliin-1 (ET-1)• Serotoniin (5-hüdroksitrüptamiin, 5-HT)• K+ ja Ca2+ kanalite düsregulatsioon• Rakkude proliferatsioon ja apoptoos• Vasokonstriktorid• Kasvufaktorid (VEGF, FGF-2, PDGF jt.)• Proteaasid ja elastaas• Notch-signaalirajad (Notch-3)• Peroksüsoomi proliferaatori poolt aktiveeritud retseptor-γ (PPAR-γ)• Apoptoos• Silelihasrakkude hüperplaasia (BMPRII, ALK-1 jt.)• Ekstratsellulaarse maatriksi depositsioon• Põletik (põletikurakud ja –mediaatorid)• Tromboos• Endoteeli düsfunktsioon• Angiogeensed faktorid• Insuliinresistentsus, rasvumine, suguhormoonid• Parema vatsakese funktsioon (hüpertroofia)

A. Altraja ©2017 Rabinovitch et al., 2008; Wilkins et al., 2012



Pulmonaalne vasokonstriktsioon
• PAH juures suhteliselt varane protsess (Humbert et al., 2002)
Seotud • K+ kanalite ebanormaalse ekspressiooniga või funktsiooniga 

veresoonte silelihasrakkudes (Yuan et al., 1998) • Endoteeli düsfunktsiooniga (Budhiraja et al., 2004)• Tekib nn. “vaskulaarsete efektorite düsbalanss” (Farber & 
Loscalzo, 2004)•Krooniliselt puudulik vasodilatatoorsete mediaatorite 

(NO, PgI2, VIP) produktsioon•Vasokonstriktorite (ET-1, TxA2, serotoniin) 
üleproduktsioon•Kaudse, pigem kompensatoorse markerina on PAH 
korral tõusnud adrenomedulliini kontsentratsioon 
(Kakishita et al., 1999)
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Hüpoksia PAH patogeneesis

• Ei ole primaarne PAH tekke faktor, kuid hakkab mõjuma, kui 
haigus progresseerub• Indutseerib pulmonaalset vasokonstriktsiooni: kahe 
mehhanismiga:•Endoteelrakkude vahendatud ET-1 ja serotoniin•Ioonkanalite aktiveerumine kopsuarterite 

silelihasrakkudes (Dumas et al., 1999)• Pingesõltuvad K+ kanalid  depolarisatsioon  Ca2+ 
vasokonstriktsioon (Sweeney et al., 2000)• Serotoniini retseptori 5-HT2B ekspressiooni tõus •  Veresoonte struktuurne remodelleerumine:•silelihasrakkude migreerumine ja proliferatsioon•maatriksi depositsioon

A. Altraja ©2017



HIV infektsioon
• Esinemissagedus ca 0,1-0,5% HIV-positiivsete seas (6-12 

kõrgem kui üldpopulatsioonis) (Opravil et al., 1997; Friese et 
al., 2005: 1000 ); 0,1% aaastas• PAH sõltumatu CD4+ rakkude arvust, kuid seoses infektsiooni 
kestusega• Ei nakata kopsuveresoonte struktuurseid rakke• Varem arvati: krooniline mikrovõõrkehaemboolia, hepatiidid B 
ja C  portaalhüpertensioon

Mehhanismid: • HIV-1 gp120: indutseerib kopsuveresoonte endoteelrakkude 
apoptoosi ja tõstab oluliselt ET-1 sünteesi (Kanmogne et al., 
2005)• Suurendab trombogeneesi, vähendab vasodilatatoorsete
mediaatorite sünteesi (Kanmogne, 2005)• HIV-1 transkriptsiooni transaktivaator (Tat) surub alla BMPR2 
transkriptsiooni

A. Altraja ©2017



Pulmonaalne vasokonstriktsioon ja remodelleerumine
Vasokonstriktsioon• PAH juures suhteliselt varane protsess (Humbert et al., 2002) • Endoteeli düsfunktsiooniga (Budhiraja et al., 2004)• K+ kanalite ebanormaalse ekspressiooniga või funktsiooniga 

veresoonte silelihasrakkudes (Yuan et al., 1998) • Tekib nn. “vaskulaarsete efektorite düsbalanss” (Farber & 
Loscalzo, 2004)

Kopsuringe arteriaalsete veresoonte remodelleerumine• Krooniliselt puudulik vasodilatatoorsete mediaatorite (NO, 
PgI2, VIP) produktsioon• Vasokonstriktorite (ET-1, TxA2, serotoniin) üleproduktsioon

A. Altraja ©2017



Kopsuveresoonte obstruktiivne remodelleerumine

• Paralleel: astma-bronhid (tsüsteinüülleukotrieenid), PAH-
kopsuveresooned (endoteliin-1)• Remodelleerumine PAH korral haarab kõiki veresoonte seina 
kihte• Kaasatud on endoteelrakud, silelihasrakud, fibroblastid 
(Humbert et al., 2004)• Ekstratsellulaarse maatriksi valkude ladestumine 
adventiitsiasse (kollageenid, elastiin, fibronektiinid, 
tensatsiinid) (Cowan et al., 2000)

• Kasvufaktorid
A. Altraja ©2017

“Õõnesorgani remodelleerumise reegel”: kõik (faktorid, 
mehhanismid), mis lühiajalises perspektiivis põhjustavad 
õõnesorgani pöörduvat kontraktsiooni (valendiku pöörduvat 
konstriktsiooni), kutsuvad pikaajaliselt mõjudes esile seina 
remodelleerumise ja pöördumatu konstriktsiooni



Endoteeli düsfunktsiooni tagajärjed kopsuringes

A. Altraja ©2017

Muutused kopsuveresoonte seinas

Pre-pro-endoteliin
 pro-endoteliin

L-Arginiin 
 L-Tsitrulliin Arahhidoonhape

•Vasokonstriktsioon
•Proliferatsioon

Endoteliin-1

ETA
ETB

NO

•Vasodilatatsioon
•Antiproliferatsioon

PDE5  cGMP
•Vasodilatatsioon
•Antiproliferatsioon

Prostatsükliin

cAMP

Modifitseeritud Humbert et al., 2004



PAH patogenees: düsbalanss

A. Altraja ©2017

•Endoteliin-1

•Serotoniin

•TGF-β, VEGF, PDGF

•NO, eNOS

•PgI2



PAH patogenees kokkuvõttes
• Geneetilise eelsoodumuse ja riskitegurite (keskkonna ja 

kaasuvate haiguste) koosmõju käivitab muutused erinevates 
rakuliikides

• Endoteel• Silelihasrakud• Fibroblastid• Põletikurakud• Trombotsüüdid• Ekstratsellulaarses maatriksis• Mikrotsirkulatsioonis• Tekib düsbalanss:

A. Altraja ©2017

Trombogeensed, 
mitogeensed, 

proinflammatoorsed ja 
vasokonstriktiivsed faktorid

Vasodilatatoorsed, 
antikoagulantsed ja 

antimitogeensed
mehhanismid



Pulmonaalhüpertensiooni Nice klassifikatsioon
Aluseks 5. PH maailmasümpoosium, Nice 27.2.-1.3.2013: 

viis gruppi

• Kõigepealt PAWP väärtus: <15 mmHg või ≥15 mmHg• Seejärel patsiendi algne põhihaigus• Olulisel kohal on PVR• Seejärel PAH-ga seotud seisundid - hästi defineeritavad
grupid:• Sarnase kliinilise/hemodünaamilise profiiliga• Patoloogiaga• Ravile reageerimisega• Enim arvestatakse PAH-spetsiifilise ravi 

rakendatavust• 5. grupi (ebaselge etioloogiaga PH) osatähtsuse
mõningane tõus

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015



Pulmonaalhüpertensiooni Nice klassifikatsioon
5 gruppi:

1. Pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon (PAH)
1’. Pulmonaalne venooklusiivne haigus (PVOD) ja/või
pulmonaalne kapillaarne hemangiomatoos (PCH)
1’’. Vastsündinute püsiv pulmonaalhüpertensioon
(PPHN)

2. Pulmonaalhüpertensioon vasaku südamepoole
haiguste korral
3. Pulmonaalhüpertensioon tingituna kopsuhaigustest
ja/või hüpokseemiast
4. Krooniline trombembooliline pulmonaalhüpertensioon
(CTEPH) ja muud kopsuarteri obstruktsioonid
5. Ebaselgete ja/või multifaktoriaalsete mehhanismidega
pulmonaalhüpertensioon

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015



Pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon (PAH): 
klassifikatsiooni 1. grupp

A. Altraja ©2017

Prekapillaarse pulmonaalse hüpertensiooniga (PAWP ≤15 
mHg, PVR >3WU) seisundid, mille korral:• Puuduvad muud prekapillaarse PH põhjused 
(kopsuhaigused, CTEPH vm. haruldased põhjused) 

• Mitmeid sarnase kliinilise pildi ja kopsu 
mikrotsirkulatsiooni patoloogiaga vorme• Moodustab kokkuleppeliselt PH klassifikatsiooni I grupi 

Galiè et al. Eur Heart J 2015



1. Pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon (PAH)
1.1. Idiopaatiline (IPAH) (van. “primaarne pulmonaalne hüpertensioon”)
1.2. Pärilik (hereditaarne) PAH (HPAH): kõik, kellel on leitud päranduvad

mutatsioonid või kellel on pärilikkus kliiniliselt (perekondlikkus)
1.2.1. BMPR2 (80%) (Machado et al. JACC 2009)
1.2.2. Muud mutatsioonid: ALK1, endogliin (kaasasündinud 

hemorraagilise teleangiektaasiaga (Rendu-Osler-Weber’i
tõvega) või ilma; ENG, Smad 9, kaveoliin 1 (CAV1), KCNK3 (K+

kanal)
1.3. Ravimite ja toksiinidega seotud PAH
1.4. Assotsieeritud PAH (APAH):

1.4.1. Süsteemsete sidekoehaigustega (CTD-APAH või CVD-
APAH) (peamiselt süsteemne skleroos: 7-12% haigetest
(Hachulla et al. 2005) ja süst. sidekoehaiguste segavorm)

1.4.2. HIV-infektsiooniga (HIV-APAH)
1.4.3. Portaalhüpertensiooniga („portopulmonaalne

hüpertensioon“) (PoPH)
1.4.4. Kaasasündinud südameriketega (CHD-APAH) (10% CHD-

ga täiskasvanutest (Engelfriet et al. 2007))
1.4.5. Schistosomiaas

A. Altraja ©2017

Euroopas: levimus 15-60/106 ja 
haigestumus 5-10/106 aastas

Galiè et al. Eur Heart J 2015



Ravimid ja toksiinid PAH riskiteguritena

1. Kindlad• Aminorex• Fenfluramiin• Dexfenfluramiin• Toksiline rapsiõli• Benfluorex• SSRI
2. Tõenäolised• Amfetamiinid• Dasatiniib• L-trüptofaan• Metamfetamiinid

A. Altraja ©2017

3. Võimalikud• Kokaiin• Fenüülpropanoolamiin• Liht-naistepuna (St. 
John’s wort, Hypericum
perforatum)• Amfetamiinisarnased
ained• Interferoonid α ja β• Mõned 
kemoterapeutikumid
(alküleerivatest
agensitest mitomütsiin C, 
tsüklofdosfamiid jt.)

