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Hüperkolesteroleemia vajab 
kiiret diagnoosimist ja ravi
Kolesterool. 
Regionaal haiglas läbi 
viidud düs lipi deemiate 
uuring kinnitab 
kombineeritud ravi 
kasutegurit ja toob 
välja kitsaskohad 
perekondliku hüper
kolesteroleemia 
ravimisel. ˃˃  32–33

→ Prof Margus 
Viigimaa on võtnud 
südametervise eest 
seismise omale 
südameasjaks. 
FOTO: MARIS OJASUU
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Perekondliku hüperkolesteroleemia esinemis-
sagedus on kasvanud, kardioloogid peavad väga 
oluliseks haigus võimalikult varakult diagnoosi-
da, sest see on suureks riskiks südame-veresoon-
konnahaiguste väljakujunemisel.

“Perekondliku hüperkolesteroleemiaga on ini-
mesel infarkti risk umbes kakskümmend korda 
kõrgem kui võrrelda nendega, kellel kolesteroo-
li näitajad on normis,” rõhutas regionaalhaig-
la kardioloog prof Margus Viigimaa.  Perekond-
lik hüperkolesteroleemia on kogu maailmas ala-
diagnoositud, ka näiteks Ameerika Ühendrii-
kides, kus vaid 1–2% hüperkolesteroleemia hai-
getest on üles leitud, sageli avastatakse haigus 
muude uuringute käigus. 

“Positiivsete näidetena paistavad silma Ma-
dalmaad ja Norra, kus üle 50% haigetest on iden-
tifitseeritud,” lisas arst.

Viimase kümne aasta jooksul peetakse aina 
olulisemaks sellise diagnoosiga patsientidel kii-
resti ravi alustada, senini üsnagi kesised ravi-
võimalused on viimaste aastate jooksul oluliselt 
täienenud, lisandunud on bioloogiline ravi, mi-
da kombineeritakse statiinraviga ning prof Vii-
gimaa sõnul annab selline kombineeritud ravi ka 
väga häid tulemusi düslipideemia  patsientidel. 

Olukord Eestis perekondliku 
hüperkolesteroleemia  raviga edeneb
Eestis on kolesteroleemia ravi edendamisel vii-
mastel aastatel tehtud mitu olulist sammu. 

Prof Viigimaa eestvedamisel on loomisel 
haiglatevaheline hüperkolesteroleemia regis-
ter, Eesti Kardioloogide Selts on koostamas pe-
rekondliku hüperkolesteroleemia ravi standar-
deid ning sel suvel kaante vahele saanud uuring 
regionaalhaiglas analüüsis haigete ravisoostu-
must ja statiinraviga kombineeritud bioloogili-
se ravi mõju düslipideemia ravis.

Nigeeria päritolu dr Oluwabunmi Temitayo 
Awe viis prof Viigimaa juhendamisel tehnika-
ülikooli e-tervise õppekava magistriprogram-
mi raames regionaalhaiglas läbi retrospektiiv-
se uuringu, mis võttis vaatluse alla 2140 regio-
naalhaigla patsienti ajavahemikus 01.01.2013 ku-
ni 01.01.2020, kellel oli esmaseks või kaasuvaks 
diagnoosiks düslipideemia (E78.0-E78.9) või kel-
lel ei olnud diagnoositud düslipideemiat, kuid ve-
re LDL-kolesterooli väärtused ületasid 5 mmol/L. 

Valimisse kuulus enam kui 2000 
patsienti
Analüüsiti regionaalhaigla terviseinfosüsteemi 
ja retseptikeskuse andmeid, valimi patsiendid 
jäid vanusesse 18–70 eluaastat. 

Valimisse kuulunud 2140 patsiendil oli antud 
ajavahemikus välja kirjutatud vähemalt üks li-
piide alandava ravimi retsept jaja viiel patsien-
dil kasutati ravis PCSK9 inhibiitorit lisaks mak-
simaalsele statiini ja ezetimiibi doosidele. 

“Ravisoostumust mõõdeti selle põhjal, mil-
line oli retseptide alusel ravimite väljaostmise 
määr aasta jooksul, patsiendid jaotati ravisoos-
tumuse järgi erinevatesse gruppidesse,” kirjel-
das prof Viigimaa uuringumeetodit. 

Uurijaid huvitas, kas patsientide ravisoos-
tumust mõjutavad ka näiteks sellised näitajad 
nagu vanus, sugu, esmane diagnoos ja kaasu-
vad haigused, selle hindamiseks viidi läbi mit-
memõõtmeline lineaarne regressioonianalüüs.

Kõige enam kasutatavad li-
piidide sisaldust alandavad 
ravimid on statiinid (rosu-
vastatiin ja atorvastatiin), 
selgus tulemustest. 

“Meie uurimistöö viis järel-
dusele, et vaatamata korrekt-
sele statiinravile ülikõrgete ko-
lesterooliväärtustega patsien-
did paraku ei saavuta sellise ra-
viga eesmärkväärtust ning va-
jalik oleks bioloogilise ravi lisa-
mine raviskeemi,” nentis prof 
Viigimaa. 

Kinnitust saadi maailmakir-
janduses viidatud kombinee-
ritud ravi efektiivsusele LDL-C 
kolesterooli langetamisel. 

Patsientidel, kellele kirjutati 
lisaks maksimaalsetele statiini 
ja ezetimiibi doosidele välja ka 
uus bioloogiline ravim PCSK9 

inhibiitor, saavutati täiendav 
LDL-C kolesterooli langus 61%. 
Geneetilise perekondliku hü-
perkolesteroleemia patsientide 
LDL-kolesterool langes rohkem 
kui ainult kliinilise perekond-
liku hüperkolesteroleemia pat-
sientidel. 

Oluline on siinkohal mär-
kida, et efektiivsel bioloogili-
sel ravil kõrvaltoimed praktili-
selt puuduvad, samas statiinid 
on osadele patsientidele raskes-
ti talutavad.

Pea pooltel oli 
ravisoostumus kõrge
Ravisoostumus tervikuna oli 
uuritavatel patsientidel kõrge 
või keskmine, milline tulemus 
üllatas prof Viigimaad. Ravi-
soostumust hinnati järgmiselt 

– kõrge ravisoostumuse korral 
oli 80–100% ravimitest kasuta-
tud, keskmise korral 40–79% ja 
madalaks hinnati alla 39%. 

Tulemused näitasid üllata-
valt, et praktiliselt pooled, 44% 
patsientidest olid kõrge ravi-
soostumusega. 

“Eeldasin, et ravisoostumus 
on tunduvalt viletsam,” sõnas 
prof Viigimaa. 

Uurimuse üheks eesmärgiks 
oligi välja selgitada potentsiaal-
selt ravisoostumatud patsien-
did, et neile saaks tulevikus ra-
kendada ravisoostumust pa-
randavaid strateegiaid. Uurin-
gust selgus, et vanus, diagnoos 
ja osakonnad mõjutasid ravi-
soostumust. 

Nii näiteks oli kõrgem ravi-
soostumus noorematel, vanuse-

Ravisoostumus oli 
eeldatust kõrgem
ե	 Kaasamise 

kriteeriumid 
Vanus	18–70	aastat,	
düslipideemia	
diagnoos	(E78.0–
E78.9)	või	
diagnoosimata	
düslipideemia,	kuid	
LDL-C	üle	5	mmol/L.

ե	 Kaasatud patsiente 
2140

ե	 Välistamise 
kriteeriumid
Patsiendid,	kellele	ei	
ole	uuringuperioodil	
(01.01.2013–
01.01.2020)	
määratud	lipiidide	
taset	alandavaid	
ravimeid.

↑ Uuringusse kaasati ka patsiendid, kes avastati n-ö juhuslikult.	
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TASUB TEADA
Geneetiliselt määratletud kolesterooli teke
Perekondliku hüper
kolesteroleemia korral on 
geneetiliselt määratletud 
kõrgenenud kolesterooli 
teke ja see kandub edasi 
vanematelt lastele. 
Perekondliku 
hüperkolesteroleemia 
korral on tavaliselt 
inimesel oluliselt kõrgemad 
kolesterooliväärtused ja 
tal ei pruugi olla mingeid 
muid riskitegurid. Sellistel 
inimestel on südame
veresoonkonnahaiguste risk 
väga oluliselt tõusnud.
Eesti Kardioloogide Seltsi 
preventsiooni töögrupp 

töötab välja perekondliku 
hüperkolesteroleemia 
ravi standardid ning 
haigete käsitluse, et 
määratleda näiteks kui 
sageli peaksid patsiendid 
käima kardioloogi juures, 
millal pöörduda perearsti 
poole, millist raviskeemi 
rakendada jne. Samuti 
luuakse Eestis haiglate 
vaheline perekondliku 
hüperkolesteroleemia 
register prof Margus 
Viigimaa eestvedamisel. 
Regionaalhaiglas on esimesed 
patsiendid registrisse 
sisestatud.

44%
patsientidest oli 
kõrge ravisoos-
tumusega. 

Perekond-
lik hüper

kolestero
lee miaga on 
inimesel infarkti 
risk umbes  
kakskümmend 
korda kõrgem. 
Prof Margus Viigimaa

← Nigeeria päritolu  
dr Oluwabunmi Temitayo Awe 
viis prof Viigimaa juhendamisel 
tehnikaülikooli e-tervise 
õppekava magistriprogrammi 
raames regionaalhaiglas läbi 
retrospektiivse uuringu.
FOTO: RAUL MEE

vahemikus 20–34 aastat, skele-
ti-lihassüsteemi ja sidekoe hai-
gustega ning infektsioonhai-
gustega ravil olnud patsienti-
del, madalam oli 65aastastel ja 
vanematel ning seedesüsteemi 
haigustega inimestel.

“Kokkuvõtvalt võib öelda, et 
hüperkolesteroleemia ravivaja-
dus on suur ja neid haigeid on 
palju. Kahjuks suur protsent 
selle haigusega inimestest ei 
olegi kunagi käinud kardioloo-
gi või sisearsti vastuvõtul, neil 
puudub düslipideemia diagnoos 
ning nad sattusid valimisse ju-
huslikult vaid seetõttu, et olid 
mõne muu haigusega haiglas 
ravil,” ütles prof Viigimaa. Ka 
see fakt kinnitab muu maailma 
praktikat, et sageli avastatakse 
haigus n–ö juhuslikult.

Prof Viigimaa on dr Awe uu-
rimustööga väga rahul: “See 
näitab ilmekalt, kui oluline on 
teadusmaailmas rahvusvahe-
line koostöö. Pärast edukat ma-
gistrikraadi kaitsmist Eestis 
jätkab dr Awe nüüd Londonis 
üldarstina oma karjääri.”

Lähtuvalt käesoleva uurin-
gu tulemustest on regionaal-
haiglas mitu jätku-uuringut 
plaanis. 

Kindlasti võetakse luubi al-
la need patsiendid, kellel puu-
dub düslipideemia diagnoos 
ning kes statiine ei võta, aga 
kelle halva kolesterooli tase on 
väga kõrge. 

Koos kardiointensiivravi 
osa konna arsti Martin Sergi-
ga uuritakse ägeda müokardi-
infarktiga haigeid, kes on vii-

mase kolme aasta jooksul re-
gionaalhaiglasse toodud ning 
kelle LDL-C kolesterool on kõr-
gem kui 5. 

