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17a meespatsient

anamnees:

1990a  -  poly- et syndactylia II, III pedis dex et sin

            -  nahahemangioomid

            -  nabasong   

             1993a  - Klippel-Trenaunay-Weberi sündroom

                         - vaimse arengu mahajäämus

Käesoleva hospitaliseerimise põhjus: febriilsed palavikud, 
sepsis, neuroloogiline sümptomaatika -> sellest kõigest 
veidi hiljem...



  

Klippel-Trenaunauy-Weberi sündroom

=  KTW sündroom

=  angio-osteohüpertroofiline sündroom

=  Klippel-Trenaunay sündroom

*Parkes-Weberi sündroom on sarnane patoloogia:
– suurte veresoonte malformatsioonid

– nahakapillaride patoloogia (laienemine)

– luude ja pehmekoe hüpertroofia

• RHK-10 on kasutusel Klippel-Trenaunay-Weberi 
sündroom 

    (arteriovenoosse fistli korral kasut. Parkes-Weberi sündroomi 
nimetust)



  

KTW sündroomi etioloogia

• on siiani teadmata
• mitmed teooriad: 

– sümpaatilise ganglioni vigastus in utero (Bliznak, Staple)

– süvaveenide vigastus, mis põhjustab venoosset 
hüpertensiooni

– mesodermaalne arenguhäire, mis põhjustab 
mikroskoopiliste arteriovenoossete ühenduste teket 
(Baskerville et al)

• mõnedes peredes on täheldatud autosomaal-dominantset 
eelsoodumust varieeruva penetrantsusega

   ( muutus 5.kromosoomis?)



  

KTW sündroomi epidemioloogia

• esineb sporaadiliselt
• epidemiologilised andmed patoloogia esinemissageduse ja 

levimuse kohta puuduvad 

*M=N (J.H.Lisko andmetel)



  

Klippel-Trenaunauy-Weberi sündroom

Triaad: 

1. Hemangioomid

2. Veenide varikoos ja veresoonte malformatsioonid

3. Luuline ja/või pehmekoe hüpertroofia

Lisaks võib patoloogia haarata ka lümfiteid.

Tavaliselt on veresoonte malformatsioonid ühel jäsemel.

Harva võivad olla haaratud ka käed, peaaju ja kael.



  

Uuringus osales 252 patsienti

Klassikaline triaad 63%

2 sümptomit triaadist 37%

Kapillaarsed 
hemangioomid

98%

Veresoonte 
malformatsioonid

72%

Jäseme hüpertroofia 67%

Minessota ülikoolihaigla (USA), J.H.Lisko et al 



  

1. Hemangioomid

• enamasti kapillaarsed
• on hästi piirdunud
• jäsemete lateraalsel küljel
• leegitsev neevus- algul on lõheroosa, aja jooksul muutub 

tumelillaks
• pindmised/ sügavale ulatuvad (sh lihastes, luudes, 

siseelundites- põrnas, maksas, põies, sooles, pleural)
• sageli paiknevad vs malformatsioonide läheduses

• põhjustavad  Kasabach-Merritti sündroomi (omandatud 
koagulopaatia) – veritsus -> PLT kasutus suureneb



  

2. Veenide varikoos/vs malformatsioonid

• nn Klippel-Trenaunay veen 

                       - pindmine lai veen

                       - algab jalalabalt, suubub reieveeni 

                       - kaasasündinud

• varikoos on enamasti sääreosas (pindmistes, süva- või 
perforantveenides)

• võivad muutuda ajas (tekkida, kaduda)

Sageli kaasneb valu ja lümfödeem.



  

3. Luu- ja/või pehmekoe hüpertroofia

• muutub jäseme pikkus/läbimõõt
• polü-/makro-/sün-/oligodaktüülia
• sageli progresseerub esimestel eluaastatel
• tavaliselt on enam väljendunud veresoonte 

malformatsioonide kaasesinemise korral

• tihti lisandub lümfödeem -> jäseme mõõdud suurenevad 
veelgi, valu, lonkamine

• aeg-ajalt võib tekkida hüpertroofia asemel jäseme atroofia



  

Lisaks:
• vaimse arengu mahajäämus
• makrotsefaalia

• tromboflebiit

• erinevad stigmad
• hüperhidroos
• hüpertrihhoos
• dermatiit
• hüpospaadia

• tromboos, embolid



  