Galiè et al. Eur Heart J 2015



PAH kaasasündinud südameriketest: klassifikatsioon
1. Eisenmenger’i sündroom: mistahes intra- või ekstrakardiaalsed

defektid, mis algavad vasakult paremale šundiga ning põhjustavad
raske kopsuveresoonte haiguse ja PVR tõusu, mistõttu šundi suund 
muutub vastupidiseks või tekib kahesuunaline šunt; tavaliselt
esinevad tsüanoos, sekundaarne erütrotsütoos ja 
hulgiorganhaaratus

2. PAH, mis on seotud vasakult paremale šundiga: mõõdukad või 
suured defektid, PVR tõus on mõõdukas, vasakult paremale šunt on 
olemas, kuid puudub rahuolekutsüanoos• Korrigeeritavad• Mittekorrigeeritavad

3. PAH väikeste või koosesinevate defektide korral: oluline PVR tõus
väikese defekti puhul (ASD efektiivse läbimõõduga <2 cm ja VSD 
<1cm, mõõdetuna ehhokardiograafial, mis ise ei tõstaks PVR): 
kliiniliselt sarnane IPAH-ga; defekti sulgemine on vastunäidustatud

4. PAH pärast korrigeerivat südameoperatsiooni: kaasasündinud 
südamerike korrigeeritakse, kuid PAH jääb või tekib vahetult või 
mõned kuud-aastad pärast operatsiooni ilma hemodünaamiliselt
oluliste jääkdefektideta; kulg on tihti agressiivne

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015



Vasakult paremale šunt kaasasündinud 
südamerikkega: varane staadium

Vool 5 l/min

Vool 10 l/min

R

L

20

10

10
10

90

10 5

ühik  Woodi1 
10
10

l/min10
mmHg 10 - 20 PVR 
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Kaasasündinud südamerikke hiline staadium: 
tekkinud PH, šunt muutunud paremalt vasakule 

(Eisenmenger’i sündroom)

Vool 5 l/min

Vool 2,5 l/min

R

L

35

10
10

9010

10

10

ühikut  Woodi10 
5.2

25
l/min 2,5
mmHg 10 - 35 PVR 

10
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Kodade või 
vatsakeste 
vaheseinadefekti või 
mõlema korral 
suureneb kopsuringe 
vool vasakult 
paremale šundi tõttu

Eisenmenger’i sündroomi evolutsioon (1)



Aja möödudes 
suureneb kopsuringe 
takistus ning tekib 
mõlemasuunaline vool

Eisenmenger’i sündroomi evolutsioon (2)



Kopsuarteri rõhu 
edasine tõus põhjustab 
sundi suuna 
muutumise paremalt 
vasakule 
Eisenmenger’i
sündroom – patsient
muutub tsüanootiliseks

Eisenmenger’i sündroomi evolutsioon (3)



•Vasakul 71-aastane meespatsient emfüseemi ja Eisenmenger’i sündroomiga. 
Emfüseemiga üksi seletamatu südame konfiguratsioon, hingeldus ja arteriaalne 
hüpokseemia (PaO2<47 mmHg). Suur ASD ehhokardiograafial. Paremal võrdluseks 
klassikaline emfüseem.

Eisenmenger’i sündroom ja pulmonaalhüpertensioon vs. tavaline 
emfüseem

A. Altraja ©2017



•Vasakul sama 71-aastane meespatsient emfüseemi Eisenmenger’i sündroomiga. 
Emfüseemiga üksi seletamatu südame konfiguratsioon, hingeldus, arteriaalne 
hüpokseemia (PaO2<47 mmHg) ja CT-l hästi nähtav kopsuarterite harude 
dilatatsioon. Paremal võrdluseks klassikaline emfüseem

Eisenmenger’i sündroom ja pulmonaalhüpertensioon vs. tavaline 
emfüseem

A. Altraja ©2017



Vasakult paremale šuntide sulgemise võimalikkuse kriteeriumid
CHD-APAH korral: otsustavaks on PVR (või PVR indeks, PVRI)

A. Altraja ©2017

PVRI (WU×m2) PVR (WU) Korrigeeritav (IIa, C)

<4 <2,3 JAH
>8 >4,6 EI
4…8 2,3…4,6 Individuaalne hindamine

ekspertkeskuses

Simonneau et al. JACC 2013; 62(Suppl. D); Galiè et al. Eur Heart J 2015



PAH tingituna kaasasündinud südamehaigustest (CHD-APAH): 
soovitused käsitluseks

• WHO III funktsionaalses klassis Eisenmenger’i sündroomiga patsientidele
on soovitatav bosentaan (I, B)• Soovitatav on kaaluda ravi muude endoteliini retseptorantagonistide, 
fosfodiesteraasi-5 inhibiitorite (PDE5I) ja prostanoididega (IIa, C)• Võib kaaluda kombinatsioonravi (IIb, C)• Kaltsiumikanali blokaatorid ei ole Eisenmenger’i sündroomi korral
näidustatud (III, C)• Mõeldav on kaaluda suukaudset antikoagulantravi (patsientidel ilma 
veriköhata ja südamepuudulikkuse või kopsuarteri tromboosi 
lisandumise korral (IIb, C)• Soovitatav on kaaluda pikaajalist hapnikravi (kui vähendab sümptomeid
ja parandab SaO2) (IIA, C)• Soovitatav on kaaluda flebotoomiat koos isovoleemilise
vedelikuasendusega hüperviskoossuse tunnuste ja hematokriti korral
>65% (IIa, C)• Mõeldav on kaaluda rauaasendust madala plasma ferritiinitaseme puhul
(IIb, C)

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015



PAH süsteemsete sidekoehaiguste korral• Kliiniline haiguspilt sarnane PAH omaga üldisemalt• Fenotüübilised eripärad:•Peamiselt naised (F/M: 4:1)•Vanemad kui IPAH (keskmine vanus 66 a.)•Kaasuvad probleemid (kopsufibroos, vasaku 
südamepoole haigus)•Suremus PAH omast keskmiselt kõrgem – halvem 
prognoos (surmarisk 2,9  võrreldes IPAH-ga) (Kawut et 
al., 2003)• ANA, RF, IgG, komplemendi fraktsioonide depositsioon

veresoonte seina• Võimalikud (kaas)mehhanismid:•Isoleeritud pulmonaalne arteriopaatia•Kopsufibroos•Vasaku südamepoole haigus• Kord aastas TT-EhhoKG uuring: 79-100% tundlikkus (Barst et 
al. 2004)

A. Altraja ©2017
ESC-ERS Guidelines on PH, Eur Heart J 2009



PAH tingituna süsteemsetest sidekoehaigustest (CTD-APAH): 
soovitused käsitluseks

• Kõige kindlam seos PAH-ga on ainult süsteemsel skleroosil
(SSc)

• Asümptomaatilistel patsientidel süsteemse skleroosiga (SSc) on 
CTD-APAH avastamiseks näidustatud rahuoleku EhhoKG, 
millele lisaks tuleb kord aastas korrata EhhoKG, kopsude
difusioonivõime määramine ja testid PH-spetsiifiliste
biomarkerite suhtes (I, C)• Parema südamepoole kateteriseerimine on CTD-APAH korral
näidustatud (I, C)• Reeglina rakendub sama ravialgoritm, mis IPAH korralgi (I, C)• Suukaudsete antikoagulantide kasutamist võib kaaluda
individuaalselt, sõltuvalt trombifiilsusest (IIb, C)

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015



•37-aastane naispatsient süsteemse skleroosiga, tüsistuseks raske PAH. 
Kopsukahjustuse põhivorm – NSIP. PAH’le iseloomulik südame konfiguratsioon, 
hingeldus, arteriaalne hüpokseemia ja IV NYHA funktsionaalne klass.

Pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon süsteemse skleroosi puhul

A. Altraja ©2017



PAH uuringud süsteemse skleroosi korral

Skleroderma-spektri haigused:• PAH diagnostilise haarde parandamine koos optimeerimisega:

• Kopsude difusioonivõime määramine DLco <60% eeldatavast

• DETECT-uuring (Actelion, 2012): • 60% = CTD-APAH varase avastamise tõenäosuse ”lõikejoon” (1/3 
SSc patsientidest omab DLco <60% eeldatavast)• DETECT-algoritm: valenegatiivseid ainult 4% (2009. a. 
juhtnööride j. 29%)• Lisaks muud kopsufunktsiooni testid, DLco, TTE, NT-proBNP

• Soovitused:• Kui DLco<60%: DETECT algoritm 3 aastat; siis RHC; PAH 
sümptomite korral kohe RHC• Kui DLco 60-80%: 1 kord aastas kõik kopsufunktsiooni testid, DLco, 
TTE, NT-proBNP• Kui DLco >80%: 1 kord aastas kõik kopsufunktsiooni testid, DLco

A. Altraja ©2017 Hoeper et al. JACC 2013; 62(Suppl. D)



PAH tingituna HIV-infektsioonist (HIV-APAH): soovitused
käsitluseks

• Asümptomaatilistel patsientidel ei ole HIV-APAH avastamiseks
EhhoKG-screening näidustatud (III, C)• Reeglina rakendub sama ravialgoritm, mis IPAH korralgi, ent
arvestada tuleb kaasuvatest haigustest tulenevate iseärasuste ja 
ravimite koostoimetega (IIb, C)• Antikoagulatsioon ei ole näidustatud andmete puudumise tõttu
soodsa kasu-riski suhte kohta  (III, C)

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015



PAH seotuna portaalhüpertensiooniga (PoPH): soovitused käsitluseks

• Hindamine EhhoKG abil on soovitatav sümptomaatilistel
patsientidel, kellel on maksahaigus või portaalhüpertensioon
ning kõikidel maksasiirdamise kandidaatidel (I, C)• Patsiente, kellel on PAH koos portaalhüpertensiooniga, tuleks
käsitleda ekspertkeskustes, kus on pädevus mõlema seisundiga
tegelemiseks (I, C)• Reeglina rakendub sama ravialgoritm, mis IPAH korralgi, ent
arvestada tuleb maksahaigustest tulenevate iseärasustega (I, C)• Antikoagulatsioon ei ole PoPH korral näidustatud (III, C)• Maksasiirdamine on kontrollimatu või ravile ebapiisavalt
reageeriva pulmonaalhüpertensiooni korral vastunäidustatud (III, 
C)• Maksasiirdamist võib kaaluda hoolikalt valitud patsientidel, kes
on piisavalt hästi reageerinud PAH ravile (IIb, C)

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015



Pediaatriline PAH: soovitused käsitluseks

• Rakendub sama diagnostiline algoritm koos sarnase PAH 
etioloogilise alaklassifitseerimisega kui täiskasvanutelgi (I, C)• Rakendub sama ravialgoritm, mis täiskasvanutelgi (I, C)• Pediaatrilistel patsientidel tuleks eelistada kombinatsioonravi
(IIa, C)• Kaaluda tuleb spetsiifilisi, lapseeast ja lastehaigustest
tulenevaid riske (IIa, C)

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015



1’. Pulmonaalne venooklusiivne haigus (PVOD, tuntud ka kui 
”pulmonaalne oklusiivne venopaatia”, POV) ja/või 
pulmonaalne kapillaarne hemangiomatoos (PCH, tuntud ka 
kui ”pulmonaalne mikrovaskulopaatia”, PM)

A. Altraja ©2017

• 1’.1. Idiopaatiline• 1’.2. Pärilik• 1’.2.1. EIF2AK mutatsioonid• 1’.2.2. Muud mutatsioonid• 1’.3. Ravimitest, toksiinidest või radiatsioonist tingitud• 1’.4. Assotsieeritud:• 1’.4.1. Süsteemsete sidekoehaigustega• 1’.4.2. HIV-infektsiooniga