“Selliseid patsiente on va-
limis 151, neist mitmed päris 
noored, me hakkame analüü-
sima, kas neil oli eelnevalt düs-
lipideemia diagnoos ning kas 
nad said statiinravi. Meid hu-
vitab, kui  paljud neist võiksid 
olla perekondliku hüperkoles-
teroleemia patsiendid.”

Perekondlik 
hüperkolesteroleemia
Perekondlik hüperkolesterolee-
mia on väga suur riskitegur sü-
damelihase infarkti või ajuin-
suldi tekkeks. Perekondliku hü-
perkolesteroleemia puhul alus-
tatakse tablettravi tavaliselt 

vastavalt patsiendi südame-ve-
resoonkonnahaiguste riskile (nt 
SCORE riskikalkulaatori alusel) 
ja kolesterooliväärtustele. 

Tablettravi aluseks on statii-
nid, mis pärsivad maksas koles-
terooli tootmist. Kui statiinide-
ga ei saavutata piisavat koles-
terooliväärtuste langust, soo-
vitatakse lisada raviskeemi ese-
timiib, mis pärsib kolesterooli 
imendumist soolestikust. 

Eestis on võimalik ka bio-
loogiline ravi (PCSK9 inhibii-
tor), mis hetkel on haigekassa 
soodustusega ette nähtud pe-
rekondliku hüperkolesterolee-
miaga patsientidele ja süda-
meinfarkti põdenud haigetele, 
kellel tablettraviga ei saavuta-
da oodatud kolesterooliväärtus-
te langust.
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MARTIN SERG
Regionaalhaigla kardioloogiakeskuse kardioloog

Südame isheemiatõve, ajuinsuldi ja perifeerse-
te arterite haiguse (st aterosklerootiliste süda-
me-veresoonkonna haiguste ehk AKVH) tek-
ke peamised riskitegurid on suitsetamine, 
kõrgenenud kolesterooliväärtused, kõrg-
vererõhutõbi, diabeet ja ülekaal. 

Tervetel, AKVHga või diabeediga pat-
sientidel võivad riskitegurite eesmärk-
väärtused erineda, mistõttu on vajalik 
hinnata inimese individuaalset süda-
me-veresoonkonna haiguste riskita-
set. Kuigi viimane Euroopa südame-
veresoonkonna haiguste ennetamise 
ravijuhis avaldati käesoleval aastal, on 
peale seda ilmunud mitme uue uurin-
gu tulemusi, mida käesolev artikkel sa-
muti tutvustab.

Aeroobne füüsiline aktiivsus on kõige 
olulisem AKVH ennetamise meede. Aeroob-
ne treening (näiteks jooksmine, kõndimine, rat-
tasõit ja ujumine) kombineerituna resistentsust-
reeningu (jõutreening)  ja istumisaja vähendami-
sega, on soovituslikud kõikidele täiskasvanutele. 
Ravijuhis soovitab kõikidele täiskasvanutele vä-
hemalt 2,5–5 tundi mõõdukat või 75–150 minutit 
intensiivset aeroobset füüsilist koormust nädalas. 
Lisaks aeroobsele treeningule on soovituslik ka-
hel päeval nädalas tegeleda resistentsustreenin-
guga. Inimesed, kes ei suuda seda eesmärki täi-
ta, peaksid olema oma võimete piires füüsiliselt 
võimalikult aktiivsed. 

Suitsetamine ja õhusaaste
Suitsetamisest loobumine on kõige kulutõhusam 
AKVH ennetamise meede. Suitsetamisest loobu-
misel on abi lisaks nõustamisele ka farmakoloo-
gilisest ja nikotiinasendusravist. 

Kuigi suitsetamisest loobumisel tekib sageli 
kehakaalu tõus, on suitsetamisest loobumisest 

Uued soovitused südame
haiguste ärahoidmiseks

saadav kasu suurem. Lisaks näidati hiljutises uu-
ringus, et südamelihase infarkti ja ajuinsuldi ris-
ki vähendab vaid suitsetamisest loobumine, mit-
te selle vähendamine.  

Õhusaaste ei põhjusta mitte ainult kopsuhai-
gusi, vaid on olulisel määral seotud ka AKVH tek-
keriskiga. Seega vähendades fossiilsete kütuste 

Ennetus. Ülevaade viimastest uuringutest, tõenduspõhistest 
soovitustest ja põhilistest riskiteguritest südamehaiguste 
väljakujunemisel.

Aeroobne füüsiline 
aktiivsus on kõige 

olulisem ateroskle
rootiliste südame-
veresoonkonna haiguste 
ennetamise meede.

↑ Kardioloog Martin Sergi sõnul on 
ennetuses oluliselt kohal füüsiline 
aktiivsus ja hoidumine nikotiinist. 
FOTO: AIVAR KULLAMAA

← Eluviiside parandamine on näidustatud 
kõikidele kõrgvererõhutõvega patsientidele 
ja see võib lükata edasi tablettravi vajadust. 
FOTO: SHUTTERSTOCK

tarbimist, ei tee me head mitte ainult keskkon-
nale, vaid ka südametervisele. 

Ülekaal ja diabeet
Normaalse kehakaalu saavutamine ja säili-

tamine läbi tervislike eluviiside parandab 
erinevate riskitegurite (vererõhk, koles-

terool, veresuhkur) taset ning vähendab 
südame-veresoonkonna haiguste ning 
II tüüpi diabeedi tekkeriski. Juhul kui 
kõrge riskiga ülekaalulistel inimes-
tel ei õnnestu eluviiside muutuse-
ga püsivalt eesmärk-kaalu saavuta-
da, peaks kaaluma bariaatrilist ki-
rurgiat. II tüüpi diabeediga patsien-
tidele on praegu olemas tõhusad ravi-

mid, mis oluliselt vähendavad AVKH 
ja südamepuudulikkuse tekke riski. 

Kolesterool
Madala tihedusega lipoproteiin (LDL)-ko-

lesterooli veresooni kahjustav toime sõltub 
selle väärtusest ning kõrgenenud väärtuse 

ajalisest kestusest. LDL-kolesterooli langetami-
ne statiini, esetimiibi ja kui näidustatud, siis ka 
süstitavate düslipideemia ravimitega, vähenda-
vad AKVH riski. 

Hiljutine uuring näitas, et 90% statiini talu-
matusest (kaebuseks peamiselt  lihasvalu, -kram-
bid, üldine väsimus) on tingitud nn notseebo 
efektist, st patsiendi negatiivsest eelarvamusest, 
et ravim tekitab kõrvaltoimeid.

Kõrgvererõhutõbi
Eluviiside parandamine on näidustatud kõikidele 
kõrgvererõhutõvega patsientidele ning need või-
vad lükata edasi tablettravi vajadust. 

Suuremal osal patsientidest on tablettravi näi-
dustatud, kui arsti või õe vastuvõtul on vererõhk 
üle 140/90 mmHg ja kõikidel patsientidel juhul 
kui väärtused ületavad 160/100 mmHg. 

Järjest enam on kasutusel ühes tabletis sisal-

duvad mitu ravimit, mis lihtsustab ravimite tar-
vitamist ja parandab ravisoostumust. Suurem osa 
patsientidest vajab kahe või enama vererõhura-
vimi kombinatsiooni vererõhu eesmärkväärtu-
se saavutamiseks. 

Tervislik söömine
Mida suurem on noortel täiskasvanutel taimse 
toidu osakaal, seda väiksem on hilisem südame-
veresoonkonna haiguste risk. Hiljutises uuringus 
näidati, et ka eakatel pole hilja oma eluviise muu-
ta. Ülekaalulistel 65–79aastastel inimestel omas 
päevase toidukaloraaži vähendamine koos regu-
laarse füüsilise aktiivsusega positiivset efekti lä-
bi kaalulanguse ja aordi elastsuse paranemise. 

Järjest enam on andmeid Vahemere dieedi (toi-
duks peamiselt köögiviljad, puuviljad, rasvane ka-
la, oad, täisteratooteid ja oliiviõli; samas süüakse 
vähe liha ja piimatooteid) kasulikkuse kohta. Olu-
line on küllastatud (loomsete) rasvade asendami-
ne küllastamata (taimsete) rasvadega. 

Kõrge rasvasisaldusega kala (näiteks lõhe) on 
soovituslik süüa vähemalt ühel päeval nädalas. 
Soola peaks tarvitama alla 5 grammi päevas; hil-
jutises uuringus näidati, et eelneva insuldi või 
kõrgvererõhutõvega patsientidel vähendas sool-
aasendaja tarvitamine tavalise söögisoola asemel 
esmase või korduva ajuinsuldi riski. 

Psühhosotsiaalne stress kui riskitegur
Kõrgenenud risk on sageli seotud nende pat-
sientide kahjulike eluviisidega, mis põhjustavad  
AKVHd, näiteks suitsetamine ja halb ravisoos-
tumus. Kõiki AKVHga patsiente peaks hindama 
depressiooni, ärevuse ja unetuse suhtes, et paran-
dada nende haigete prognoosi.

Südamehaiguste ennetamine on vaieldama-
tult efektiivsem kui juba tekkinud haiguse ra-
vi. AKVH ennetuse aluseks on tervislikud elu-
viisid, kuid sageli on eesmärkväärtuste saavuta-
miseks vajalik elustiili muutuste kombineerimi-
ne ravimitega.  
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OLIVER ROSENBAUM
Regionaalhaigla kardioloogiakeskuse kardioloog

Üks sagedaseim ja salakavalaim haigus on kõrg-
vererõhktõbi, mis kujuneb aastate jooksul ilma 
olulise muutuseta enesetundes, kuid ravimata 
võib põhjustada mitmeid, sh raskeid tervisetü-
sistusi. Ja selle avastamiseks piisab ainult vere-
rõhu mõõtmisest.

Südameuuringute eesmärgiks on leida pat-
siendi kaebustele põhjus või aidata välistada hai-
gus. Lisaks saab välja selekteerida need patsien-
did, keda suunata edasi invasiivsetele raviprot-
seduuridele. 

Mis on kaasajal peamised 
südameuuringud?
Elektrokardiogramm (EKG; kõnekeeles südame-
film või kardiogramm) on küll üks vanemaid, 
kuid samas jätkuvalt esmane uuring, mida te-
hakse südamehaiguse kahtlusel. Kehale aseta-
tud elektroodide abil saadakse südame elektri-
lise aktiivsuse mõõtmise tulemusena graafiline 
kujutis, mille abil on võimalik hinnata südame 
rütmi ja löögisagedust, südamelihase verevarus-
tuse häireid, ägedat või läbipõetud südamelihase 
infarkti, südamekambrite ülekoormust ja suure-
nemist ning võimalikku kaasasündinud juhte-
tee olemasolu. 

Vererõhu 24 tunni monitooringul mõõdab käe-
varre külge asetatud aparaat vererõhu väärtuseid 
24 tunni jooksul. Uuringut kasutatakse kõrgvere-
rõhktõve diagnoosimiseks ja selle ravi efektiivsu-
se hindamiseks.

EKG-Holter monitooring on südame rütmi re-
gistreerimine elektrokardiogrammina 24 tun-
ni jooksul. Uuringut kasutatakse, kui patsiendil 
on subjektiivselt tuntavad rütmihäired, ebaselge 
päritoluga nõrkus- või teadvuskaotushood, eelne-
valt EKG-l registreeritud rütmihäirete täpsusta-
miseks või rütmihäirete vastase ravi efektiivsu-
se hindamiseks.