Klippel-Trenaunauy-Weberi s. dif.dgn

1. Parkes-Weberi sündroom (arteriovenoossed fistlid)

2. Sturge-Weberi sündroom (peaaju-,näokolju ja kaelapiirkonna 
arteriovenoossed malformatsioonid; kaasneb epilepsia ja hemiparees)

3. Maffuci sündroom (düsembrüoplaasia; esinevad kõhre ja vs 
tuumorid)

4. Proetuse sündroom (= Joseph Merricki “elephant men” sündroom: 
hamartoomid, kudede asümmetriline hüpertroofia)

5. kaasasündinud lümfiteede atreesia või obstruktsioon

6. hemangioendotelioom



  

Klippel-Trenaunauy-Weberi s. ravivõimalused

1. Konservatiivne ravi (sümptomaatiline)

                 - jäseme kompressioon (ödeem, klapipuudulikkus)

                     - valuvaigistid

                     -  AB, hormoonravi (tromboflebiit, tselluliit)

                     -  antikoagulandid (tromboos)

                     - vältida COCP jm hormonaalseid rasest.vastaseid vahendeid



  

Klippel-Trenaunauy-Weberi s. ravivõimalused

2.   Kirurgiline ravi
– ortoosid, op (jäseme pikkuse korrektsioon)

– laser-ravi (nahamuutused)

– op veresoonte malformatsioonide ravi                  
   (pikaajaline efekt on tagasihoidlik, andmed on vastukäivad)

– jäseme amputatsioon, mahu vähendamise op

   (tüsistusena lümfostaas, veenidrenaazi häired)



  

Klippel-Trenaunauy-Weberi s. prognoos

• sõltub vs malformatsioonide tõsidusest, tüsistustest
• 10% patsientidest tekib KATE

• eduka konservatiivse ravi korral ei erine elulemus 
tavapopulatsioonist



  

Antud patsiendi juurde naastes....



  

22.10.07 hospitaliseeritud erakorralise haigena

•  ~ 1 kuu kestnud febriilsed palavikud, mis ei allu 
ravile

• lihasnõrkus, jõuetus, isutus

• vastuvõtudgn: täpsustamata etioloogiaga septiline 
seisund, alajäsemete paraparees (al juuni 2007),           
              pneumonia sin? pyelonephritis acuta, KTW 
sündroom. VAM.

• labor: CRV 328 mg/l

• obj.st : räginad vasakul, jalgade paraparees,

              kõhu palpatsioon valulik

                                                                       
.



  Ulatuslik kapillaarne hemangioom kehatüvel



  
Kapillaarsed hemangioomid



  

Jalalabade ja säärte turse.
Ebaproportsionaalsed suured jalalabad. Sündaktüülia sin



  
Pikad sõrmed, sõrmede abnormaalne painduvus



  

Mõlemapoolselt on kopsujoonis rõhutatud, difuusne matt-klaasi tüüpi varjustus.
Alasagarates ebakorrapärane kopsukoe konsolidatsioon.

Pneumoonia mõlema kopsu
alasagarates.

15.11.07 KT-uuring



  

KA

Maksa kavernoosne hemangioom.
Hepatomegaalia

Hemangioomid vaagnas.KA



  

V.azygos on kogu ulatuses oluliselt laienenud: dm ~1,5 cm kuni diafragma kupli kõrguseni



  

Seljaaju veresooned (radikulaarveenid) on kogu spinaalkanali ulatuses oluliselt 
laienenud ning lookleva kujuga.



  

Presakraalsed veresooned on lookleva kujuga, laienenud. 
Tugevalt väljendunud m.psoase veenid ja gluteaalsed veresooned. 

AP PA

Ulatuslik veresoonte anomaalia



  

Sakrumis on luud destrueerivad  
lakunaarsed vaskulaarsed 
struktuurid.

natiiv KA



  

Parema V roide dorsaalse osa
hüpertroofia

Paremal on V roide tagumine osa paksenenud,

Kortikaalne kiht õhenenud.

AP PA



  

• vasak neer on suurenenud, mõlema neeru parenhüümis on mitmed 
ebakorrapärased laatuvad kiilukujulised hüpodensiivsed alad

• põrn on suurenenud
Mõlemapoolne äge nefriit.

Splenomegaalia.
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 Tänan tähelepanu eest !
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