• Levimus 0,1-0,2 / 1 000 000 elaniku kohta

Galiè et al. Eur Heart J 2015



KopsuveenKopsuveeni
haru

KapillaaridKopsuarteri
haru

Kopsuarter

Vasak 
koda

mPAP

PVPC

Parem 
vatsake

PAWP mõõtmine: PAWP PAH, PCH ja PVOD korral

PAWP kõikidel juhtudel sama, kuna mõõdab arteriharu kinnikiilumisrõhku
Kopsuturse risk vasodilataatorite kasutamisel erienev: suurim PVOD korral

PAWP

A. Altraja ©2017

PA

PAH      PCH      PVOD 



PVOD ja PCH: soovitused käsitluseks

• PVOD ja PCH diagnostika on kompleksne: kliinilised tunnused, 
füüsikaline uurimine, radioloogiline leid ja bronhoskoopia
andmed (I, C)• EIF2AK4 (eukarüootide translatsiooni initsiaatorfaktor 2α kinaas
4) mutatsiooni bialleelne määramine on näidustatud päriliku
PVOD/PCH diagnoosimiseks ilma kopsubiopsiata (I, B)• Patsientide suunamine kopsusiirdamiskeskusse on soovitatav
kohe pärast PVOD/PCH diagnoosi selgumist (I, C)• PVOD/PCH ravi tuleb läbi viia üksnes laialdase kogemusega
pulmonaalhüpertensioonikeskustes, kuivõrd kopsuturse risk on 
PAH-spetsiifilise medikamentoosse ravi alustamise järel kõrge
(IIa, C)

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015



1’’. Vastsündinute püsiv pulmonaalhüpertensioon (PPHN)

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015



2. Pulmonaalhüpertensioon vasaku südamepoole 
haiguste korral (PH-LHD) 

2.1. Tingitud süstoolsest düsfunktsioonist
2.2. Tingitud diastoolsest düsfunktsioonist
2.3. Tingitud südameklappide haigustest
2.4. Tingitud vasaku südamepoole sisse- või

väljavoolutrakti kaasasündinud või omandatud
obstruktsioonist ja kaasasündinud
kardiomüopaatiatest

2.5. Tingitud kaasasündinud või omandatud
kopsuveenide stenoosist

A. Altraja ©2017

Kõige levinum PH grupp: Kuni 60% vasaku vatsakese süstoolse düsfunktsiooniga
patsientidest, kuni 70% säilinud väljutusfraktsiooniga südamepuudulikkusega 
patsientidest; vasakpoolsete klappide haigustega patsientidel koos haiguse 
progresseerumisega (kuni 100% sümptomaatilise mitraalrikkega ja kuni 65% 
sümptomaatilise aordistenoosiga patsientidest)

Galiè et al. Eur Heart J 2015



Kliinilised seigad, mis viitavad PH-LHD olemasolule 

A. Altraja ©2017

Kliinilised tunnused Ehhokardiograafia Muud tunnused
Vanus >65 a. Vasaku südamepoole struktuurimuutused:• Vasakpoolsed klapid• LA dilatatsioon (>4,2 cm)• Septumi nihe paremale• LV düsfunktsioon• Kontsentriline LV hüpertroofia ja/või 

suurenenud LV müokardi mass

EKG:• LV ja/või LA hüpertroofia• LA laperdus või 
virvendus• LBBB• Q-sakkide olemasolu

LV puudulikkuse 
tunnused

Doppler-EhhoKG-l suurenenud 
täitumisrõhu tunnused:•Mitraal-E (varadiastoolne kiirus)/E’ 
(varadiastoolne koekiirus) suhte 
suurenemine spektraalse koe-Doppler-
uuringu alusel•>2-3 tüüpi mitraalvoolu häired

Muu piltdiagnostika:•Kerley B-jooned•Pleuraefusioon•Kopsuturse•LA dilatatsioon

Metaboolse
sündroomi 
diagnostika

•Puudub:•RV düsfunktsioon•Kopsuarteri voolu kesksüstoolne sälk•Perikardiefusioon

Südamepuudulikkus 
anamneesis
Fikseerunud kodade 
virvendusarütmia

Galiè et al. Eur Heart J 2015



PH vasaku südamepoole haiguste korral (PH-LHD)

A. Altraja ©2017

Eristuvad 2 olukorda – 2 täiesti erinevat haiguskategooriat:• Südamepuudulikkus langenud väljutusfraktsiooniga: süstoolne
düsfunktsioon• Südamepuudulikkus säilinud väljutusfraktsiooniga: (L)HFpEF• EhhoKG• Parema südamepoole kateteriseerimine (RHC) • 50% PH patsientidest, kellel PAWP ≤15 mmHg, on vasaku vatsakese 
lõppdiastoolne maht (LVEDV) >15 mmHG: oluline diastoolne
düsfunktsioon (Halpern et al. 2009)• Vedelikukoormustest HFpEF avastamiseks: 500 mL füsioloogilist
lahust i.v. 5-10 min. jooksul (Fox et al. ERJ 2013)• PAWP tõuseb ja saavutab väärtused >15 mmHg• Vasaku südamepoole samaaegne kateteriseerimine ei ole alati 
näidustatud ja ohutu• Alternatiiv: koormusaegne hemodünaamika mõõtmine

Hoeper et al. JACC 2013; 62(Suppl. D)



PH vasaku südamepoole haiguste korral (PH-LHD)

A. Altraja ©2017

• Valdav PH teket põhjustav haiguste rühm• PVR ja TPG ei tarvitse alati hästi selgitada, kas tegemist on 
”isoleeritud” postkapillaarse PH-ga (Ipc-PH) või on lisandunud
prekapillaarne komponent: kombineeritud postkapillaarne ja 
prekapillaarne PH (Cpc-PH)

• Kasutatakse nn. diastoolset gradienti: DPG e. ”diastolic pressure
gradient”: kopsuarteri diastoolse rõhu ja (keskmise) kopsuarteri
kinnikiilumisrõhu vahe• DPG = dPAP – mPAWP  • Norm: <5 mmHg

PAWP dPAP – PAWP PVR
Ipc-PH >15 mmHg <7 mmHg ≤3 WU
Cpc-PH >15 mmHg ≥7 mmHg >3 WU

Vachiery et al. JACC 2013; 62(Suppl. D); Galiè et al. Eur Heart J 2015



PH vasaku südamepoole puudulikkuse korral: 
PVR on normis

Vool 2,5 l/min

R

L 25

30

25

25

90
10

5

ühikut  Woodi2 
5,2

5
l/min 2,5
mmHg 25 - 30 PVR 

A. Altraja ©2017

Pais



PH mõlema südamepoole puudulikkuse korral: 
PVR on normis, CVP tõusnud, RR langenud

Vool 2,5 l/min

R

L 25

30

25
25

70
20

20
20

ühikut  Woodi2 
5,2

5
l/min 2,5
mmHg 25 - 30 PVR 

A. Altraja ©2017



PH vasaku südamepoole puudulikkuse korral
• 81-aastane naispatsient südamepuudulikkusega• Kopsuarterite läbimõõdu suurenemine• Kopsuveenide dilatatsioon• Lisanduv parema südamepoole puudulikkus

A. Altraja ©2017



Vasaku südamepoole haiguste-tekkese PH (PH-LHD) ravi

A. Altraja ©2017

• Vasoreaktiivsustest on igal juhul vastunäidustatud, kui PAWP on >15 
mmHg• PH-LHD korral• Kõrge kopsuturse risk! 

2 erinevad vasaku südamepoole puudulikkuse fenotüüpi: • PH langenud EF-ga patsientidel (süstoolne düsfunktsioon)

• PH säilinu EF-ga patsientidel HFpEF: diastoolne düsfunktsioon• Pulmonaalsed vasodilataatorid: • Vererõhu suurem langus, SV langus• Sildenafiil 50 mg*3 parandas hemodünaamikat 6 kuu vältel, 
efekt püsis 12 kuud (Guazzi et al. 2011)• Pulmonaalsed vasodilataatorid siiski praeguste seisukohtade j. PH-

LHD korral vastunäidustatud

Vachiery et al. JACC 2013; 62(Suppl. D) 



3. Pulmonaalhüpertensioon tingituna kopsuhaigustest 
ja/või hüpokseemiast

3.1. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK)
3.2. Interstitsiaalsed kopsuhaigused (v.a. sarkoidoos)
3.3. Muud kopsuhaigused kombineeritud obstruktiivsete ja 

restriktiivsete muutustega
•Bronhiektaasiatõbi• Tsüstiline fibroos (Fraser et al., 1999)•Kombineeritud kopsufibroos ja emfüseem (CPFE) (Cottin et al., 2005)•Kopsude kaasasündinud tsüstiline degeneratsioon

3.4. Uneaegsed hingamishäired
3.5. Alveolaarne hüpoventilatsioon
3.6. Pikaajaline kõrgustes viibimine
3.7. Hingamiselundite arenguanomaaliad ja 
kaasasündinud kopsuhaigused

A. Altraja ©2017

Tavaliselt kerge PH; raskem ja 
sage on PH CPFE korral

Galiè et al. Eur Heart J 2015



PH tingituna tingituna kroonilistest kopsuhaigustest 
• Peamised kopsuhaigused: KOK ja IPF; eriti aga CPFE
Dilemma: • Võivad põhjustada PAH ise: kopsuveresoonte summaarse

ristlõike vähenemine, kopsuparenhüümi distorsioon (PVR). 
Grupp 3• Levinud haigustena võivad kaasenda (IPAH’le, APAH’le, CTD-
APAH-le jne.: grupp 1• Erinevus: generaliseerunud arteriopaatia olemasolu või
puudumine• Samasugune erinevus:• iNSIP või IPF: vähene arteriopaatia  sõltuvus

kopsufibroosi ulatusest, ent tavaliselt vähene PVR ja 
PAH, hea prognoos• SSc-APAH: NSIP või UIP: oluline arteriopaatia, vähene 
sõltuvus kopsufibroosi ulatusest  oluline PVR ja PAH, 
halb prognoos

A. Altraja ©2017 Seeger et al. JACC 2013; 62(Suppl. D)



PH tingituna tingituna kroonilistest kopsuhaigustest 

A. Altraja ©2017 Seeger et al. JACC 2013; 62(Suppl. D)

Parameeter Sobib enam Grupp 1-le Sobib enam Grupp 3-le
Ventilatsioonifunktsioon Vähesed muutused Mõõdukad…väga rasked

muutused
FEV1 ≥60% (KOK) FEV1 <60% (KOK)
FVC ≥70% (IPF) FVC <70% (IPF)

HRCT leid Leid puudub või on vähene Olulised hingamisteede või
parenhüümi muutused

Tsirkulatoorne reserv Tsirkulatoorse reservi 
ammendumine

Ventilatoorse reservi 
ammendumine

Hingamisreservi säilimine Hingamisreservi ammendumine
Hapnikupulsi vähenemine Normaalne hapnikupulss
Madal CO/VO2 kõver Normaalne CO/VO2 kõver
Segavenoosse vere SvO2
madal

Segavenoosse vere SvO2
normaalne

PaCO2 koormusel
muutumatu või langeb

PaCO2 koormusel tõuseb



PH tingituna tingituna kroonilistest kopsuhaigustest 
Klassifikatsioon vastavalt PH lisandumisele vastavale 
kroonilisele kopsuhaigusele:

1. KOK/IPF/CPFE ilma PH-ta (mPAP < 25mmHg)
2. KOK/IPF/CPFE PH-ga (mPAP ≥ 25 mmHg (lühendatult kujul
PH-COPD, PH-IPF, PH-CPFE)
3. KOK/IPF/CPFE raske PH-ga (mPAP ≥35 mmHg või mPAP ≥25 
mmHg madala südameindeksiga (CI) (<2.0 L/min/m2) (raske PH-
COPD, raske PH-IPF, raske PH-CPFE)

• PAH-spetsiifiliste ravimite kasutamine on vastunäidustatud:• V/Q ”mismatch”, kuna sellega suurendatakse verevoolu
ventileerimata kopsus

A. Altraja ©2017 Seeger et al. JACC 2013; 62(Suppl. D); Galiè et al. Eur Heart J 2015



PH tingituna kroonilistest kopsuhaigustest: käsitlus ja ravi

A. Altraja ©2017 Seeger et al. JACC 2013; 62(Suppl. D); Galiè et al. Eur Heart J 2015

Kopsuhaigus mPAP <25 mmHg mPAP ≥25…<35 mmHg mPAP ≥35 mmHg

FEV1 > 60% (KOK);
FVC >70% (IPF);
HRCT: vähesed
muutused

PH puudub, 
PH ravi ei soovitata

PH ebaselge, 
PH ravi ei soovitata

Diferentsida
gruppide 1 ja 3 
vahel; 
ekspertkeskustes

FEV1 <60% (KOK); 
FVC <70% (IPF);
HRCT: olulised
hingamisteede või
parenhüümi
muutused

PH puudub, 
PH ravi ei soovitata

PH-COPD, PH-IPF, PH-
CPFE,
PH ravi ei soovitata
olemasolevate
andmete valguses

Raske PH-COPD, 
raske PH-IPF, raske 
PH-CPFE;
Individuaalne 
otsus 
ekspertkeskustes

• Parim diagnostikameede on ehhokardiograafia (I, C)• Ravi on kopsuhaiguse ravi, hapnikravi (I, C)• Raske PH või raske parema südamepoole puudulikkuse korral 
suunamine ekspertkeskustesse (IIa, C)• RHC ei ole näidustatud (v.a. juhud, kus RHC tulemused on määravad 
raviküsimuse otsustamisel) (III, C)• PAH-spetsiifilised ravimid ei ole näidustatud (III, C)



Pulmonaalhüpertensioon KOK korral• Kahtlustada kui: raske hüpokseemia, madal DLco, parema 
vatsakese puudulikkus• Oluline: kombineeritud kopsufibroosi ja emfüseemi (CPFE) korral• PH on raske KOK tavaline (Wright et al., 2005) ja peamine 
kardiovaskulaarne komplikatsioon (Lee-Chiong Jr & Matthay, 
2003)• PH on KOK haigetel tavaliselt rahuolekus kerge, oluliseks muutub 
koormusel• Parema vatsakese järelkoormuse kiire tõus võib põhjustada 
südame parema poole puudulikkuse (Wright et al., 2005; Naeije et 
al., 2005) • Rasket, kliiniliselt olulist PH esineb 0,1-0,2%-l KOK haigetest 
(Naeije et al., 2005)• Kopsuarteri keskmise rõhu (mPAP) tõus rahuolekus on halva 
prognoosi indikaator (Wright et al., 2005)• Seos PAP ja elulemuse vahel on sarnane IPAH haigete omaga 
(Naeije et al., 2005) 

A. Altraja ©2017



Pulmonaalhüpertensiooni tekkemehhanismid KOK korral

• Primaarne – krooniline hüpoksiline pulmonaalne 
vasokonstriktsioon (Klinger & Hills, 1991) • püsiv meedia hüpertroofia (Naeije et al., 2005) • Veresoonte kõikide kihtide remodelleerumine – obstruktsiooni
irreversiibelsus vaatamata hapniku manustamisele (Naeije et 
al., 2005) • Kopsuveresoonte destruktsioon, arvu ja summaarse ristlõike 
vähenemine• Muutunud hingamismehhaanika• Suurenenud vere viskoossus (Lee-Chiong Jr & Matthay, 2003)• PH’ga KOK patsientidel on halb prognoos

A. Altraja ©2017



Pulmonaalhüpertensiooni diagnostika KOK korral
• Tähtis – alati osata kahtlustada!• Mõelda, millest on tungitud PH igal konkreetsel KOK patsiendil, 

kellel EhhoKG-l leitakse tõusnud mPAP• Mõelda, kas tõusnud pulmonaalrõhk on ikka proportsioonis 
KOK raskusastmega• Haiguse suhtes düsproportsionaalselt kõrge EhhoKG-l
mõõdetud mPAP (“düsproportsionaalne PH”) on:•Ekslik•Viitab muule kaasuvale PAH põhjusele•Viitab halvale prognoosile• Diagnoosimine: PH’ga KOK patsientidel on halb prognoos• EhhoKG – keeruline ja väheusaldusväärne tingituna rindkere 
hüperinflatsioonist• Parema vastakese MRI uuring (Naeije et al., 2005) 

A. Altraja ©2017



Pulmonaalhüpertensioon KOK korral

• Kerge pulmonaalhüpertensioon 89-aastasel naispatsiendil• Lisaks näha suur söögitorulahi song
A. Altraja ©2017



Pulmonaalhüpertensioon KOK? korral

• EhhoKG-l raske pulmonaalhüpertensioon (107 mmHg) 54-aastasel 
meespatsiendil• Lisaks miliaarse tuberkuloosi järel bilateraalne kopsufibroos (FVC 44%, FEV1
32%, DLCO 23%)• Otsesel mõõtmisel pulmonaalrõhk 37,5 mmHg

A. Altraja ©2017



4. Krooniline trombembooliline pulmonaalhüpertensioon (CTEPH)
ja muud kopsuarteri obstruktsioonid

4.1. Krooniline trombembooliline pulmonaalhüpertensioon 
4.2. Kopsuarteri obstruktsioon muudel põhjustel

4.2.1. Angiosarkoom
4.2.2. Muud intravaskulaarsed neoplasmad
4.2.3. Arteriidid
4.2.4. Kaasasündinud kopsuarteri stenoosid
4.2.5. Parasitaarsed haigused (hüdatidoos)

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015

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)



CTEPH: varane staadium
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Äge KATE vs. 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 ©2015



CTEPH CT uuringul

• Oluline erinevus sama suurusjärgu arterite läbimõõdus poolte vahel

A. Altraja ©2015



CTEPH CT uuringul

• Arterite valendikusisesed ekstsentrilised, seina vastu liibunud organiseerunud
massid, võrgustikud või ribad; keerdunud arterid jne.

A. Altraja ©2015



CTEPH CT uuringul

• Bronhiaalarteri (keharingest) süsteemist pärinev vaskularisatsioon
organiseerunud trombis A. Altraja ©2015



5. Ebaselgete ja/või multifaktoriaalsete mehhanismidega 
pulmonaalhüpertensioon

5.1. Hematoloogilised haigused: kroonilised hemolüütilised aneemiad;
müeloproliferatiivsed haigused (krooniline müeloidne leukeemia, 
polycythemia vera, essentsiaalne trombotsüteemia; splenektoomia
järgne aspleenia jt.)

5.2. Süsteemsed haigused: sarkoidoos 1-28% (Shorr et al., 2005); kopsude 
Langerhans’i rakuline histiotsütoos jt. histiotsütoosid;
lümfangioleiomüomatoos (LAM); I tüüpi neurofibromatoos; ANCA+ 
vaskuliidid jt.: mehhanism multifaktoriaalne – krooniline hüpokseemia ja 
kopsuparenhüümi destruktsioon/fibroos/granulomatoos

5.3. Metaboolsed haigused: glükogeeni salvestustõved (Ia e. von Gierke
tõbi); Gaucher’ tõbi; kilpnäärmehaigused: >40%, (Mercé et al., 2005) (nii 
hüpo- kui hüpertüreoidism, k.a. autoimmuunsed haigused)

5.4. Muud: kasvajatest tingitud trombootilised mikroangiopaatiad, 
fibroseeriv mediastiniit (histoplasmoosi, teiste seeninfektsioonide, 
tuberkuloosi ja sarkoidoosi tagajärg); krooniline neerupuudulikkus ja 
dialüüsravi: kuni 40% (Yigla et al., 2003), põhjuseks vasokonstriktsioon
metaboolsetest ja hormonaalsetest häiretest, ka südame vasaku poole 
puudulikkus, vedeliku ülekoormus; segmentaalne PH

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015



PH sarkoidoosi korral - levimus• Sarkoidoosi tuntud ja raske tüsistus
Levimus•  5% kõikidest patsientidest (Nunes et al. 2006)• 1-28% (Shorr et al., 2005)• 5.7% ambulatoorselt ravitavatest sarkoidoosipatsientidest

(Handa et al., 2006)• 78.3% patsientidest kaugelearenenud haigusega• Sagedasem mustanahalistel

• Olemasolu korral on PH halva prognoosi markeriks (Shorr et 
al., 2003) • Kopsutransplantatsiooni ootel olevate kaugelearenenud ILD-ga 
patsientide seas (Shorr et al., 2002):•PAH on sarkoidoosi korral sagedasem kui IPF haigetel•PAP on sarkoidoosist tingitud PAH korral kõrgem kui > 

IPF’st tingitud PAH korral
A. Altraja ©2017



Pulmonaalhüpertensioon sarkoidoosi korral
• Levimus 5,7%-l ambulatoorsetest patsientidest (Shorr et 

al., 2005), kuid 78,3%-l kopsude transplantatsiooni ootel 
olevatest (Shorr et al., 2002)

Millal kahtlustada: • Mustanahaline rass, hapniksõltuvus• Seos kõrge suremusega
Patogenees:• Multifaktoriaalne, oluline endoteliini rada (ET-1 konts. 

Kõrgem granuloomides) (Foley ja Metersky, 2005)• Parenhüümi destruktsioon ja fibroos• Kopsuarterite kompressioon suurenenud lümfisõlmede 
poolt• Granulomatoosne protsess arterites, veenides• Primaarne arterite haigus, aga ka PVOD• Südame haaratus

A. Altraja ©2017



PH sarkoidoosi korral – tekkerisk

• Kõrge radioloogiline staadium (IV)• Meessugu• Oluline kopsude difusioonivõime (DLco) langus• Madal SpO2• Kopsufibroosi ulatus

A. Altraja ©2017



PH sarkoidoosi korral - mehhanismid
• Keerukas patogenees, mitmed erinevad fenomenid: •Distaalse kapillaaristiku destruktsioon kopsufibroosi tõttu•Krooniline hüpokseemia•Kopsuarterite tüvede väline kompressioon 

mediastinaalse või hilaarse lümfadenopaatia või fibroosi 
tagajärjel•Veresoonte spetsiifiline granulomatoosne põletik•Sarnasus sekundaarse pulmonaalse venooklusiivse
haigusega (PVOD) (Takemura et al., 1992)•Sekundaarne portopulmonaalhüpertensioon maksa 
sarkoidoosist (Salazar et al., 1994)•Primaarne pulmonaalne vasokonstriktsioon ja 
vaskulopaatiad vasokonstriktiivsete ja remodelleerumist 
toetavate faktorite toimest) (Foley et al., 2005)•Endoteliin (ET)-1

A. Altraja ©2017



PAH sarkoidoosi korral kokkuvõttes

• Võib esineda sõltumata:•Kopsufunktsiooni kahjustuse suurusest•Hüpokseemiast•Kopsufibroosist• Olemasolu korral halvendab oluliselt prognoosi• Diagnostiline lähenemine suuresti sama, mis IPAH korral• Ravi piirdub sarkoidoosi raviga• „Treat the lung, not the pressure“ (Galiè et al. Eur Heart J 2015)