6 minuti kõnnitest on kõige lihtsam viis pat-
siendi koormustaluvuse hindamiseks. Selleks ka-
sutatakse 30 meetri pikkust kõnnirada, kus kõn-
nitakse edasi-tagasi nii palju kui võimalik 6 mi-
nuti jooksul (jooksmine pole lubatud). Enne kõn-
dimise algust, kõndimise ajal ja pärast mõõdetak-
se pulsisagedust ja vere hapnikusisaldust. 

Kui soovime hinnata patsiendi vererõhureakt-
siooni ja EKG-muutuseid koormusel, siis kasuta-
me koormustesti liikurrajal või veloergomeetril. 
Selle meetodi abil on võimalik uurida patsiente, 
kellel on kahtlus südame isheemiatõvele.

Kardiopulmonaalsel koormustestil saame li-
saks eelnevale hinnata patsiendi hapnikutarbi-
mist, mis aitab uurida südamehaigusega patsien-
te, kellel kaebuseks nt õhupuudus. Samuti kasu-
tatakse seda testi kopsuhaiguste uurimisel, taas-
tusravi efektiivsuse ja sportlaste füüsilise soori-
tusvõime hindamisel.

Kallutustest (tilt-test) aitab kindlaks teha tead-
vuskaotuse põhjuseid. Test on mõeldud patsien-
tidele, kellel esineb püstiseismisel peapööritu-
si või koguni minestamisi ja sellest tulenevalt 
kukkumisi ehk sünkoope. Kallutustestil kin-
nitatakse patsient rihmadega spetsiaalse kal-
lutuslaua külge. Antud lauda on võimalik tõsta 
erineva nurga alla (tavaliselt on see vahemikus  
60–80 kraadi). Patsient on testi ajal ärkvel ja val-
vel. Testi ajal jälgitakse uuritava vererõhku ja sü-
dame löögisagedust.

Ehhokardiograafia on südame ultraheliuu-
ring, millega saab hinnata südame õõnte suu-
rust, vatsakeste funktsiooni, trombide olemasolu 
südameõõntes, südameklappide ehitust ja funkt-

siooni (sh proteesklappide), aordihaiguseid (aordi 
laienemine, aordiseina kihistumine) ja vedeliku 
olemasolu südamepaunas (ehk perikardis) ning 
selle mõju südamele. Ehhokardiograafiat teosta-
takse tavapäraselt transtorakaalselt ehk rindke-
re kaudu, vajadusel uuritakse söögitorukaudselt 
(selleks peab patsient neelama alla sondi, mille 
küljes on ultraheliandur).

Kardioloog võib kaaluda koormusehhokardio-
graafia tegemist. Enamasti järgneb vahetult pä-
rast tavalist koormustesti südame ultraheliuu-

ring (spetsiaalse apatuuri olemasolul on võimalik 
ka samaaegselt jälgida), et tuvastada koormusega 
seotud muutuseid. Teatud juhtudel manustatakse 
patsiendile ravimit, mis stimuleerib südameliha-
se tööd (justkui patsient teeks füüsilist koormust).

Kompuutertomograafia ja 
magnetresonantstomograafia
EKG võeti kasutusele juba 20. sajandi alguses, üle-
jäänud uuringud leidsid tee meditsiinipraktikas-
se alates 1950ndatest. Hiljem radioloogia arene-
des tekkis võimalus hinnata südame struktuu-
ri ja funktsiooni hoopis teiste meetoditega, na-
gu komptuurtomograafia ja magnetresonants-
tomograafia. 

KT kasutab inimese siseorganitest kujutise 
saamiseks röntgenikiirgust. Kaasaegsed KT masi-
nad on väga kiired ja annavad detailse pildi. Natii-
vuuringul (ehk kontrastaineta) on võimalik hin-
nata lupjumist südame veresoontes ja klappidel. 
Kontrastainega uuringul (sisaldab joodi) saame 
visualiseerida südameõõsi ja veresooni täpsemalt. 

MRT-uuringul saadakse detailsed pildid süda-
mest kasutades tugevat magnetvälja ja raadiolai-
neid. MRT uuringut kasutatakse südame ning sü-
dame klappide anatoomia ja funktsiooni hinda-
miseks, südamelihase kahjustuse avastamiseks, 
iseloomustamiseks ja jälgimiseks ning suurte ve-
resoonte anatoomia hindamiseks. 

MRT uuringul kasutatakse samuti kontras-

tainet, kuid see ei ole joodipõhine. Spetsiaalse 
stress-perfusiooni uuringu ajal süstitakse ravi-
mit, mis laiendab veresooni ning seeläbi on või-
malik hinnata südamelihase verevarustust ja is-
heemia teket.

Positronemissioontomograafiat (PET) ja stsin-
tigraafiat kasutatakse tunduvalt vähem võrreldes 
eelpool mainitud uuringutega. 

Mõlema puhul manustatakse patsiendile ra-
dioaktiivselt märgistatud ainet piltkujutise saa-
miseks, lisaks teostatakse uuringu käigus KT 
ning saadud kujutised liidetakse omavahel. PE-
Ti kasutatakse peamiselt südame või suurte ar-
terite põletikulise haiguste diagnoosimiseks, 
stsintigraafiat südame isheemiatõve avastami-
seks. Stsintigraafiat kombineeritakse kas tava-
lise koormustestiga või eelnevalt mainitud ra-
vimi manustamisega, et hinnata südamelihase 
verevarustust.

Kaebuste tekkides tuleb pöörduda esmalt pe-
rearstile, kes saab teha teatuid uuringuid oma 
keskuses (nt EKG, vererõhu 24-tunni monitoo-
ring) ja vajadusele edasi suunata (Holter-moni-
tooring, ehhokardiograafia, koormustest). Vasta-
valt tulemustele saab konsulteerida kardioloogi-
ga, kes võib veel pidada vajalikuks nt KT või MRT 
teostamist.

Kõige parem viis vältida südamehaigust on se-
da ennetada, nagu ütles kolleeg  Martin Sergi kõr-
valolevas artiklis.

Mitteinvasiivsed 
südameuuringud kaasajal
Diagnoosimine. Jätkuvalt põhjustavad südame- ja veresoonkonna haigused 
enim surmasid Eestis. Lisaks südamehaiguste ennetusele on oluline kaebuste 
tekkides pöörduda oma perearstile, kes saab hinnata uuringute vajalikkust. 

Südameuuringute 
eesmärgiks on 

leida patsiendi kaebus
tele põhjus või aidata 
välistada haigus. Lisaks 
saab välja selekteerida 
need patsiendid, keda 
suunata edasi invasiiv
setele raviprotseduu
ridele.

↑ Kaebuste tekkides tuleb pöörduda esmalt perearstile, kes saab teha teatuid uuringuid oma keskuses . FOTO: SHUTTERSTOCK
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PANE TÄHELE
Kõrge riski all olevateks 
sportlasteks loetakse: 
� Mehi 
� 40+ vanuses inimesi 
� Kardiaalset lisariski (kõrge vererõhk, 

suitsetamine) 
� Varasemat madalat treenitust 
� Intensiivset treenimist madala 

treenitusega 
� Kahjulikke keskkonnafaktoreid

TASUB TEADA
Head reeglid füüsilise 
aktiivsuse teostamiseks
� Lähen arsti juurde kui tunnen sportimisel 

end halvasti. 
� Soojendus ja lõdvestus iga sportimise ajal. 
� Ei unusta joomist sportimise ajal. 
� Halva enesetunde foonil intensiivselt ei 

spordi. 
� Ei suitseta! Kindlasti 2 tundi enne ja 

2 tundi pärast sportimist. 
� Ei tarvita ühtegi ebaseaduslikku ravimit. 
� Ei spordi haigena. 
� Arsti visiit meestel enne 35 eluaastat ja 

naistel enne 45 eluaastat.  

Kuidas treenida haiguste korral
� Rasvtõve, suhkruhaiguse ja hästi 

kontrollitud vererõhuhaiguse korral (KMI 
> 30 või talje ümbermõõt > 80cm naistel 
või > 94cm meestel) sobib jõutreening 
> 3 korda nädalas, lisaks mõõdukas kuni 
jõuline aeroobne treening (vähemalt 
30min/päevas, kokku 5–7 korda nädalas), 
et vähendada südame-veresoonkonna 
haiguste riski, langetada vererõhku 
ja mõjutada rasvade ja veresuhkrute 
ainevahetust soodsas suunas. 

� Kellel esineb selge organikahjustuse 
foon, jõulist ja intensiivset treeningut ei 
soovitata. 

� Kontrollimatu vererõhuhaiguse esinemisel 
(pidev süstoolne vererõhk > 160mmHg) 
intensiivseid treeninguid ei soovitata kuni 
vererõhk on kontrolli all. 

PANE TÄHELE
Üle 65aastaste 
liikumisega seotud 
riskid ja liikumissoovitused
� Rütmihäired, vererõhu kõrgenemine, 

südamelihase isheemia. 
� Lihas-skeletisüsteemi traumad. 
� Lihas-liigeskonna valulikkus ja paistetus. 
� Kukkumisega seotud traumarisk. 
� Sagedus – keskmine aktiivsus 5 päeval nädalas 

või jõuline aktiivsus 3 päeval nädalas. 
� Intensiivsus – pulss ja hingamine treeningu ajal 

kiirenevad, esineb kerge higistamine 
� Kestvus – vähemalt 30 min päevas ja 

20 minutit järjest. 
� Oluline on tegeleda jõutreeninguga, lisaks 

harjutused painduvuse parandamiseks. 
� Mõõdukas pingutus: kõndimine, 

vesiaeroobika, ballitants, madala tasemega 
spinning, paaris-tennis, kanuusõit, võrkpall. 

� Intensiivne pingutus: sörkimine või jooksmine, 
aeroobika, kiire ujumine, mägi-spinning, 
tennis, jalgpall, mägimatk, intensiivne 
tantsimine, võitluskunstid. 

150
minutit nädalas vähemalt tuleks 
tegeleda mõõduka intensiivsusega 
treeninguga.

KAIDO HANNI
Regionaalhaigla kardioloogiakeskuse kardioloog-vanemarst

Järjepidev treening vähendab südamelihase hap-
nikutarbimist, parandab verevoolu, soodustab 
tromboosivastast keskkonda ja hoiab eemal kõrg-
vererõhktõve, düslipideemia, rasvumise ning 
diabeedi. Paradoksaalselt võib intensiivne inter-
valltreening samas tõsta olulisel määral südame 
rütmihäirete riski. Ületreenimist loetakse üheks 
kardiaalse äkksurma riskifaktoriks.  

Koormusega seotud kardiaalne äkksurm on se-
letamatu, muidu teadaolevalt tervel inimesel kas 
koormuse ajal või kuni tund pärast füüsilist koor-
must tekkinud südame seiskumine, mis on toi-
munud tunnistajate juuresolekul. 

Äkksurma esineb harva (1:100 000–1:300 000 
juhtu/kohta) ning 80–85 protsendil on see seotud 
südame-veresoonkonna haigustega. Üle 40aas-
tastel on selle valdavaks põhjuseks koronaarhai-
gus ehk südame isheemiline haigus ja alla 40aas-
tastel enamasti pärilikud arütmogeensed süda-
mehaigused (kardiomüopaatiad ning ioonkana-
li haigused). 