A. Altraja ©2017



Pulmonaalhüpertensiooni tüüpilised sümptomid

• Düspnoe - õhupuudus• Nõrkus, jõuetus• Anginoosne rindkerevalu• Kuiv köha• Kalduvus kollabeerumisele - hemodünaamikahäire

• Sümptomeid mõjutavad ja modifitseerivad kaasuvad
haigused ja PH põhjustavad haigused• Rahuolekus on muutused vaid kaugelearenenud haiguse 
puhul•Siis muudki parema vatsakese düsfunktsiooni

tunnused: jalgade turse, kõhu puhitumine, süvenev 
kurnatus McGoon et al. Chest 2004; Galiè et al. Eur Heart J 2015A. Altraja ©2017

Enamikus mittespetsiifilised sümptomid
PH/PAH kahtlus tekib, kui patsiendil ilmneb:



Pulmonaalhüpertensiooni objektiivne leid
• Vaatlusel nähtav/palpeeritav tõuge vasakul parasternaalsel

(paremast vatsakesest)• Auskultatsioonil:• II südametooni aktsenteeritud pulmonaalne komponent• Parema vatsakese tekkene III toon• Pansüstoolne kahin trikuspidaalregurgitatsioonist• Diastoolne kahin pulmonaalklapi puudulikkusest
(regurgitatsioonist)

• Kaugelearenenud haiguse korral:• Jugulaarveenide täitumine – rõhu tõus• Hepatomegaalia• Astsiit, perfieersed tursed, külmad jäsemed• Hingamiskahin on normaalne (kui puudub kaasuv haigus)• Leidu mõjutavad kaasuvad haigused ja PH põhjustavad
haigused

McGoon et al. Chest 2004; Galiè et al. Eur Heart J 2015A. Altraja ©2017



Objektiivsed tunnused, mis viitavad pulmonaalhüpertensiooni
olemasolule

A. Altraja ©2017

Tunnus Tähendus
Aktsenteeritud II tooni pulmonaalne
komponent (kuuldav tipul >90%-l)

Kõrge pulmonaalrõhk muudab pulmonaalklapi
sulgumise jõulisemaks

Varane süstoolne klõpsatus Pulmonaalklapi avanemise äkiline katkemine 
tänu kõrgenenud rõhule pulmonaalarteris

Kesk-süstoolne väljutuskahin Turbulentne vool läbi pulmonaalsuistiku
Vasak parasternaalne tõuge Parema vastakese hüpertroofia ja tõusnud rõhk
Parema vatsakese IV toon
(olemas 38%-l)

Parema vastakese hüpertroofia ja tõusnud rõhk

Tugevnenud jugulaarne “a” laine Kõrge parema vatsakese täitumisrõhk



Tunnused, mis näitavad pulmonaalhüpertensiooni raskust

A. Altraja ©2017

Tunnus Tähendus
Mõõdukas kuni raske pulmonaalhüpertensioon
Holosüstoolne kahin, mis tugevneb 
hingamisel

Trikuspidaalregurgitatsioon

Suurenenud jugulaarne “v” laine Trikuspidaalregurgitatsioon
Maksa pulsatsioon Trikuspidaalregurgitatsioon
Diastoolne kahin Pulmonaalregurgitatsioon
Hepatojugulaarne refluks Kõrgenenud tsentraalne venoosne rõhk
Raske pulmonaalhüpertensioon parema vatsakese puudulikkusega
Parema vatsakese tekkene III toon (23%-l) Parema vatsakese düsfunktsioon
Juuglaarveenide oluline distensioon Parema vatsakese düsfunktsioon ja/või 

trikuspidaalregurgitatsioon
Hepatomegaalia Parema vatsakese düsfunktsioon ja/või 

trikuspidaalregurgitatsioon
Perifeersed tursed (32%-l) Parema vatsakese düsfunktsioon ja/või 

trikuspidaalregurgitatsioon
Astsiit Parema vatsakese düsfunktsioon ja/või 

trikuspidaalregurgitatsioon
Madal vererõhk ja pulsirõhk; külmad 
jäsemed

Langenud südame minutimaht, perifeerne 
vasokonstriktsioon



Tunnused, mis viitavad võimalikule PH põhjushaigusele

A. Altraja ©2017

Tunnus Tähendus

Tsentraalne tsüanoos Hüpokseemia, paremalt vasakule šunt
Trummipulksõrmed Kaasasündinud südamerike, pulmonaalne

venopaatia
Süstoolsed ja diastoolsed kahinad, 
avanemistoonid jt.

Südameklappide kaasasündinud või omandatud 
haigused

Räginad, hingamiskahina 
nõrgenemine või puudumine 

Pais kopsuringes või pleuraefusioon

Peened räginad, hingamisabilihaste 
kasutamine, protrahheeritud 
ekspiirium, produktiivne köha

Parenhümatoossed kopsuhaigused

Rasvumine, küfoskolioos, 
suurenenud kurgumandlid

Hingamis- ja ventilatsioonihäirete põhjuseks

Sklerodaktüülia, artriit, lööbed Võimalik süsteemne sidekoehaigus
Perifeerne veenipuudulikkus või 
obstruktsioon

Võimalik flebotromboos



Sümptomid, mis viitavad pulmonaalhüpertensioonile
ja nende diferentsiaaldiagnoos

McLaughlin & McGoon, Circulation 2006; 114: 1417-31A. Altraja ©2017

Sümptom Alternatiivne põhjus (diferentsiaaldiagnoos)
Düspnoe •Hapnikutranspordi häire (hüpokseemia, südame väljutusmahu 

langus)•Madal kopsude difusioonivõime•Madal segavenoosse vere küllastatus hapnikuga•Suurenenud hingamistöö vajadus
Anginoosne
rindkerevalu

•Suurenenud müokardi hapnikuvajadus (parema vatsakese müokardi 
suurenenud koormus (rõhu-, mahu-)•Mitteadekvaatne hapnikutransport (vähenenud süstoolne gradient 
aordi ja parema vatsakese vahel, vasaku pärgarteri kompressioon

Sünkoop •Hemodünaamiline (süsteemne vasodilatatsioon: pingutusel, 
ortostaatiline, vasodepressoritest) ja madal vasaku vatsakese 
väljutusmaht tingituna kõrgest kopsuringe resistentsusest•Arütmiline (“beniigsed arütmiad”: kodade virvendus, kodade 
vähenenud osalus südame pumbafunktsioonis; “maliigsed arütmiad”: 
seina venitusest, isheemiast)

Turse 
(jalgadel)

•Parema südamepoole puudulikkus•Trikuspidaalregurgitatsioon•Istuv eluviis•Krooniline süvaveenide puudulikkus



Pulmonaalhüpertensiooni diagnostika põhimõtted
• Absoluutseks eelduseks on oskamine kahtlustada• Sümptomid• Füüsikaline uurimine• Tava- ja spetsiaaluuringud vastavalt PH diagnostika algoritmile• Vajab PH-spetsiifilist kardioloogilist, pulmonoloogilist, 

radioloogilist jt. ekspertiisi, multidistsiplinaarse meeskonna 
koostööd• Vastavus hemodünaamilistele kriteeriumidele• Hemodünaamikahäirete ja kogu seisundi raskus

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015



Pulmonaalhüpertensiooni diagnostilised uuringud
Uuringute valik, järjestus ja ”koht” diagnostilises protsessis on 
vastavuses PH diagnostika algoritmiga• Transtorakaalne ehhokardiograafia (EhhoKG) PH protokolli j.• Rindkere röntgenograafia, EKG• Kopsufunktsiooni testid (spirograafia, BDT, tansfertest, 

arteriaalse vere gaaside analüüsid, standardsed koormustestid
(6-min. kõnnitest), koguöö hingamise polügraafiline uuring)• Kõrglahutuslik CT (HRCT), CT-angiograafia• Perfusiooni- või ventilatsiooni-perfusiooni stsintigraafia• Südame magnetresonantstomograafia (CMR)• Vereanalüüsid koos immuunuuringutega• Abdominaalne sonograafia• Parema südamepoole kateteriseerimine ja vasoreaktiivsuse
testimine• Kopsuarteri kateeterangiograafia

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015



EhhoKG – keskne uuring PH esmasdiagnoosimisel
• Mõõdab PH mõju südamele ja hindab kopsuarteri süstoolset

rõhku (esPAP)• Klassifitseerib PAH tõenäosuse madalaks, keskmiseks või
kõrgeks vastavalt trikuspidaalregurgitatsioonivoolu kiirusele
(TRV) jt. hinnatavatele parameetritele

PH ehhokardiograafiline tõenäosus PH kahtlusega sümptomaatilistel patsientidel
Trikuspidaal-
regurgitatsioonivoolu
kiirus (m/s)

Muude PH EhhoKG
tunnuste olemasolu

PH ehhokardiograafiline
tõenäosus

≤2,8 või mittemõõdetav Ei Madal
≤2,8 või mittemõõdetav Jah

Keskmine
2,9 – 3,4 Ei
2,9 – 3,4 Jah

Kõrge
>3,4 Ei nõuta

Galiè et al. Eur Heart J 2015



Muud olulised EhhoKG tunnused, mida kasutatakse PH olemasolu 
hindamisel

A: Vatsakesed (RV ja LV) B: Kopsuarter (PA) C: Alumine õõnesveen (IVC) 
ja parem koda (RA)

RV/LV diameetrite suhe >1,0 RV väljavoolutrakti
kiirenduse aeg Doppleri j. 
<105 m/s ja/või
kesksüstoolse sälgu teke

IVC diameeter >2,1 cm koos
vähenenud inspiratoorse
kollabeerumisega (<50% 
järsul või <20% vaiksel
sissehingamisel)

Vatsakeste vaheseina
kaldumine (LV 
ekstsentrilisuse indeks >1,1 
süstolis ja/või diastolis

Varane diastoolne
pulmonaalne
regurgitatsioonikiirus >2,2 
m/s

RA lõppsüstoolne pindala
>18 cm2

PA diameeter >2,5 cm

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015



Rindkere röntgenogramm pulmonaalhüpertensiooni korral

• Patoloogiline leid 90%-l 
diagnoosimise hetkel• Kopsuarterite tsentraalse 
osa dilatatsioon perifeeria 
“äralangemisega”• Kaugelearenenud juhtudel 
ka paremate südameõõnte 
dilatatsioon ja prominents• Radioloogilised uuringud 
võimaldavad diagnoosida 
kaasuvaid 
kardiopulmonaalseid
haigusi

McGoon et al.; Chest 2004; Galiè et al. Eur Heart J 2015A. Altraja ©2017



CT-angiograafia leid: parema südamepoole puudulikkuse 
tunnused

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 ©2015

Parem vatsake



Pulmonaalhüpertensiooni tunnused CT uuringul

• ”Muna ja banaani” tunnus
• PA tõusmine aksiaalsel

rekonstruktsioonil aordikaare
tasandile viitab väljendunud
pulmonaalhüpertensioonile

A. Altraja ©2017



Pulmonaalhüpertensiooni tunnused CT uuringul

• PA/Aordi läbimõõtude suhe >1 
isikutel <50 a. vanuses ilma olulise
kopsufibroosita on spetsiifiline
pulmonaalhüpertensionile
(spetsiifilisus >90%, positiivne
ennustav väärtus 95%, tundlikkus
70%)

• PA peatüve/lülikeha läbimõõtude
suhe >1,5: spetsiifilisus 93%, 
tundlikkus 63%

Prof. Maurizio Zompatori, Bologna, 02.2014 



Pulmonaalhüpertensiooni tunnused CT uuringul

• Segmendiarteri läbimõõdu suhe
saatva bronhi diameetrisse >1,25: 
spetsiifilisus >90%, tundlikkus 70%

• Kopsuparenhüümi haigusega
inimesel, kellel PA läbimõõt on ≥29 
mm ja segmendiarteri/saatva bronhi
läbimõõtude suhe >1, on 
spetsiifilisus 100%

Prof. Maurizio Zompatori, Bologna, 02.2014 



Pulmonaalhüpertensiooni tunnused CT uuringul

• Sheehan’i arterid:
• Perifeerne neovaskulaarsus, 

mis vastab
kollateraaltsirkulatsioonile

• Peened, keerdus arterid, 
algavad tsentrilobulaarsest
tsoonist, ei kommunikeeru
kopsuveenidega

• Tavaliselt Eisenmenger’i
sündroomi korral

A. Altraja ©2017



Pulmonaalhüpertensiooni tunnused CT uuringul

A. Altraja ©2017

• Nn. ”bikini bottom” -tunnus
• Perikardiefusioon
• Nähtav eesmises perikardi

retsessuses
• 50% patsientidest raske

IPAG’ga



EKG leid pulmonaalhüpertensiooni korral
• Leid võib olla haiguslikult muutunud paljudel PH/PAH 

juhtudel, kuid normaalne EKG ei välista diagnoosi
Leid võib:
1) viidata PH-le ja 
2) toetada PH olemasolu,
3) diagnoosida muid südamehaigusi (rütmihäired jt.)