Millised on riskifaktorid?
Sportimisel on kaks olulist viisi, esimene on re-
gulaartreening ja teine kestvussport. Ka mõõ-
duka koormuse korral saab enda tervist edenda-
da. Näiteks regulaartreening viis korda nädalas 
30 minutit korraga annab positiivse tulemuse 
südame-veresoonkonna haiguste ennetamisel. 
Kestvusspordi puhul on treeningute eesmärgiks 

Füüsiline aktiivsus on 
südametervise alustala
Sport. Regulaarne füüsiline aktiivsus on hea südametervise alustala, ent nii 
nagu iga asjaga, ei tasu ka sportimisega liiale minna. Kindlad märgid näitavad, 
millal hoogu tuleks maha võtta. 

� Varasemat madalat treenitust 
� Intensiivset treenimist madala 

treenitusega 
� Kahjulikke keskkonnafaktoreid

PANE TÄHELE
Üle 65aastaste 
liikumisega seotud 
riskid ja liikumissoovitused
� Rütmihäired, vererõhu kõrgenemine, 

südamelihase isheemia. 
� Lihas-skeletisüsteemi traumad. 
� Lihas-liigeskonna valulikkus ja paistetus. 
� Kukkumisega seotud traumarisk. 
� Sagedus – keskmine aktiivsus 5 päeval nädalas 

või jõuline aktiivsus 3 päeval nädalas. 
� Intensiivsus – pulss ja hingamine treeningu ajal 

kiirenevad, esineb kerge higistamine 
� Kestvus – vähemalt 30 min päevas ja 

20 minutit järjest. 
� Oluline on tegeleda jõutreeninguga, lisaks 

harjutused painduvuse parandamiseks. 
� Mõõdukas pingutus: kõndimine, 

vesiaeroobika, ballitants, madala tasemega 
spinning, paaris-tennis, kanuusõit, võrkpall. 

� Intensiivne pingutus: sörkimine või jooksmine, 
aeroobika, kiire ujumine, mägi-spinning, 
tennis, jalgpall, mägimatk, intensiivne 
tantsimine, võitluskunstid. 

150
minutit nädalas vähemalt tuleks 
tegeleda mõõduka intensiivsusega 
treeninguga.

jõuda rohkem, kiiremini ja kauem, mis on teata-
val määral riskantne eelkõige neile, kel on juba 
eelsoodumus tervisehäire tekkeks. 

Südamehaiguste kõrgenenud riskile võivad 
viidata rütmihäired, teadvuse kaotamise hood, 
äkksurma esinemine perekonnas. 

Kui on alust kahtlustada südamehaigust, tu-
leks kindlasti enne sportimise-
ga alustamist läbida põh-
jalikud meditsiinilised 
uuringud. 

Tavaliselt hõlmab 
uuring personaalse ja 
perekondliku anamneesi 
võtmist, füüsikalist uurimist 
(rindkere kuulamine, kaalumi-
ne, vööümbermõõt). 

Teostatakse ka tava 12 lülitusega EKG ning kui 
see näitab kõrvalekaldeid, siis uuritakse südant 
täpsustavate piltdiagnostiliste meetodite abil 
(näiteks ehhokardiograafia ja MRI).

Vähemalt 4–5 korda nädalas
Inimese füüsiline aktiivsus on vajalik vähemalt 
4–5 korda nädalas ja võimalusel kasvõi igal nä-
dalapäeval. Vähemalt 150 min/nädalas mõõdu-
ka intensiivusega või 75 min/nädalas jõulise in-
tensiivsusega aeroobne koormus või selle sa-
maväärne kombinatsioon tervetel täiskasvanu-
tel. Järkjärguline koormuse tõstmine vastavalt 
300 min/nädalas või 150min/nädalas, et paranda-
da sooritusvõimet. 

Südamehaiguse esinemise puhul tuleb 

treening lõpetada kaebuste ilmnemisel ja järsul 
enesetunde muutumisel, kui saab veel terve lau-
se välja öelda füüsilise aktiivsuse foonil, on soe 
ja ajab kergelt higistama, pulss on n-ö “treening-
piirides“. Haigena ei spordi, ka viirusinfektsioo-
ni põdemise ajal.

Näiteks südamepuudulikkuse korral on füüsi-
line aktiivsus modifitseeritud kujul hädavajalik. 
Treeningu sagedus võiks olla 3–5 korda nädalas – 
optimaalselt iga päev, kestvusega 20–60 minutit 
hea enesetundega, pulsi ja hingamise kiirenemi-
se fooniga, kergelt higistades. 

Olulised on sealhulgas tasakaalu ja vastupida-
vust parandavad treeningud, võimlemine ja ve-
nitamine. Vajalik on füsioteraapia õe jälgimine 
6kuuliste intervallidega. 

Liikuma peab terve elu
 Oluline on tunda end füüsilise aktiivsuse 
juures hästi ja püsida pigem oma tavaliste 
treeninghoiakute juures. Sportimise eeldu-

seks ei ole tugev tervis. 
Füüsiline aktiivsus on tihedalt seotud 

patsiendi tervisliku seisundiga ja selle foo-
niga arvestades saab alati leida kõige pa-
rema treenimise viisi. Sobib hantlite lii-
gutamine-tõstmine, tantsimine, step-
ping, kaevamine-kühveldamine, oma ke-
ha raskuse baasil teostatavad harjutused, 

jooga, pilates. 
Füüsilisel aktiivsusel on kumulatiivne 

olemus, mistõttu on oluline pidev aktiivsu-
se hoidmine lapsepõlvest kuni hilise vanusena.

↑ Kui on alust kahtlustada südamehaigust, 
tuleks kindlasti enne sportimisega 
alustamist läbida põhjalikud meditsiinilised 
uuringud. FOTO: SHUTTERSTOCK

Paradoksaalselt 
võib intensiivne 

intervalltreening sa-
mas tõsta olulisel 
määral südame 
rütmihäirete riski. 
Ületreenimist 
loetakse üheks 
kardiaalse äkk-
surma riski-
faktoriks.  
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STINA EILSEN
kaasautor

Kardiointensiivravi osakonna ukseni viib sil-
matorkav kollane joon, millele peale kirju-
tatud STEMI. See ei ole sisekujunduslik ele-
ment, millega on tegemist?

Me saame patsiendist teada juba siis, kui talle 
on abi kutsutud ja  reanimobiilist  saadetakse pat-
siendi EKG meie haigla telemeditsiiniarstile. Te-
lemeditsiiniarst võtab ühendust kardiointensii-
vi arstidega, kelle ülesandeks veenduda, et tege-
mist on ägeda südamelihase infarktiga. Seejärel 
tuuakse patsient otsejoones EMO-st mööda kol-
lase joonega tähistatud rada meie osakonda. Aja-
kadu peab olema hästi minimaalne, et invasiiv-
kardioloogid saaksid võimalikult kiiresti alustada 
STEMI (ST-segmendi elevatsiooniga müokardiin-
farkt) ravi. Seejärel jääb patsient kardiointensiiv-
ravisse jälgmisele.

Olete kardiointensiivraviosakonnas töötanud 
juba 18 aastat ja 2022. aastast saab teist re-
gionaalhaigla kardioloogiakeskuse juhataja, 
kuidas kardioloogiline intensiivravi on nen-
de aastate jooksul muutunud?

Võin südamerahuga öelda, et meil on olemas 
nii maailmatasemel aparatuur kui ka kõrgelt kva-
lifitseeritud töötajad. Me vastame Euroopas väl-
ja töötatud III etapi kardiointensiivravi standar-
ditele nii olemasoleva tehnoloogia kui ka välja-
õppe poolest. Tänapäevane ravi on väga efektiiv-
ne ja kui patsient on saanud piisavalt kiiresti abi, 
siis on südamelihase kahjustus minimaalne ja in-
farkti kulg hea, siiski sõltub palju ka kaasuvatest 
haigustest ja eelnevalt läbi põetud infarktidest. 

Milline näeb välja osakonna töörütm?
Meie töö on väga intensiivne. Toon näite, re-

gionaalhaiglas on kokku neli intensiivravi osa-
konda, kui teistes intensiivides on haige ravil 
pikemalt, siis meil südameintensiivis vaheldu-
vad patsiendid kahe-kolme päeva tagant, see on 
personalile väga koormav. Aastas ravime umbes  
1800 inimest. Sellest hoolimata on meie kollek-
tiiv äärmiselt kokkuhoidev, näiteks mõned õed 
on meil töötanud 37 aastat.

Mis vanuses on teie patsiendid ja millised on 
põhilised haigused, mis vajavad kardioloogi-
list intensiivravi peale ägeda infarkti?

Tegelikult on vanuseline skaala seinast sei-
na, ka see on aastate jooksul muutunud tendents. 
Kui varem oli 40aastane patsient haruldane, siis 
nüüd ei ole selles enam midagi imestamisväärset,  
40–50 aastaseid näeme palju. Aga on ka väga ea-
kaid inimesi, keda samuti aastatetagusest ajast ei 
mäleta. Üle 80- ja isegi üle 90aastasteid patsiente 
ravime täpselt samamoodi nagu nooremaid. Ini-
meste eluiga on tõusnud, sellises vanuses inime-
sed on veel tegusad ja saavad ise hakkama. Kesk-
miselt on meie patsient 60–70 vahel.

Meile jõuavad kõik raskes seisus kardioloogi-
list intensiivravi vajavad patsiendid, lõviosa neist 
on ägeda südamelihase infarktiga, aga on ka aor-
di dissektsiooni, südamepuudulikkuse ja kopsu-
tursega, kopsuarteri embooliaga ning eluohtlike 
rütmihäiretega haiged. 

Kas COVID-19 on ka teie tööd intensiivravis 
kuidagi mõjutanud?

Mina suuri erinevusi võrreldes COVID-19 eel-
se ajaga välja tuua ei saa, meile ei ole tulnud sta-
tistiliselt ei rohkem ega ka vähem haigeid. Küll 
aga eeldame, et kergemad infarktid põeti kodus, 
sest inimesed ei julgenud arsti poole pöörduda 

– suitsetamisest tuleks kindlasti loobuda. Stres-
si tuleks vältida, inimesed peavad endale selgeks 
tegema, et puhkeaeg on puhkeaeg ja tööaeg on 
tööaeg. Viimasel ajal on justkui norm, et arvuti-
põhise tööga inimesed teevad tööd kogu aeg. Iga 
päev tuleks teha vähemalt 6000 sammu, olen ka 
ise tähele pannud, et kui teen mõnel päeval haig-
las administratiivset tööd, siis neid samme täis ei 
saa, 3000 kõige rohkem, aga sellest ei piisa süda-

Puhkeaeg olgu puhkeaeg
Infarkt. Regionaalhaigla kardiointensiivraviosakonna juhataja Julia 
Reinmets räägib  infarktihaigete paranemisvõimalustest, aga juttu tuleb 
ka sellest kuidas infarkti vältida. Kardiointensiivi jõuab suurem osa 
patsientidest ägeda südamelihase infarktiga ning siin käib otsesõnu pidev 
võitlus patsientide elu nimel.

metervise hoidmiseks. Me kipume sellist tervis-
likku liikumist unustama.

Kuidas peale infarkti elada pikalt ja kaua?
50 % edust tagab arstide poolt määratud ra-

viskeemide täpne järgimine. Siia juurde tervis-
lik eluviis ning arsti poole pöördumine, kui ene-
setunne on halb. Kui neid reegleid jälgida, siis on 
tulemused head. 

Tänapäevane ravi on väga 
efektiivne ja kui patsient 

on saanud piisavalt kiiresti abi, 
siis on südamelihase kahjus-
tus minimaalne ja infarkti 
kulg hea, siiski sõltub palju ka 
kaasu vatest haigustest ja eel-
nevalt läbi põetud infarktidest. 
→ Regionaalhaigla kardiointensiivraviosakonna juhataja 
Julia Reinmets. FOTO: AIVAR KULLAMAA

COVID-nakkuse hirmus. Nüüd avastatakse sel-
lised infarktid alles kardioloogi vastuvõtul meie 
polikliinikus, kuhu perearst on inimese uurin-
gutele suunanud. 

Millest see tuleb, et aina rohkem jõuab teie 
osakonda nooremaid inimesi? Kuidas elada 
nii, et infarkti ei saaks?

Tüüpiline infarktisaaja on tavaliselt suitsetaja 
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KARL KUUSIK
Regionaalhaigla kardioloogiakeskuse kardioloogia arst-resident, 
doktorant

JÜRI VOITK
Regionaalhaigla kardioloogiakeskuse kardioloog-vanemarst

PRIIT KAMPUS
Regionaalhaigla kardioloogiakeskuse kardioloog-vanemarst

Elektrilise südameseadme paigaldamise ehk imp-
lantatsiooni käigus paigutatakse naha alla apa-
raat, mis rangluualuse veeni kaudu südamesse 
paigutatud ühe või mitme juhtme ehk elektroodi 
abil tunnetab südame tööd ja vastavalt program-
meeritud režiimile tekitab vajadusel südameliha-
ses kontraktsioone. 

Elektriliste südameseadmete implantatsioo-
ne ja regulaarset järelkontrolli teostatakse Ees-
tis viies haiglas (Tartu Ülikooli Kliinikum, Põh-
ja-Eesti Regionaalhaigla, Ida-Tallinna Keskhaig-
la, Ida-Viru Keskhaigla, Pärnu haigla). Varasemalt 
on eesti keeles ilmunud ülevaade elektriliste sü-
dameseadmete tööpõhimõtetest, näidustustest 
ja järelkontrollist.

Paraku esineb elektriliste südameseadmete-
ga kaasnevalt jätkuvalt palju hirme ja vääraru-
saamu nii patsientide kui ka meedikute seas. Ar-
tikli eesmärgiks on värskendada uute ravijuhis-
te ning tehniliste arengute valguses meedikute ja 
elektriliste südameseadmetega elavate patsienti-
de ning nende lähedaste teadmisi, et parandada 
toimetulekut igapäevases elus.

Südamestimulaatori näidustused  
Siinussõlme nõrkuse sündroom (SNS) on rühm sü-

Abiseade. Eestis paigaldatakse 
üle 1300 elektrilise südameseadme 
aastas, sealhulgas üle 170 südame 
äkksurma ennetavat defibrillaatori ja 
enam kui 80 südame puudulikkuse 
resünkroniseeriva ravi aparaadi. 

Kaasaegne 
stimulaator  
ei sega elu  
ega teiste 
haiguste ravi

↑ Rindkere röntgen ülesvõte. Patsiendile on paigaldatud südamepuudulikkuse resünkroniseeriv 
kardioverter-defibrilaator (CRT-ICD) aparaat. Südame elektroodid paigaldatud paremas kojas,  
ICD elektrood paremas vatsakeses, CRT elektrood vasaku vatsakese külgseinas. 

dame rütmihäireid, mille korral südame loomu-
lik rütmi tekitaja (siinusõlm) ei tööta korralikult 
ja põhjustab aeglast südame rütmi. 

Sagedasemad kaebused on pearinglus, koor-
mustaluvuse langus, väsimus, nõrkus, võib esi-
neda ka ebaselgeid teadvusekaotuse hoogusid 
(sünkoop). 

Kardiostimulaator on näidustatud SNS patsien-
tidele, kelle kaebused on selgelt seotud aeglase sü-
dame tööga või kellel esinevad aeglase rütmi foo-
nil kiired kodade virvendusarütmia sööstud (bra-
dükardia-tahhükardia sündroom), et võimaldada 
bradükardia korrektsiooni ja tahhükardia medi-
kamentoosset ravi. 

Patsientidele, kellel koormusel südame pul-
sisagedus ei kiirene ja põhjustavad koormusest 
sõltuvaid kaebuseid, on näidustatud kahekamb-
rilise südamestimulaatori implantatsioon. 

Atrioventrikulaarne (AV) blokaad tähistab olu-
korda, kus erutus küll tekib südame kojas, kuid 
erutuse ülekanne aeglustub või katkeb kodade ja 
vatsakeste vahelises sõlmes (atrioventrikulaar-
sõlmes). 

Atrioventrikulaarne blokaad põhjustab haige-
le olulisi kaebusi (teadvuse kaotust, nõrkust, jõue-
tust ja võib olla ka eluohtlik seisund) ning pat-
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sient jõuab haiglasse reeglina erakorraliselt kiir-
abiga.  Stimulaatori implantatsioon on näidus-
tatud patsientidele, kellel esineb püsiv või hoo-
tine kõrge astme atrioventrikulaarne blokaad (II 
või III aste).  

Korduvate sünkoopide ennetamiseks on sü-
damestimulaatori implantatsioon näidustatud  
>40 aasta vanustel patsientidel, kellel on esinenud 
korduvad teadvusekaotuse hood ja on dokumen-
teeritud sümptomite esinemise ajal enam kuni  
3 sekundi pikkused pausid või asümptomaatilisel 
perioodil enam kui 6 sekundi pikkused pausid sii-

nussõlme seiskuse või AV blokaadi tõttu või kellel 
on esinenud tilt-testi ehk kallutus-testi tegemisel 
asüstooliaga sünkoop.

Rütmihäiret salvestav seade
Uus ravijuhend soovitab kasutada implanteeri-
tavat rütmihäireid salvestavat seadet (ingl imp-
lantable loop recorder – ILR) patsientidel, kellel esi-
nevad harvem kui ühe korra kuus teadmata põh-
jusega sünkoobid või sümptomid, mille arvatav 
põhjus on rütmihäire, ja mille põhjus on eelne-
vatel uuringutel jäänud ebaselgeks. 

Südame defibrillaatoreid paigaldatakse kõrge 
äkksurmariskiga patsientidele, et teostada vat-
sakeste tahhükardia või fibrillatsiooni korral rüt-
mihäire ülestimulatsiooni ja anda vajadusel sü-
damesiseselt elektrišokki, et taastada normaalne 
rütm. Samas võib ICD töötada tavapärase süda-
mestimulaatorina. ICD on näidustatud patsienti-
del, kes on edukalt taaselustatud äkksurmast üle 
vatsakeste fibrillatsiooni või kui on dokumentee-
ritud eluohtlikke ventrikulaarseid rütmihäireid 
ja kelle oodatav elulemus on üle 1 aasta. 

Samuti paigaldatakse ICD raske südamepuu-
dulikkusega patsientidele (vasaku vatsakese väl-
jutusfraktsioon < 35 %), kellel uurimuste alusel on 

väga kõrge äkksurma risk vaatamata optimaalse-
le südamepuudulikkuse ravile. 

Resünkroniseeriva ravi aparaat
Südamepuudulikkuse resünkroniseeriva ravi 
apa raat (CRT) aparaadi paigaldamise eesmärgiks 
on sünkroniseerida vasaku ja parema vatsakese 
tööd ning seeläbi tõsta südamepuudulikkusega 
pat sientidel südame pumba funktsiooni jõudlust. 

CRT on soovitatud paigaldada optimaalsel me-
dikamentoossel ravil olevatele sümptomaatiliste-
le südamepuudulikkusega patsientidele, kelle va-
saku vatsakese väljutusfraktsioon on vähem kui 
35 % ja kelle südame kardiogrammi (EKG) alusel 
esineb oluline hisi-kimbu vasema sääre blokaad 
(QRS-i kestvus > 130 ms).

Täiendavate küsimuste korral on alati ICD ja 
CRT implantatsiooni näidustuste täpsustamiseks 
vajalik rütmoloogi konsultatsioon.

Elu kardiostimulaatoriga
Elektrilise südameseadmega patsiendid võivad 
jätkata oma igapäevaseid tegemisi ja tööd sama-
moodi nagu enne seadme saamist. Varane imp-
lantatsioonipoolse õlaliigese füüsiline aktiivsus 
aitab vähendada õla valulikkust. Seetõttu õla-

liigese liigutamine piiratud ei ole ning täienda-
vat ohtu endast ei kujuta. Keelatud ei ole mista-
hes töökorras koduseadme kasutamine ega füü-
siline aktiivsus.

Elektrilise südameseadme olemasolu ei ole 
kaasajal enam vastunäidustuseks MRT (magnet-
resonantstomograafia) uuringuteks ega ka opera-
tiivseks raviks. Oluline on, et vahetult enne ja pä-
rast MRT uuringut ning kõik ICD aparaadid enne 
ja pärast planeeritavat operatsiooni läbiksid süda-
meseadme kontrolli ja programmeerimine vas-
tava väljaõppega meediku poolt väljatöötatud ju-
hendite alusel. Kahjuks lähtub aga Eesti statisti-
kast, et võrreldes tavapopulatsiooniga suunatak-
se elektrilise südameseadmetega patsiente MRT 
uuringutele oluliselt vähem, mis viitab meediku-
te põhjendamatutele hirmudele. 

Elektrilise südameseadmega patsiendi raviarst 
peaks planeeritava uuringu või operatsiooni eel-
selt leppima kokku kontrolli lähima haigla rüt-
mihäirete kabinetis.   

Piirangud pärast paigaldust
Haava paranemiseks tuleb jälgida implantatsioo-
ni järgselt haava hooldamise nõudeid. Vahetult 
stimulaatori paigaldamise järgselt 3 nädala jook-
sul ei ole lubatud teostada MRT uuringuid, kuna 
see võib põhjustada südamesse paigutatud juht-
mete liikumist.  

Oluline on vältida stimulaatori piirkonna löö-
mist või vigastamist, mistõttu on kontaktspor-
did mittesoovitatavad. Stimulaatoriga on kee-
latud elektriravi, kaarkeevitamine ja sisenemi-
ne piirkonda, kus on märk „kardiostimulaatori-
ga keelatud“. Soovitatav on vältida ka turvavära-
vates pikalt seismajäämist, mistõttu tuleks alati 
kanda kaasas stimulaatori paigaldamisel saadud 
passi ja seda vajadusel esitada.   

Järelkontroll on kord aastas
Südamestimulaatori kontrollimine on valutu 
protseduur, mille käigus asetatakse andur stimu-
laatori kohale. Iga südamestimulaatoriga patsient 
peaks käima regulaarselt järelkontrollis kesk-
miselt korra aastas. Plaaniline järelkontroll või-
maldab hinnata aparaadi seadete vastavust pat-
siendi vajadustele, optimeerida stimulaatori pa-
tarei kestvust ja planeerida varakult ette aparaa-
di vahetust. 

Lisaks võimaldab regulaarne järelkontroll tu-
vastada rütmihäirete esinemist (näiteks koda-
de virvendusarütmia), mille alusel on võima-
lik korrigeerida ravi ja tagada patsiendile parem 
elukvaliteet. 

Erakorraline elektrilise südameseadme kont-
roll on soovitatav teadvuskaotuste ja tavapära-
sest aeglasema löögisageduse korral. Võimalike 
rütmihäirete tuvastamiseks on soovitatav vähe-
malt korra päevas rahuolekus pulsi katsumine. 
Sama soovitus kehtib ka inimestele, kellel elekt-
rilist südameseadet ei ole.   