PH tunnused EKG-s:• Parema koja dilatatsioon• Parema vatsakese hüpertroofia (87%)• Südame telje deviatsioon paremale (79%)

A. Altraja ©2017 McGoon et al.; Chest 2004; Galiè et al. Eur Heart J 2015



EhhoKG pulmonaalhüpertensiooni korral, 
pulmonaalrõhu arvutamine

Modifitseeritult Galiè et al., Eur Heart J 2009-2015

Trikuspidaalregurgitatsioon (TR)

Trikuspidaalregurgitatsioonivoolu kiirus (v)

Hinnanguline süstoolne PAP = parema vastsakese süstoolne rõhk
(pulmonaalverevoolu obstruktsiooni puudumise korral)

RVSP = 4v2 + RAP

RA

LA

LV
RV



PH diagnoosimine EhhoKG-l

SkemaatilinePAHNormaalne



Edasine diagnostiline tegevus vastavalt ehhokardiograafilisele PH 
tõenäosusele isikutel, kellel on PH-le sobivad sümptomid, ja esinevad või

puuduvad PAH ja/või CTEPH riskitegurid

PH ehhokardiograafiline
tõenäosus

Ilma PAH/CTEPH riskiteguriteta või
seotud seisunditeta

Soovituse klass ja 
tõendatuse tase

Madal Kaaluda alternatiivset diagnoosi IIa, C
Keskmine:

TRV ≤2,8 m/s või
mittemõõdetav

Kaaluda alternatiivset diagnoosi ja 
jälgimist EhhoKG abil IIa, C

TRV 2,9 – 3,4 m/s Kaaluda edasisi PH uuringud (k.a. RHC) IIb, C
Kõrge Edasised PH uuringud (k.a. RHC) on 

soovitatavad I, C

PH ehhokardiograafiline
tõenäosus

PAH/CTEPH riskiteguritega või seotud
seisunditega

Soovituse klass ja 
tõendatuse tase

Madal Jälgimine EhhoKG abil IIa, C
Keskmine Kaaluda edasisisi PH uuringud (k.a. RHC) IIa, B

Kõrge Edasised PH uuringud (k.a. RHC) on 
soovitatavad I, C

Galiè et al. Eur Heart J 2015



Muud pulmonaalhüpertensiooni diagnostilised uuringud

Kopsufunktsiooni testid (spirograafia, BDT, tansfertest, arteriaalse vere
gaaside analüüsid, standardsed koormustestid (6-min. kõnnitest), 
koguöö hingamise polügraafiline uuring)• Kaasuvate või PH põhjuseks olevate hingamisteede või

kopsuparenhüümi haiguste diagnostikaks
Kõrglahutuslik CT (HRCT), CT-angiograafia• Kopsuparenhüümi seisundite/haiguste täppisdiagnostikaks, CTEPH 

diagnostikaks
Perfusiooni- või ventilatsiooni-perfusiooni stsintigraafia• Täpseim ja kindlaim meetod CTEPH diagnostikaks
Südame magnetresonantstomograafia (CMR)• Täpne ja hea korratavusega meetod RV morfoloogia (mõõtmete, 

suuruse) ja funktsiooni hindamiseks, arvutusteks (RVEF jne.)
Vereanalüüsid koos immuunuuringutega, abdominaalne sonograafia• Ei diagnoosi PH, kuid selgitab teatud etioloogiaid ja hindab

siseorganite kahjustust
A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015



Pulmonaalhüpertensiooni raskusastmete 
klassifikatsioon WHO j. (Rich et al.1998)
I. Tavapärane füüsiline aktiivsus ei ole piiratud ega põhjusta 
tavapärasest suuremat hingeldust, nõrkust, rindkerevalu ega 
presünkoopi
II. Tavapärane füüsiline aktiivsus on vähesel määral piiratud, kuid 
rahuolekus düskomfort puudub. Tavaline füüsiline aktiivsus 
seevastu põhjustab tavapärasest suuremat hingeldust, nõrkust, 
rindkerevalu või presünkoopi
III. Füüsiline aktiivsus on märgatavalt limiteeritud. Rahuolekus 
düskomfort puudub, kuid juba tavapärasest väiksem füüsiline 
aktiivsus põhjustab tavapärasest suuremat hingeldust, nõrkust, 
rindkerevalu või presünkoopi
IV. Patsiendid ei ole võimelised ühekski füüsiliseks soorituseks 
ilma sümptomite tekketa ja neil on parema vatsakese 
puudulikkuse tunnused juba rahuolekus. Ka rahuolekus võivad 
olla düspnoe ja/või nõrkus ja sümptomid süvenevad peaaegu 
mistahes füüsilise aktiivsuse korral

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015



Parema südamepoole kateteriseerimine (RHC)

Oluline ja vajalik hemodünaamilise hindamise kompleksuuring:• PAH ja CTEPH diagnoosimiseks• Hemodünaamikahäirete raskuse hindamiseks• Vasoreaktiivsuse testimiseks teatud tüüpi PAH patsientidel• Dünaamiliseks hindamiseks (sealh. raviefekti hindamiseks või
tekkinud negatiivse dünaamika korral)

A. Altraja ©2017 Hoeper et al. JACC 2013; 62(Suppl. D); Galiè et al. Eur Heart J 2015



RHC: mõõtmised ja teostus
Oluline hemodünaamilise hindamise kompleksuuring• Rõhud (süstoolne, diastoolne, keskmine) • Paremas kojas (~ tsentraalne venoosne rõhk, CVP)• Paremas vatsakeses• Kopsuarteris• PAWP• Südame minutimaht (CO)• Kuldstandard: otsene Fick’i meetod• Alternatiiv: termodilutsioonimeetod• Segavenoosse vere SvO2• Rõhuanduri nullimine oluline: selili lamaval patsiendil rinnaku

ja voodipinna vahelise lõigu keskkoht (”rindkere keskpunkt”)• Balloon täidetakse paremas kojas, kust see liigub PAWP 
positsiooni; pärast PAWP mõõtmist tühjendatakse• Korduvat täitmist ja tühjendamist tuleb vältida: PA ruptuuri oht!• Oksümeetria: vasakult paremale šundi korral; kui SPAO2 > 75%

A. Altraja ©2017 Hoeper et al. JACC 2013; 62(Suppl. D); Galiè et al. Eur Heart J 2015



Soovitused RHC-ks PH korral
• RHC on soovitatav PAH diagnoosi kinnitamiseks ja 

ravisoovituste toetamiseks (I, C)• Viia RHC läbi ekspertkeskustes, kuna on tehniliselt nõudlik ja 
seotud tõsiste tüsistustega (I, B)• Kaaluda RHC PAH korral hindamaks ravi efektiivsust (IIa, C)• RHC on soovitatav kaasasündinud kardiaalsete suntide (CHD-
APAH) korral hindamaks kõlblikkust sundi sulgemiseks (I, C)• RHC on soovitatav vasaku südamepoole või kopsuhaigustest
tingitud PH korral patsientidel, kellel kavandatakse
organtransplantatsiooni (I, C)• Kui korrektne PAWP määramine ei õnnestu, tuleb kaaluda vasaku
südamepoole kateteriseerimist LVEDP mõõtmiseks (IIa, C)• RHC võib kaaluda patsientidel vasaku südamepoole või
kopsuhaigustest tingitud PH korral diferentsiaaldiagnostikaks ja 
raviotsuste tegemiseks (IIb, C)• RHC on näidustatud CTEPH korral diagnoosi kinnitamiseks ja 
raviotsuste tegemiseks (I, C)

A. Altraja ©2017 Hoeper et al. JACC 2013; 62(Suppl. D); Galiè et al. Eur Heart J 2015



Näidustused vasoreaktiivsuse testimiseks
• Näidustatud ainult IPAH, HPAH ja ravimite kasutamisest

tingitud PAH korral• Kõikide teiste PH ja PAH vormide korral ei ole soovitatav kuna
vasoreaktiivsuse tõenäosus on väga väike ja/või on 
vastunäidustus tingitud kopsuturse riskist• Inhaleeritav NO 10-20 ppm on ”kuldstandard” (Sitbon et al. 
2005)

A. Altraja ©2017 Hoeper et al. JACC 2013; 62(Suppl. D); Galiè et al. Eur Heart J 2015



Soovitused vasoreaktiivsustestiks RHC-l PH korral• Viia vasoreaktiivsuse testimine läbi ainult ekspertkeskustes (I, C)• Vasoreaktiivsustest on näidustatud ainult IPAH, HPAH ja ravimite
kasutamisest tingitud PAH korral selekteerimaks patsiente, kes oleksid
ravitavad kaltsiumikanali blokaatorite (CCB) suurte annustega (I, C)• Testitulemus on positiivne, kui keskmine pulmonaalrõhk (mPAP langeb
vähemalt 10 mmHg võrra ja jõuab ≤40 mmHg-ni suurenenud või
säilinud minutimahu juures (I, C)• Inhaleeritav NO on soovitatav vahend vasoreaktiivsustestiks (I, C)• Vasoreaktiivsustestiks võib alternatiivina kaaluda i.v. epoprostenooli (I, 
C)• Vasoreaktiivsustestiks tuleks alternatiivina kaaluda i.v. adenosiini (IIa, 
C)• Vasoreaktiivsustestiks võib alternatiivina kaaluda inhaleeritavat
iloprosti (IIb, C)• Suukaudsed või i.v. CCB ei ole vasoreaktiivsustestiks soovitatavad (III, 
C)• Vasoreaktiivsust CCB kasutamise eesmärgil suurtes annustes
edasises ravis ei ole soovitatav testida muudel kui ainult IPAH, HPAH 
ja ravimite kasutamisest tingitud PAH’ga (DPAH) patsientidel; samuti ei 
ole vasoreaktiivsustest soovitatav PH-ga patsientidel (klassifikatsiooni
grupid 2, 3, 4 ja 5) (III, C)

A. Altraja ©2017 Hoeper et al. JACC 2013; 62(Suppl. D); Galiè et al. Eur Heart J 2015



Pikaajaline vastus vasodilataatorile (kaltsiumikanali blokaatoritele)
• Akuutne vastus: mPAP langus NO-testil >20 mmHg võrra• Pikaajaline vastus: oluline hemodünaamiline paranemine 3–4 kuuse CCB 

ravi järel ja I-II NYHA funktsionaalne klass pärast 1 aastat

Montani et al. Eur Heart J 2010A. Altraja ©2017



Pulmonaalse vasoreaktiivsuse testimiseks 
kasutatavad ained

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2005; 2009; 2015

Aine Pool-
väärtus-
aeg

Annuste vahemik 
(esimene … 
maksimum)

Samm Iga doosi 
manusta-
mise
kestus

Soovituse
klass ja 
tõendatuse
tase

NO 
(inhaleeritud)

15-30 
sek.