Uus ravijuhis annab soovituse ka kodujälgi-
misseadme kasutamiseks patsientidel, kellel on 
raskused ambulatoorsetel visiitidel käimisega 
(näiteks elavad saartel või kaugemates maakoh-
tades) võimaldades vähendada sagedasi stimulaa-
torite järelkontrolle. 

Eestis on kodujälgimine kättesaadav alates  
2009. aastast ja enamik ICD ja CRT aparaate on ko-
dujälgimise süsteemis. Üha enam saab võimalda-
da südameaparaatide kodujälgimist ka tava süda-
mestimulaatoritega patsientidele. 

Patsientidele antakse kaasa väike lisaapa-
raat, mis ühendatakse kodusesse elektrivõrku. 
See kannab üle patsiendi seadmete parameet-
reid ja võimalikke rütmihäireid läbi mobiilside-
võrgu otse serverisse. See võimaldab varakult tu-
vastada rütmihäireid ja kõrvalekaldeid südame-
aparaadi töös. 

Kaasaegne stimulaator ei piira muud ravi
Elektrilise südameseadme olemasolu ei ole kaas-
ajal enam piiravaks teguriks patsiendi ravi kät-
tesaadavusele. Patsient koostöös oma raviarstiga 
peaks regulaarselt veenduma oma elektrilise sü-
dameseadme korrasolekus. 

Küsimuste ja implantatsiooni näidustuste täp-
sustamise korral on alati soovitatav küsida nõu 
rütmihäirete kabinetist. Põhja-Eesti Regionaal-
haigla rütmihäirete kabinett 617 2097. 

← Stimulaator on väike ja 
kompaktne seade. 
FOTO: SHUTTERSTOCK

Elektrilise 
südameseadmega 

patsiendid võivad jät-
kata oma igapäevaseid 
tegemisi ja tööd sa-
mamoodi nagu enne 
seadme saamist. 
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PANE TÄHELE
Eeldatava rütmihäire 
diagnoosimiseks võib arst 
esitada järgmisi küsimusi:
ե	 Mitu	korda	minutis	süda	lööb	rütmihäire	
ajal?	

ե	 Kas	baasrütm	on	regulaarne	(+mõni	
lisalöök)	või	ebaregulaarne?	

ե	 Kas	rütmihäire	on	püsiv	või	äkilise	alguse/
lõpuga?	

ե	 Kas	on	esinenud	teadvusekaotust	
rütmihäire	ajal?

TASUB TEADA
Kinnistunud 
harjumustest 
loobumine 
ե	 Jätke	maha	suitsetamine
ե	 Piirake	alkoholi	
tarbimist

ե	 Langetage	kehakaalu	
läbi	tervisliku	toitumise	
ja	liikumise

ե	 Vältige	liiga	suurtes	
kogustes	kohvi	joomist,	
sest	sel	juhul	võib	
see	olla	rütmihäirete	
vallandajaks

ե	 Ärge	tarbige	
illegaalseid	ravimeid	
ja	toidulisandeid,	ärge	
kasutage	stimulante

KAIDO HANNI
Regionaalhaigla	kardioloogiakeskuse	kardioloog-vanemarst

Rütmihäired on sage põhjus, mis inimese arsti 
juurde toob. Ometi ei ole kõigil võime ise rütmi-
häireid tabada. On ka väga raskete rütmihäiretega 
inimesi, kes tunnevad, et süda on täiesti korras. 
Teisalt on jälle need, kes ühe-kahe vahelöögi tõttu 
hakkavad muretsema ja pöörduvad arsti juurde. 

Kui on üle pingutamist, magamatust, eriti kui 
inimene suitsetab, siis paratamatult süda reagee-
rib mõne vahelöögiga, aga üldiselt on süda väga 
hästi kaitstud ja ei jää kergesti seisma. Küll aga 
võib püsivate rütmihäirete olemasolu viidata al-
gavale südamehaigusele või muule probleemile. 
Neid peaks kindlasti uurima.

Kuidas rütmihäireid uuritakse?
Rütmihäired on valdavalt ebapüsivad, inimestel 
võib esineda väga erinevaid kaebusi ja olulisel ko-
hal on ka ärevuse foon. Meedikud prooviavad ala-
ti patsienti kaasata, näiteks õpetatakse oma puls-
si hindama.  

Otsitakse eelkõige tahhükardiat. Bradükar-
dia on oma olemuselt rohkem elukvaliteedili-
ne probleem. 

Rütmihäirete esinemisel on vaja välistada sü-
damehaigus või kahjustus. Ei ole ohtlikke rütmi-
häireid. Südamehaiguse foonil esinevad  rütmi-
häired võivad olla prognostilised, kuid ka siin-
kohal on esmane tegevus siiski põhihaigusliku 
diagnoosiga tegelemine. On selleks siis hüper-
tensioon, isheemiatõbi või siis primaarne süda-
meklapihaigus. 

Esmane piltdiagnostika on tavaline 12 lülituse-
ga EKG. EKG on esmane skriiningumõõde, et hin-
nata võimalikku südamehaiguse esinemist. Nor-
maalne EKG üldjuhul välistab võimaliku olulise 
südamekahjustuse.

Kuidas rütmihäireid ravitakse?
Rütmihäirete ravi algab vajadusel elustiili muut-
misest. Palju sõltub inimesest endast ja sellest, 
mis situatsioonis häired tekivad. Üldiselt kasu-
tame kõigepealt ära kõik mittemedikamentoos-
sed võimalused. 

Näiteks võib häire põhjuseks olla madal kaa-
liumi või magneesiumi tase veres, või on inime-
sel uneaeg lühike või esineb uneapnoe.

Ventrikulaarsed rütmihäired
Ventrikulaarne tahhükardia on kiire südame rüt-
mihäire, mille põhjuseks on südamevatsakestest 
pärinevad ebanormaalsed elektrilised signaalid. 

Südame löögisagedust reguleerivad elektrili-
sed signaalid, mis juhitakse perioodiliselt edasi 
mööda südame elektriliselt aktiivset kude. Nor-
maalne terve südame rahuoleku löögisagedus on 
vahemikus 60 kuni 90 korda minutis ning sel-
le takti määravad südame ülemistest kambritest 
(südamekojast) pärinevad signaalid. Seda rütmi 
nimetatakse siinusrütmiks, kuna südame pea-
mine rütmi allikas on parema koja seinas paik-
nev siinussõlm. 

Ventrikulaarsete rütmihäirete lähtekohaks on 
vatsakesed. Ventrikulaarsed rütmihäirete ravi 
sõltub olulisel määral nende prognostilisest väär-
tusest, teisena tuleb kõne alla rütmihäiretest tu-
lenev elukvaliteedi langus. 

Inimesi, kellel on esinenud eluohtlikud ventri-
kulaarsed rütmihäired või on nende tekkeks kõr-
ge risk, ravitakse kas ravimite või operatsiooni 
käigus paigaldatavate seadmetega, mis eluohtli-
ku rütmihäire tekkel seda ravivad. Eluohtlike rüt-
mihäirete ennetamiseks on äärmiselt oluline jär-
gida arsti väljakirjutatud raviskeemi.

Supraventrikulaarsed rütmihäired
Supraventrikulaarsed rütmihäired on pärit süda-
me kodadest. Enamasti on rütmihäire regulaar-
ne,  järsu alguse ja järsu lõpuga. Ebaregulaarne 

Rütmihäired – millal ohtlikud?
Sage nähtus. Südamel on oma elektrisüsteem, mis reguleerib südamelööke 
vastavalt organismi üldisele seisundile. Südamelöögi kiiruse või mustri 
ebanormaalseid muutusi nimetatakse arütmiateks.

ja kiire tahhükardia viitab kodade virvendusa-
rütmiale, mille esinemisel tuleb hinnata trom-
bemoolia riski, et vajadusel alustada antikoagu-
latsioonraviga. Ka supraventrikulaarsete rütmi-
häirete puhul välistatakse arst juures struktuur-
se südamehaiguse esinemine ja kontrollitakse, et 
võimalikud kaasuvad haigused oleksid kontrolli 
all (hüpertensioon, diabeet, ülekaal).

Bradükardia ehk aeglustunud südametege-
vus, kui südamelöökide sagedus on alla 60 löö-
gi minutis.

Bradükardiad ei ole üldjuhul ohtlikud, oluline 
on hinnata, milliseid sümptomid sellega kaasne-
vad, näiteks võivad esineda uimasus, väsimus, 
nõrkus, pearinglus, lühiajaline teadvusekaotus 
ehk üldjoontes elukvaliteeti mõjutavad sümpto-
mid. Kui mitteinvasiivsete uuringute tulemusena 
leitakse olulised erutustekke- või erutusjuhtehäi-

red, siis võib üheks ravimeetodiks olla püsi-elekt-
rokardiostimulaator. Siinussõlme foonil tekkivad 
bradükardiad ei ole otseselt ohtlikud rütmihäired, 
taas on olulised sümptomid. Öine healoomuline 
mööduv bradükardia on sage, eriti noortel, ega 
vaja eriravi. Bradükardia esinemine ja laia QRSi 
kompleksiga asendusrütm on ohtlike rütmihäire-
te tunnuseks. QRS-kompleks on vasaku ja parema 
vatsakese kokkutõmbumise elektriline avaldus.

Rütmihäirete ravi on nüüdisajal väga kõrgel 
tasemel. Inimesed peaksid oskama ise oma pulssi 
hinnata oletatava rütmihäire korral. Järjest roh-
kem kasutatakse rütmihäirete ravimiseks mi-
niinvasiivset tehnikat ehk kateeterablatsioonra-
vi. Oluline aga on püsida terve, järgida tervislikke 
eluviise ja kaasuvad haigused kontrolli all hoida, 
siis on suur tõenäosus, et rütmihäired ei pruugi-
gi meie igapäeva elu segada. 

Oluline on 
püsida terve 

ja elada tervisli-
kult, hoides kaa-
suvad haigused 
kontrolli all.
← Kardioloog Kaido Hanni 
sõnul on rütmihäirete ravi 
tänapäeval väga kõrgel 
tasemel.
FOTO:	AIVAR	KULLAMAA
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TASUB TEADA
Milliseid on põhilised 
klapihaigused?
Klapirikked jaotuvad kaheks, tekib kas 
klapiava kitsenemine ehk stenoos või 
tagasivool läbi klapi ehk regurgitatsioon. 
Stenooside sagedesemaiks põhjuseks on 
klapihõlmade sidekoestumine (fibroos) 
või lupjumine (kaltsinoos), aina vähem 
esineb reumaatilist südamekahjustust. 
Regurgitatsioone jaotatakse veel lisaks 
esmasteks (primaarseteks), kus probleemiks 
klapihõlmade enda haigus (nt kaasasündinud 
südamerikked, hõlmade prolaps või 
kahjustus põletikust jne), ja teisesteks 
(sekundaarseteks), kus probleemiks klapiava 
väljavenimine mõne teise südamehaiguse 
tagajärjel.

STINA EILSEN
kaasautor

Kuidas südameklapirike tavaliselt avasta-
takse ja millised on haiguse diagnoosimis-
võimalused?

Kaebused on tingitud peamiselt südamepuu-
dulikkusest (eriti haiguse lõppjärgus), aga klapi-
rikked põhjustavad ka rütmihäireid, rindkereva-
lu, väsimust ja harva ka teadvuskaotust. Perearst 
või kardioloog kuuleb stetoskoobiga kahinat süda-
mel, suunab ehhokardioloogilisele uuringule ehk 
südame ultraheliuuringusse ja nii see diagnoos 
tavaliselt tuleb. Traditsiooniliselt on klapihaiguse 
avastamise järgselt patsient suunatud kardioki-
rurgi vastuvõtule. Tänapäeval on mõistlik 75aas-
tased ja vanemad klapihaigusega patsiendid suu-
nata esimeses järjekorras ikka kardioloogi vastu-
võtule. Lisaks TAVI meetodile aordistenoosi ravis, 
alustame lähiajal ka mitraalklapi puudulikkuse 
kateetrikaudse raviga. Kõigile patsientidele ei saa 
lahtist südameoperatsiooni teha, aga on ka alter-
natiive – kõrgema etapi südamekeskustes Eestis 
nii kliinikumis kui ka regionaalhaiglas paigal-
datakse aordiklappe ka TAVI protseduuri käigus. 

Mis meetod see on?
TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) 
on kateetrikaudne aordiklapi paigaldamise prot-
seduur, millega  aitame aordiklapi ahenemisega 
patsiente kellele ei saa lahtist operatsiooni teosta-
da ja näiteks üle 75aastastele patsientidele on see 
juba  esimene valik. Klapiproteesiga kateeter si-
sestatakse kas kubemes asuva reiearteri või rang-
luualuse arteri kaudu – viimast varianti teostasi-
me regionaalhaiglas esmakordselt kahel patsien-
dil äsja. On võimalus kasutada ka kirurgi abi ja 
paigaldada klapp kateetri kaudu väikesema lõike 
abil, kui tavapärase lahtise aordiklapi vahetuse 
ajal, otse aordi kaudu või südame tipult sisenedes. 
Viimased variandid on siiski aina vähem kasu-
tusel ja kardiokirurgi abi läheb aina vähem vaja. 
Klapiprotees viiakse mööda kateetrit aordi suud-
messe röntgenaparaadi kontrolli all. Klapp on val-
mistatud looduslikust materjalist (sea või veise 
kudedest), mille ümber on paigaldatud paindlik 
laienev metallist tugivõrk. Uus klapp asetatakse 
olemasoleva klapi sisse ja see hakkab tööle kohe 
pärast paigaldamist. 

Südameklapirikete ravi on tavaliselt kirur-
giline. Millistel patsientidel on TAVI meetod 
eelistatud? 

Traditsiooniliselt on see kirurgiline olnud, 
kuid tänapäeval on aina enam kasutusel vähe-
minvasiivsed meetodid. 2021. aasta südame kla-
pihaiguste ravijuhend Euroopa Kardioloogide 
Seltsilt soovitab üle 75aastastele esmavalikuna  
TAVI protseduuri. Noorematel on eelistatavam 
operatiivne ravi, kuna ei ole veel teada kateetri 
kaudu paigaldatavate klappide kaugtulemused. 
Senise põhjal võime järeldada, et tulemused on 
operatiivse raviga üsna sarnased. 

Olulisi komplikatsioone esineb TAVI ja lahti-
se operatsiooni puhul enam-vähem võrdselt (pü-
sistimulaatori vajadus, ajuinfarkt). Samas esi-
neb ka noorematel kaasuvaid haigusi, mille tõttu 
operatsioon on riskantne ja seetõttu tuleks teha  
TAVI protseduur. TAVI protseduuri saab teha ka 
korduvalt ühele patsiendile – kui aastatega on eel-
nev klapp kahjustunud, asetatakse selle sisse uus. 
Seda ka kardiokirurgiliselt paigaldatud bioloogi-
liste klappide korral.

Regionaalhaiglas on moodustatud nn sü-

Aordiklapivahetus ilma 
lahtise südameoperatsioonita
TAVI. Enamikul juhtudel vahetatakse patsiendil südame aordiklapp  lahtise 
operatsiooni käigus, kuid on olemas alternatiiv, TAVI protseduur. Kellele 
selline võrdlemisi uus meetod sobib uurisime regionaalhaigla kardioloog-
vanemarstilt Peep Laanmetsalt.

dametiimid, kardiovaskulaarne, ECMO-tiim,  
LVAD-transplantatsioonitiim, onkokardioloogi-
line ja hematokardioloogiline tiim, kuhu kuu-
luvad erinevate erialade kolleegid – kardiokirur-
gid, kardioanestesioloogid, kardioloogid ja radio-
loogid, kes valivad iga patsiendi puhul kõige so-
bivama ravimeetodi. 

Südameklapi meeskonna ülesandeks on otsus-
tada, kas südameklapp tuleb vahetada kateetri või 
avatud lõikuse kaudu, iga raviotsuse teeme indi-
viduaalselt kaaludes patsiendi tervislikku seisun-
dit, kaasuvaid haigusi jne

Kui kaua Regionaalhaiglas on seda meetodit 
kasutatud?

Oleme Regionaalhaiglas kateetrikaudseid pro-
teese paigaldanud 2015. aastast, kokku üle saja 
klapi. Sel aastal umbes 40. Suurema kogemuse tõt-
tu on protseduur ka tunduvalt kiiremaks ja pat-
siendi jaoks lihtsamaks muutunud. Näiteks kui 
aastaid teostasime klapivahetust vaid üldnarkoo-
sis, siis alates sellest aastast kasutame sedatsioo-
ni, anestesioloog doseerib ravimeid nii, et pat-
sient mingit valu ei tunne, kuid jääb ära üldnar-
koosile järgnev taastumisperiood ja üldnarkoo-
siga kaasnevad riskid. Mõni tukastab, mõni rää-
gib juttu protseduuri ajal, mingit valu kindlasti 
ei tunne. Kogu protseduur alustamisest kuni lõ-
petamiseni kestab praegu umbes tund.

Vajadus sellise protseduuri järele on olemas. 
Kui võtame Taani näite, kus elab 5,5 miljonit ini-
mest, siis eelmisel ja sel aastal tegid nad kok-
ku üle 1000 TAVI protseduuri, umbes 200 prot-
seduuri miljoni kohta. Kui võtta võrdluseks Ees-

ti numbrid, siis me võiksime teostada umbes  
250–300 protseduuri aastas koos kliinikumiga ja 
oma mahtu kolm korda tõsta. Kogu maailmas lii-
gub ravi võimalikult  mitteinvasiivsete protse-
duuride suunas,  sest iga patsient tahaks, et tema 
haigus ravitaks võimalikult väikese traumaga.

Mis on keskmine haigestumise vanus ning 
riskitegurid haiguse väljakujunemisel?

Keskmiselt kujuneb aordisuistiku stenoos 
kuuekümnendatel eluaastatel. Aga on ka noore-
maid patsiente. Aordistenoosi kohta riskitegureid 
ei olegi välja tuua peale pärilikkuse. 

Mis juhtub peale protseduuri, kui palju see 
patsiendi elu muudab?

See on tõesti levinud küsimus, ka patsiendid 
uurivad peale protseduuri võimalike piirangute 
ja keeldude kohta. Tegelikult on vastupidi, enne 
ei tohtinud, aga peale klapivahetust võib teha kõi-
ke, mida enesetunne võimaldab. Tuleb elada ta-
valist elu ja elust rõõmu tunda. Ainuke rohi, mi-
da kasutada tuleb protseduuri tõttu, on südame-
aspiriin (kaasuvate haiguste tõttu on tõenäoliselt 
ka muid ravimeid patsiendi raviskeemis ja neid 
tuleb ikka edasi tarvitada).

Aordistenoos kujuneb välja aastatega ja ül-
diselt patsiendid harjuvad sümptomitega. Sa-
geli peetaksegi jõudluse kadumist ja hingelda-
mist vanusega kaasnevaks normaalsuseks. Peale  
TAVI protseduuri tunnevad patsiendid sageli, et 
hingamine on kohe kergem. Ja oluline on ka see, 
et aordistenoosi ravi ei ole mitte ainult elukvali-
teeti parandav, vaid eluiga pikendav ravimeetod. 

↑ Kardioloog Peep Laanmets viimas läbi TAVI-protseduuri ehk aordiklapi paigladamist kateetri kaudu. FOTO: AIVAR KULLAMAA

Aordistenoosi ravi 
ei ole mitte ainult 

elukvaliteeti parandav, 
vaid eluiga pikendav 
ravimeetod. 
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98%
on protseduuri edukus, 
millega suletakse südame 
vasaku koja kõrvake.

PRIIT KAMPUS
Regionaalhaigla kardioloogiakeskuse kardioloog-vanemarst

Rütmihäire korral on südame kodades regulaar-
ne siinusrütm asendunud kaootilise ja ebaregu-
laarse kiire kodade rütmiga, mille tõttu kojad võ-
belevad ning ei tõmba enam regulaarselt kokku. 

Kõige tavalisemad sümptomid on südame-
pekslemine, värin rindkeres või rütmihäire eba-
määrane tunne (süda ei löö enam rütmiliselt), 
samuti võib kaasneda koormustaluvuse langus 
ja jõuetus. Rütmihäire esinemissagedus tõuseb 
vanusega ja hinnanguliselt igal kolmandal üle 
55aastasel inimesel on risk haigestuda. 

Risk elu jooksul KVA tekkeks on suuresti sõltuv 
indiviidi vanusest, tervisekäitumisest ja kaasu-
vatest haigustest. Uuringud on näidanud, et pat-
siendipoolsed elustiilitegurid nagu ülekaal (ras-
vumine), vähene füüsiline aktiivsus, suitseta-
mine, alkoholi liigtarbimine, vale toitumine ja 
liigne stress on olulised rütmihäire soodustava-
teks teguriteks. 

Samuti esineb rütmihäire sageli kaasuvate 
haiguste korral nagu kõrgvererõhutõbi, diabeet, 
südame isheemiatõbi, krooniline neerupuudulik-
kus ja uneapnoe. 

Raskete tüsistuste risk
KVA on seotud raskete trombembooliliste tüsis-
tustega, millest olulisim on ajuinfarkt. KVA tõs-
tab patsientidel ajuinfarkti riski ligi viis korda ja 
on seotud suurema enneaegse suremusriskiga, 
aga ka raskema invaliidistumisega. 

Rütmihäire tõttu puudub südame kodades re-
gulaarne kontraktsioon, mis omakorda soodus-
tab vasakus kojas trombide teket. 

Pea 90% juhtudest tekib tromb just vasaku ko-
ja väljasopistuses ehk kõrvakeses, kust verevool 
võib selle edasi kanda nii ajju kui ka harvematel 
juhtudel teistesse organitesse, käe-või jalaarte-
ritesse, põhjustades antud piirkonnas verevoolu 
katkemise ja infarkti.

KVA käsitluse nurgakiviks on trombemboolia 

individuaalse riski (CHA2DS2-VASc skoori alusel) 
ja sellest lähtuvalt püsiva antikoagulantravi (täp-
semalt vere hüübimist takistava suukaudse ravi-
mi nagu varfariin, edoksabaan, dabigatraan, riva-
roksabaan või apiksabaan) määramine. 

Suured uurimused on näidanud, et rütmihäi-
rest tingitud trombembooliliste tüsistuste esine-
missageduse tõus on seotud eelkõige patsiendi va-
nuse (> 65 aasta), naissoo ja kaasuvate haigustega 
(sh kõrgvererõhutõbi, diabeet, südame isheemia-
tõbi, südamepuudulikkuse) olemasolul. Püsiv an-
tikoagulantravi aitab ära hoida suurt osa trom-
bemboolilistest tüsistustest ning seeläbi paran-
dab haigete prognoosi. 