10-20 ppm Soovitatav 
ainsa korrana

5 min. I; C

Epoproste-
nool (i.v.)

3 min. 2-12 ng/kg/min. 2 ng/kg/min. 10 min. I, C

Adenosiin 
(i.v.)

5-10 sek. 50-350 
µg/kg/min.

50 µg/kg/min. 2 min. IIa; C

Iloprost
(inhaleeritud)

30 min. 5-20 µg - 15 min. IIb; C



Pulmonaalhüpertensiooni diagnostika algoritm I: diagnostika algus

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015

PH ebatõenäoline: 
muude diagnooside 

otsimine ja/või
jälgimine

PH sümptomid / tunnused / anamnees

PH tõenäosuse 
hindamine EhhoKG järgi

Keskmine 
või suur

Väike

Kaaluda vasaku südamepoole 
või kopsuhaigusi PH 

põhjusena (sümptomid, 
riskitegurid, EKG, 

kopsufunktsioon, radiol. 
uuringud, veregaasid jne.)

Raske PH või RV 
düsfunktsioon puudub

Aluseks olevate haiguste
ravi

Raske PH või RV 
düsfunktsioon olemas

PAH on tõenäoline:

Spetsiifilised diagnostilised testid

V/Q scan: 
segmentaarsed perfusioonihäired

ilma ventilatsioonihäireteta

CTEPH on võimalik: 
CT-angiograafia,

RHC ± kopsuarteri
angiograafia

RHC: mPAP≥25 mmHg, 
PAWP≤15 mmHg, 

PVR>3WU

Vasaku südamepoole või 
kopsuhaigus olemas

JahJah

PH ekspertkeskusse
suunamine

EI

PH ekspertkeskusse
suunamine

Jah Ei

EI
Kaaluda muid

põhjusi

Jah

Järgmine slaid

Järgmine slaid



Pulmonaalhüpertensiooni diagnostika algoritm II: 
PAH-spetsiifilised testid

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015

Grupp 5: Ebaselged või
multifaktoriaalsed

mehhanismid

Süsteemsed
sidekoehaigused

PAH on tõenäoline:

Kaasasündinud
südamerikked

Ravimid,                    
toksiinid

Portopulmonaalne
hüpertensioon

HIV-tekkene
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Schistostomiaasist
tekkinud

Idiopaatiline
PAH
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Pärilik
PAH
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Soovitused PH diagnostikaks• EhhoKG on näidustatudesmase mitteinvasiivse uuringuna PH 
kahtluse korral (I, C)• Muuga seletamatu PH korral on näidustatud ventilatsiooni-
perfusiooni stsintigraafia (I, C)• Kopsufunktsiooni uuringud koos transfertstiga on vajalikud 
juba PH uuringute algfaasis (I, C)• CT-angiograafia on soovitatav (I, C)• PAH spetsiifiliste põhjuste selgitamiseks on näidustatud 
rutiinsed hematoloogilised ja biokeemilised analüüsid, samuti  
testimine HIV suhtes ja kilpnäärme funktsionaalsed testid (I, C)• Portopulmonaalse hüpertensiooni diagnostika abivahendina 
on näidustatud abdominaalne sonograafia (I, C)• Kaaluda HRCT-uuringut rindkerest kõikidel PH-patsientidel (IIa, 
C)• Kopsuarteri angiograafia on vajalik patsiendi uurimise raames 
CTEPH korral (IIa, C)• Torakoskoopiline või lahtine kopsubiopsia ei ole PAH korral 
soovitatav (III, C)

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015



Pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon (PAH):
patsientide jälgimise taktika pärast diagnoosi ja ravi alustamist

• Regulaarne kontroll PH ekspertkeskustes• Reeglina vajalik kompleksne uurimine, kuna ükski muutuja ei 
ole üksi diagnostiliselt ega prognostiliselt piisavalt
informatiivne

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015

• Olulisimad küsimused igal visiidil (4):• Kas on tõendeid seisundi halvenemisest/PAH
progresseerumisest viimase visiidiga võrreldes• Kas halvenemine on tingitud PAH’st või kaasuvast
haigusest• Kas RV funktsioon onstabiilne ja piisav• Kas patsiendi staatus vastab heale pikaajalisele
prognoosile, s.t. kas täidab nn. ”madala riski kriteeriumid”



Ravivastuse, kliinilise halvenemise või surma riski kriteeriumid PAH korral
Näitaja (hinnanguline
aastane suremus %)

Madal risk (<5%) Keskmine risk (5-10%) Kõrge risk (>10%)

Parema vatsakese 
puudulikus kliiniliselt 

Puudub Puudub Olemas

Sümptomite 
progresseerumine

Puudub Aeglane Kiire

Sünkoop Ei esine Harv, pingutusel Korduv

WHO funktsionaalne klass I-II III IV

6 min. kõnnidistants >440 m 165-440 m <165 m

Kardiopulmonaalne
koormustest

Max. O2 tarbimine 
>15 mL/min/kg (65% 

eeldatavast); VE/VCO2 <36

Max. O2 tarbimine 
11-15 mL/min/kg (35-65%); 

VE/VCO2 <36-44,9 

Max. O2 tarbimine 
<11 mL/min/kg (<35%); 

VE/VCO2 ≥45 
NT-proBNP seerumis <300 ng/L 300-1400 ng/L >1400 ng/L

EhhoKG, CMRI Parema koja (RA) pindala
<18 cm2; perikardi-
efusioon puudub

RA pindala 18-26 cm2; 
perikardiefusioon

puudub või on minimaalne

RA pindala >26 cm2; 
perikardiefusioon on 

olemas
Hemodünaamika RAP <8 mmHg;

CI >2,5 L/min/m2;
SvO2 >65%

RAP 8-14 mmHg;
CI 2,0-2,4 L/min/m2;

SvO2 60-65%

RAP >14 mmHg või 
CI <2,0 L/min/m2;

SvO2 <60%

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015



Patsiendi hindamise graafik PAH korral
Test / uuring Enne ravi Igal 3.-6. 

kuul
Igal 6.-12. 

kuul
3-4 kuud

pärast ravi 
muutmist

Kliinlise
halvenemise 

korral

Kliiniline hindamine, 
WHO funkts. klass; 

+ + + + +

EKG + + + + +
6MWT, hingeldus (Borg’i j.) + + + + +
Kardiopulmonaalne
koormustest (CPET)

+ + +

Lab. põhianalüüsid* + + + + +
Ehhokardiograafia + + + +
Lab. lisaanalüüsid** + + +
Veregaaside analüüs + + + +
Parema südamepoole 
kateteriseerimine

+ + + +

A. Altraja ©2017

*Laboratoorsed põhianalüüsid: INR, kreatiniin, Na+, K+, NT-proBNP, ASAT, ALAT, 
bilirubiin, NT-proBNP
**Põhianalüüsid + TSH, troponiin T, CK-MBm, kusihape, raud, ferritiin, transferriiini
lahustuvad retseptorid jt. Analüüsid vastavalt vajadusele

Galiè et al. Eur Heart J 2015



Pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (PAH) 
raskuse ja ravivastuse hindamine

• Soovitatav hinnata kompleksselt, patsiendi hindamise graafiku
järgi ja vastavalt kliinilise halvenemise või surma riski 
kriteeriumitele (I, C)• Stabiilsetel patsientidel on soovitatav regulaarne kontroll iga 3-
6 kuu tagant (I, C)• Madala kliinilise halvenemise või surma riski staatuse
saavutamine ja säilitamine väljendab adekvaatset reageerimist
ravile (kujutab endast head ravivastust) (I, C)• Keskmise kliinilise halvenemise või surma riski profiil kujutab
endast enamikul juhtudest ebapiisavat ravivastust (IIa, C)

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015



Pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni (PAH) 
ravi eesmärgid

• Madala kliinilise halvenemise või surma riski staatuse
saavutamine ja säilitamine

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015



PAH ravi põhimõtted ja ülesehitus
• Kompleksne strateegia: 1) haiguse raskuse ja 2) ravivastuse 

hindamine• 3 peamist strateegiat:• 1. Üldised meetmed• Toetav ravi• Suunamine ekspertkeskustesse• Vasoreaktiivsustest tegemaks kindlaks ravitavust KKB-ga • 2. Esialgne ravi• KKB vasoreaktiivsetel patsientidel• PAH-spetsiifilised ravimid või nende kombinatsioonid 
mittevasoreaktiivsetel patsientidel vastavalt prognostilisele 
riskile ja tõenduspõhisuse ning soovituse tugevusele• 3. Strateegiad mitteadekvaatse ravivastuse korral• Ravimikombinatsioonid• Intensiivravi• Balloonatrioseptostoomia• Kopsusiirdamine

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015



PAH ravi: üldised meetmed
• Raseduse vältimine (I, C)• Vaktsineerimine: gripp, Streptococcus pneumoniae (I, C)• Psühhosotsiaalne tugi (I, C)• Rehabilitatsioon: juhendatud ja jälgitud füüsiline treening 

(langenud füüsilise koormuse taluvuse korral) (IIa, B)• Distressi põhjustav füüsiline koormus on vastunäidustatud 
(III, C)• Lennureisi aegne lisahapnik (II ja III funktsionaalne klass või 
kui merepinna tasemel on õhuhingamisel PaO2 <60 mmHg (8 
kPa)) (IIa, C)• Elektiivse kirurgia korral eelistada epiduraalanesteesiat (IIa, 
C)

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015



PAH muu mittemedikamentoosne ravi: rehabilitatsioon
• Koormustreening (Kovacs et al. ERJ 2012)• Parandab CO, VO2, alandab PVR, mPAP• Suureneb 6MWD, anaeroobne lävi, RV funktsioon, 

mitokondriaalne funktsioon • Pikeneb aeg kliinilise halvenemiseni (TTCW)• Langeb insuliinresistentsus, paraneb metaboolne sündroom• Langeb proinflammatoorsete tsütokiinide süsteemne 
kontsentratsioon• Paraneb perifeersete lihaste funktsioon• Paraneb elukvaliteet ja koormustaluvus (Grunig et al. 2011)

• Puuduvad andmed optimaalse intensiivsuse, kestuse ja 
mõju kohta haiguse progresseerumisele, 
toimemehhanismide ja täpse kasu kohta• „Add-on“ ravi farmakoteraapiale lisaks

A. Altraja ©2017 5th WSPH Nice 2013



PAH toetav ravi
• Diureetikumid: näidustatud PAH haigetele, kellel on parema 

vatsakese puudulikkuse ja vedelikuretentsiooni tunnused (I, 
C)• Pikaajaline (kodune) hapnikravi (LTOT) on näidustatud neil, 
kellel PaO2 <60 mmHg (8 kPa) (I, C)• Suukaudsed antikoagulante võib kaaluda patsientidele IPAH, 
HPAH ja anoreksigeenidest põhjustatud PAH’ga (IIb, C)• Aneemia ja rauadefitsiidi korrigeerimist võib kaaluda PAH 
haigetel (IIb, C)• Angiotensiini konvertaasi inhibiitoreid, AT2-
retseptorantagoniste, β-blokqaatoreid või ivabradiini ei 
kasutata PAH raviks (kasutatakse, kui olemas omad 
näidustused: kõrgvererõhutõbi, vasaku südamepoole 
puudulikkus, koronaarhaigus jt.) (III, C)

A. Altraja ©2017 Galiè et al. Eur Heart J 2015



Ravimigrupp Ravim WHO-FC II WHO-FC III WHO-FC IV
Kaltsiumikanali blokaatorid (CCB, KKB) I, C I, C -

Endoteliini retseptorantagonistid 
(ERA)

Ambrisentaan I, A I, A IIb, C
Bosentaan I, A I, A IIb, C
Matsitentaan I, B I, B IIb, C

Fosfodiesteraasi-5 inhibiitorid 
(PDE5I)

Sildenafiil I, A I, A IIb, C
Tadalafiil I, A I, A IIb, C
Vardenafiil IIb, B IIb, B IIb, C

Guanülaadi tsüklaasi stimulaatorid Riotsiguat I, B I, B IIb, C

Prostanoidid (PgI2 analoogid)

Epoprostenool I.v. - I, A I, A

Iloprost inhal. - I, B IIb, C
I.v. - IIa, C IIb, C

Treprostiniil

S.c. - I, B IIb, C
Inhal. - I, B IIb, C
i.v. - IIa, C IIb, C
Suukaudne - IIb, B -

Beraprost Suukaudne - IIb, B -
IP retseptorite agonistid Selexipag Suukaudne I, B I, B -

PAH ravis kasutatavad ravimigrupid
PAH monoteraapia vastavalt WHO funktsionaalsele klassile

Galiè et al. Eur Heart J 2015A. Altraja ©2017



Vasoreaktiivse PAH ravi kaltsiumikanali blokaatorite (CCB) suurte
annustega

Galiè et al. Eur Heart J 2015

• Vasoreaktiivsed IPAH, HPAH ja ravimite kasutamisest tingitud PAH 
(DPAH) on PAH grupist parima prognoosiga• Ravi kõrges annuses CCB-ga on soovitatav ainult positiivset
vasoreaktiivsustesti ülesnäidanud IPAH, HPAH ja DPAH patsientidel (I, 
C)• Vajalik on hoolikas jälgimine ja korduv hindamine (k.a. RHC) 3-4 kuud
kestnud ravi järel (I, C)• Ravi jätkamine on näidustatud üksnes WHO I-II funktsionaalse klassi
korral, kusjuures on toimunud oluline hemodünaamiline paranemine 
(peaaegu normaliseerumine) (I, C)• PAH-spetsiifiline ravi tuleb alustada, kui patsiendid on III-IV WHO 
funktsionaalses klassis või kui ei ole toimunud toimunud olulist
hemodünaamilist paranemist (peaaegu normaliseerumist) (I, C)• PAH ravi kõrges annuses CCB-ga ei ole näidustatud
vasoreaktiivsustesti puudumisel, negatiivse vasoreaktiivsuse või
muude PH vormide kui IPAH, HPAH või DPAH korral (III, C) 

A. Altraja ©2017



Kaltsiumikanali blokaatorid PAH ravis

*Muu – PAH süsteemsetest sidekoehaigustest, PCH, venooklusiivne
haigus, HIV, portopulmonaalne hüpertensioon, perekondlikud ja 
kaasasündinud südamerikked

• Ainult neil, kellel positiivne reaktsioon akuutsele 
pulmonaalsele vasoreaktiivsuse testile (Sitbon et al., 2003)

• Neid kahjuks 13% IPAH haigete seast, 10% anoreksigeen-
seotud PAH haigetest ja vaid 4% muudest* PAH haigetest• Neid, kellel ravi kaltsiumikanalite blokaatoritega annab 
efekti pikemas perspektiivis, on veelgi vähem: vastavalt 
6%, 7,7% ja 0,6%

Sitbon et al.; ATS 2004A. Altraja ©2017



ET retseptorantagonistide (ETRA) omavaheline võrdlus

A. Altraja ©2017

Matsitentaan Bosentaan Ambrisentaan

ETA- selektiivne 
potentsus (K) (nM)

4,1 0,01/0,005

ETA/ ETB suhe 100:1 20:1 4000:1

T1/2 (tundi) 16 (aktiivsel 
metaboliidil 48)

5,4 9-15

Tootja Actelion Actelion Gilead Sciences
(meil GSK)

Kaubanimi OpsumitTM TracleerTM VolibrisTM

LetairisTM

Annused: 10 mg tab.
1

62,5/125 mg tab. 
2

5-10 mg tab.
1



Ravimigrupp WHO-FC II WHO-FC III WHO-FC IV
Ambrisentaan + tadalafiil I, B I, B IIb, C
Muud ERA + PDE5I IIa, C IIa, C IIb, C
Bosentaan + sildenafiil + i.v. epoprostenool - IIa, C IIa, C
Bosentaan + i.v. epoprostenool - IIa, C IIa, C
Muud ERA või PDE5I + s.c. treprostiniil - IIb, C IIb, C
Muud ERA või PDE5I + muud i.v. prostanoidid - IIb, C IIb, C

PAH kohene kombinatsioonravi
vastavalt WHO funktsionaalsele klassile

Galiè et al. Eur Heart J 2015A. Altraja ©2017



Ravimigrupp WHO-FC II WHO-FC III WHO-FC IV
Matsitentaan lisatuna sildenafiilile I, B I, B IIa, C
Riotsiguat lisatuna bosentaanile I, B I, B IIa, C
Selexipag lisatuna ERA’le ja/või PDE5I’le I, B I, B IIa, C
Sildenafiil lisatuna i.v. epoprostenoolile - I, B IIa, B
Bosentaan lisatuna i.v. epoprostenoolile - IIb, C IIb, C
Treprostiniil lisatuna sildenafiilile või bosentaanile IIa, B IIa, B IIa, C
Inhal. Iloprost lisatuna bosentaanile IIb, B IIb, B IIb, C
Tadalafiil lisatuna bosentaanile IIa, C IIa, C IIa, C
Ambrisentaan lisatuna sildenafiilile IIb, C IIb, C IIb, C
Bosentaan lisatuna sildenafiilile IIb, C IIb, C IIb, C
Sildenafiil lisatuna bosentaanile IIb, C IIb, C IIb, C
Muud kaksikkombinatsioonid IIb, C IIb, C IIb, C
Muud kolmikkombinatsioonid IIb, C IIb, C IIb, C
Riotsiguat lisatuna sildenafiilile või muule PDE5I’le III, B III, B III, B

PAH järjestikune kombinatsioonravi
vastavalt WHO funktsionaalsele klassile

Galiè et al. Eur Heart J 2015A. Altraja ©2017



Ravivõte WHO-FC
II

WHO-FC
III

WHO-FC 
IV

Intensiivravi näidustus:• HR >110/min• Süstoolne arteriaalne vererõhk <90 mmHg• Madaldunud diurees• Tõusnud seerumi laktaadisisaldus (mistahes 
põhjusel)

- - I, C

Inotroopse toe vajadus - I, C I, C
Kopsusiirdamine:
Näidustatud kohe pärast maksimaalsele 
medikamentoossele ravile ebapiisava reageerimise 
selgumist 

- I, C I, C

Balloonatrioseptostoomia
Võib kaaluda (meetodi kättesaadavuse korral) pärast 
maksimaalsele medikamentoossele ravile ebapiisava 
reageerimise selgumist

Peamiselt palliatiivse protseduurina või sildamiseks
kopsusiirdamisele

- IIb, C IIb, C

PAH ravi muud võtted vastavalt WHO funktsionaalsele klassile

Galiè et al. Eur Heart J 2015

• Ravi intensiivravi osakonnas• Inotroopse toe vajadus• Balloonatrioseptostoomia• Kopsusiirdamine

A. Altraja ©2017



PAH 
ekspertkeskus

Mittevasoreaktiivsed (enamik) või PAH vormid, mille korral 
vasoreaktiivsustesti ei tehta või kui ravi CCB-ga ei ole efektiivne

Vasoreaktiivsustest:
ainult IPAH, HPAH ja ravimite

kasutamisest tingitud PAH 
(DPAH) korral

Värskelt diagnoositud (või) 
ravinaiivsed patsiendid

• Üldised meetmed• Toetav ravi

PAH ravi algoritm

A. Altraja ©2017

Ravi Ca2+-kanali-
blokaatoritega

(CCB)

Vasoreaktiivsed

Madal või keskmine risk
(WHO-FC II-III)

Kõrge  risk
(WHO-FC IV)

Monoteraapia Kohene suukaudne 
kombinatsioonravi

Kohene kombinatsioonravi, 
k.a. i.v. prostanoidid

Kaksik- või 
kolmikkombinatsioonravi

Ebapiisav ravivastus Kaaluda suunamist 
kopsusiirdamiseks

Juba ravil olevad 
patsiendid

Kopsusiirdamise listi

Ebapiisav ravivastus

Galiè et al. Eur Heart J 2015



Pulmonaalhüpertensiooni patogeneetiline ravi

A. Altraja ©2017

Muutused kopsuveresoonte seinas

Pre-pro-endoteliin
 pro-endoteliin

L-Arginiin 
 L-Tsitrulliin Arahhidoonhape

•Vasodilatatsioon
•Antiproliferatsioon

Endoteliin-1

ETA
ETB

NO

•Vasodilatatsioon
•Antiproliferatsioon

PDE5  cGMP
•Vasodilatatsioon
•Antiproliferatsioon

Prostatsükliin (PgI2)

cAMP

Modifitseeritud: Humbert et al. 2004

ETRA

PDE5 
inhibiitorid

NO

PgI2 
analoogid

sGC
aktivaatorid

GTP



PAH: näidustused kopsusiirdamisele suunamiseks

Weill D et al., ISHLT Consensus, JHLT 2015;34:1-15

•NYHA/WHO III-IV funktsionaalne klass vaatamata ravi 
eskaleerimisele•Kiiresti progresseeruv haigus•Parenteraalse PAH-spetsiifilise ravi rakendamise vajadus 
sõltumatult sümptomitest või funktsionaalsest klassist•Pulmonaalse venooklusiivse haiguse (PVOD) või 
pulmonaalse kapillaarse hemangiomatoosi (PCH) olemasolu 
või kahtlus

A. Altraja ©2017



PAH: näidustused kopsusiirdamise ootelehele võtmiseks

•III või IV NYHA/WHO funktsionaalne klass vaatamata 
vähemalt 3-kuulisele kombinatsioonravile (sis. prostanoide)•Südameindeks (CI) <2 L/min/m2

•Keskmine parema koja rõhk (mRAP) >15 mmHg•6-min. kõnnidistants <350 m•Olulise veriköha või perikardiefusiooni teke või 
progresseeruva parema südamepoole puudulikkuse 
kujunemine (neerupuudulikkus, bilirubiini ja/või NT-proBNP 
seerumikontsentratsiooni tõus või korduv astsiit)

A. Altraja ©2017 Weill D et al., ISHLT Consensus, JHLT 2015;34:1-15