Eesti Kodade virvendusarütmia ravijuhise alu-
sel on soovitav määrata antikoagulantravi, kui 
CHA2DS2-VASc skoori väärtus on ≥2 . Üldjuhul 
on püsiv antikoagulantravi haigele hästi talutav 
ja tüsistuste oht on madal. 

Raskeid verejookse nagu ajusisene verejooks 
võib esineda alla 0,5% ja seedetrakti veritsusi 2% 
patsientidest. Reeglina on peale raskeid veritsus-
tüsistusi edasine antikoagulantravi patsiendi-
le vastunäidustatud. Samuti on antikoagulant-
ravi vastunäidustatud, kui kaasnev raske neeru-
puudulikkus või mitme kõrge veritsusriskitegu-
ri koosmõju. Antud juhtudel tuleks kaaluda süda-
me vasaku koja kõrvakese sulguri kateetrikaud-
set paigaldust. Tegemist on protseduuriga, kus 
patsiendi reieveeni kaudu sisestatakse spetsiaal-
ne kateeter südamesse, läbitakse kodade vahesein 
ja paigaldatakse ultraheli kontrolli all südame va-
saku koja kõrvakese sulgur. 

Uuringud on näidanud, et protseduuri edukus 
on ligi 98% ja sellega saavutatakse samaväärne 
trombemboolilise riski langus võrreldes patsien-
tidega, kellele on määratud püsiv antikoagulant-
ravi.  Protseduur viiakse läbi üldnarkoosis ja võ-
tab aega 2 tundi. Tegemist on invasiivkardioloo-
gilise protseduuriga ja peab alati arvestama tü-
sistuste riskiga. 

Ligi 3% patsientidest võib protseduuri käigus 
vigastada südames olevate kateetrite või sulguri 

← Joonisel on kujutatud 
vasaku koja kõrvakest, kuhu 
on kateetri abil paigaldatud 
kõrvakese slugur.
JOONIS: WWW.CARDIOVASCULAR.
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KVA ravi nurgakiviks on 
trombide ennetamine

paigaldamisega südame seina ja tekitada sellega 
eluohtlik verejooks perikardiõõnde (tamponaad). 
Sellisel juhul paigaldatakse spetsiaalse nõela abil 
peenike toru südant ümbritsevasse perikardiõõn-
de ja südamest väljunud veri eemaldatakse. 

Üldjuhul laheneb see tüsistus kiiresti ja ei va-
ja kirurgilist sekkumist. Väga harva võib esineda 
protseduuriga seotud ajuinfarkti (< 0,3 %), aga ka 
patsiendi surma (<0,2%). Protseduurieelselt infor-
meeritakse alati patsienti võimalikest riskidest. 

Vähemalt pool aastat järelravi
Protseduurijärgselt saab patsient koju järgmisel 
päeval. Enne kojuminekut kontrollitakse südame 
töö ja sulguri asetsus üle südame ultraheliuurin-
guga. Kuna tegemist on südamesisese võõrkeha-
ga, vajab patsient vähemalt 6 kuu jooksul või pi-
kemalt suukaudset trombotsüütide ehk vere liis-
takute kokkukleepumist takistavat ravimit (näi-
teks südameaspiriin või klopidogreel). Samuti 
peab arvestama, et esimestel kuudel peale sul-
guri paigaldust vajab patsient kirurgiliste protse-
duuride korral (sh hamba väljatõmbamine) ühe-
kordselt antibiootikumravi, et vältida südamesi-
sest põletiku teket. 

Kolme kuu möödudes tehakse haigele süda-
me ultraheliuuring söögitoru kaudu, kus hinna-
takse üle sulguri asetsus ja vaadatakse üle pat-
siendi edasine ravi. 2–3% haigetest võib esineda 
sulguri piirkonnas trombide teke või lekkeid sul-
guri ning kõrvakese vahel. Üldjuhul ei vaja need 
eraldi sekkumist ja patsient peab jätkama trom-
botsüütide kokkukleepumist takistava ravimiga  
(näiteks südameaspiriin).

Alates 2021. aasta algusest on vasaku kõrva-
kese sulgur paigaldamine Eesti Haigekassa hin-
nakirjas.  Põhja-Eesti Regionaalhaiglas paigalda-
sime edukalt esimesed kolm sulgurit käesoleva 
aasta 29. aprillil ja tänaseks päevaks on see tee-
nus rutiinselt kättesaadav meie patsientidel. Täp-
sem info ja patsientide konsultatsioon meie kar-
dioloogiakeskuse rütmihäirete kabinetis toimub 
telefonil 617 2097.

Kodade virvendusarütmia. Tegemist on kõige sagedasema täiskasvanutel 
esineva püsiva rütmihäirega, mille esinemissagedus üldrahvastikus on kuni 4%.  

Uuringud on näida
nud, et patsiendi

poolsed elustiilitegurid 
nagu ülekaal, vähene 
füüsiline aktiivsus, suit
setamine, alkoholi liigtar
bimine, vale toitumine ja 
liigne stress on olulised 
rütmihäire soodusta
vateks teguriteks.
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„Regionaalhaiglas sujub onkoloogide ja kardio-
loogide vaheline koostöö hästi. Kardiolooge kaa-
satakse aina enam vähiravi ajal patsientide süda-
metervisel silma peal hoidma,“ rääkis regionaal-
haigla kardioloog-ülemarst Riina Vettus, kes on 
end erialal täiendanud maailma erinevates tipp-
keskustes. 

Kuidas ja miks suhteliselt uus eriala nagu on-
kokardioloogia on just viimastel aastatel selli-
se arenguhüppe teinud? Vettus ütleb, et vähira-
vi annab aasta-aastalt aina paremaid tulemusi, 
sest turule jõudvad ravimid on efektiivsemad ja 
patsiendid tervenevad või saavad pikkadeks aas-
tateks remissiooni. 

„Paraku on mõnel vähiravimil kardiaalsed 
kõrvalmõjud, mis võivad saada takistuseks on-
kospetsiifilise ravi jätkamiseks. Onkokardioloog 
saab olla abiks vähihaige raviteekonnal,“ selgi-
tab ta. 

Hematoloogi, onkoloogi, kardioloogi koostöö 
regionaalhaiglas toimib ja eelkõige on see ik-
ka patsiendi vajadusest lähtuvalt selliseks ku-
junenud. 

Onkokardioloogia aitab vähiravile kaasa
Tänu kiiritusravi kolleegidega kahasse koosta-
tud ravijuhisele saab haiglas edukalt ka kardios-
timulaatoriga patsientidele kiiritusravi pakkuda. 
Koostöö rütmoloogia kabineti  ja kiiritusravispet-
sialistide vahel toimib hästi ning haiged saavad 
vajalikku onkospetsiifilist ravi.

Vettuse sõnul vajavad kardioloogi konsultat-
siooni sageli patsiendid enne keemia ja kiiritusra-
vi alustamist. Kardioloog osaleb vajadusel ka on-
kokonsiiliumis, kus keerulisema südamehaiguse-
ga patsiendi onkoloogilise ravi võimalusi kaalu-
takse.  Kõrge kardiaalse riskiga inimese ravimise 
korral peab onkoloog väga täpselt teadma, kas ja 
millist onkoloogilist ravi üldse on võimalik pat-
siendile pakkuda. 

Potentsiaalselt kardiotoksilist antratsükliin-
ravi kasutatakse erinevate vähipaikmete keemi-
aravi skeemides (hematoloogias, rinnavähi ra-
vis, jne).  Varasemate südamehaiguste (südeme-
puudulikkus, vasaku vatsakese süstoolne düs-
funktsioon) olemasolu korral võib  antratsükliin-
ravi põhjustada olulist kardiaalset dekompensat-
siooni. Ka eelnevalt terve südamelihas võib eel-

pool nimetatud ravi tulemusel kahjustatud saa-
da. Seetõttu on oluline enne ravi alustamist hin-
nata kaasuvaid riske ja vasaku vatsakese süstool-
set funktsiooni.

Antratsükliin- ja trastuzumabravi saavate pat-
sientide jälgimisjuhistele toetudes saab onkoloog 
otsustada, millal on vajalik kaasata raviprotses-
si kardioloog.

Onkokardioloogia eriala areneb 
Aktiivravi lõppedes jääb patsient sageli vaid pe-
rearsti jälgimisele. „Kindlasti soovitame perears-
til jälgida vähihaigusest tervenenud onkoloogi-
list ravi saanud patsientide südametervist,“ rõ-
hutas Vettus.

Südamehaigusele viitavate kaebuste tekkel, 
vajaks patsient onkokardioloogi konsultatsioo-
ni. Õhupuudus, südamekloppimine, survetunne 
rinnus ning kahin südames võib sageli olla seo-
tud varasema onkoloogilise raviga. Aastaid taga-
si rindkere kiiritust saanud ja praeguseks terve-
nenud (näiteks lümfoomi diagnoosiga) patsien-
did ei pruugi ka tõsise koronaarateroskleroosi pu-
hul tüüpilist stenokardilist vaevust tunda. Olu-
line on aru saada, et ka tagasihoidlik survetun-
ne rinnus võib sellisel juhul viidata tõsisele ko-
ronaarhaigusele.

Kahin südames võib eelneva rindekere kiiri-
tusravi anamneesiga patsiendil olla viiteks tõsise-
le klapihaigusele. Regionaalhaiglas on paigalda-
tud mitmele kiiritusravi saanud ja nüüdseks ras-
ke aordistenoosiga patsiendile TAVI klapp.

Onkokardioloogide ambulatoorsed vastuvõ-
tud ja onkoloogiliste statsionaarsete haigete kon-
sulteerimine  toimub kõikides Eesti haiglates, 
kus onkoloogilist abi pakutakse ehk Põhja Ees-
ti Regionaalhaiglas, Kliinikumis ja Ida-Tallin-
na Keskhaiglas.

Onkokardioloogia on alles tuure kogumas. Ole-
me suure teekonna ja arengu alguses. Kahjuks on 
koroonaolukord arengule pidurit tõmmanud ja 
paljud projektid on pausil ning ootamas olukor-
ra normaliseerumist. Koroonasituatsioonis ole-
me pigem pakkunud praktilist abi just aktuaal-
sete igapäevaste probleemide lahendamisel ning 
jätnud eriala arenguga seotud seminarid, konve-
rentsid ja ravijuhiste koostamised rahulikumaid 
aegu ootama.

Lõpetamist on ootamas laste onkokardioloogi-
line ning rinnavähiga patsientide raseduse ning 
sünnitamisega seotud uuring.  

Paraku on mõnel vähiravimil kardiaalsed 
kõrvalmõjud, mis võivad saada takistuseks 

onkospetsiifilise ravi jätkamiseks. Onkokardio
loog saab olla abiks vähihaige raviteekonnal.
↑ Riina Vettus  jälgib onkoloogiliste haigete südant. FOTO: AIVAR KULLAMAA

Vähihaige 
peab oma 
südametervist 
kontrollima
Risk südamele. Vähiravi 
võib mõjutada südametervist 
nii aktiivravi ajal kui ka 
aastaid pärast ravi lõppemist, 
onkokardioloogid  jälgivad 
vajadusel  patsiendi 
südametegevust ravi kestel ja 
selle järel.
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