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45-AASTANE NAINE

 Haigestus 14.01.2008a.
   kõhulahtisus 
   iiveldus
   kõhuvalu
   palavik 



 AS ITK I siseosakonda hospitaliseeritud 
erakorralisena kiirabi poolt 21.01.2008.

 Saabudes kaebused: hootine valu 
epigastriumis, väljaheide must, isutus, 
nõrkus, püsiv palavik.



 Esimene hüpotees- sepsis.

 Pt. intensiivravil, hospitaleerimise esimesel 
päeval lisandus hingamisraskus ja õhupuudus. 
T 38,1 kraadi, vappekülmad. Tugev valu 
paremal roidekaare all.



ANALÜÜSID

 Lekotsütoos 21,27 x10/9/L
 Aneemia: Hgb 101 – 82 g/L, er 3,43x 10/12/L
 Trombotsütoos 401 – 1000 x 10/9/L
 CRP 527 mg/L
 Bilirubiin 27 mmol/l, ALT 53, AST 38, CK 7,3, 

amülaas 16,3, lipaas 16,9, RF 15,6



 Uriin: erikaal 1,028, pH 6,5, lk. 25, er 50
 ALP 352  U/l, LDH 137 U/l, GGT 318 u/l
 Hepatiidi markerid negatiivsed











UURINGUD
 UH kõhukoopast 21.01 : maks mõõtmetelt 

normis, maksa mõlemas sagaras kokku 5-6 
kuni 1,8 cm suurust kajavaest kollet- 
etioloogia ebaselge, teised organid normis.

 CT rindkere + kõht 22.01: mõlemas 
pleuraõõnes basaalselt vähene vedelik ( kuni 
1,5 cm kihina), maksa mõlemas sagaras 
mitmeid hüpodensiivsed, selgepiirilised 
kolded, suurimad 2,5-3 cm. Kollete tihedus 
ca 20-25 HU, veenvalt ei kontrasteeru. 



 Verekülvid kasvuta, uriinikülv kasvuta.
 Anamnestiliselt  selgus, et patsient oli 

jaanuari alguses Indias.
 Faecis Sigella, Salmonella, Campylobacter 

negatiivsed.Esialgne uuring parasiitidele neg.
 Infektsionisti soovitusel teostatud 

maksabiopsia 23.01: saadud mäda.
 Tsütoloogiline uuring pleuravedelikkust 

23.01: diagnoosita, 



 Patsient saanud AB raviks Sol.Unasyni 3gx4 i/
v, T.Summamed 500 mgx1 p.o.

 Seisundi halvenemise tõttu al. 23.01 – 
Sol.Invanz 1 gx1 i/v.

 Infektsionisti soovitusel otsustatud ravile 
lisada  (alates.24.01) Sol.Metronidazoli 750 
mgx3 i/v ( amöbiaas?). Üldseisund hakkas 
paranema, CRP langes- 142 mg/L, 
leukotsütoos oluliselt vähenenud- 14,0x10/9/
L ( 28.01). Febriilsed T püsivad.



 Sepsise kiirdiagnostika 04.01: negatiivne
 04.02 tekkis väljendunud koliit (üle 10x 

vesine iste). 
 ESIMEST KORDA  FAECISE ANAL. ISOLEERITUD 

ENTAMOEMA HISTOLYTICA. Vegetatiivsed 
vormis, tsüstid 

 





 
 CT 04.02: võrreldes eelneva CT-ga leid 

vasaku kopsu osas soodsa dünaamikaga.
  Maksa kolletel tekkinud kontrasteeruv ääris- 

kapsel ja esineb mõõdukas perifokaalne turse 
(abstsessid). Kolded kergelt suurenenud kuni 
3,5x 3,8 cm suurused ja eristuvad paremini 
ümbritsevast maksa koest.





 UH kõht 11.02: maksas vähemalt 7 
kajavaest, osaliselt kapsliga ümbritsetud 
kollet suurusega 2,6- 3,5 cm.



AMBULATOORSELT
 UH kõht 20.03: soodne dünaamika, kollete 

arv ja suurus vähenenud
 CT uuring 11.07.2008: oluline positiivne 

dünaamika- maksa kolletest järel vaid 
väikesed jääkkolded. 

   (Maksa paremas sagaras subkapsulaarsel 
hajusate kontuuridega hüpodensiivsed 
kolded: 5 mm, 8mm, 9 mm ja kõrvuti kaks 12 
mm. läbimõõduga) 





MAKSA  ABSTSESSE TEKITAVAD

 Bakterid ( E. Coli, Stafülokokkid )
 Seened
 Parasiidid ( Entamoeba histolytica, 

Echinococcus granulosus)



 TEKITAJATE  LEVIKU  TEED 

 Sapiteede kaudu (mitmed abstsessid , 
mõlemas sagaras )

 V. Portae kaudu(abstsessid üksikud, 
tavaliselt paremas sagaras)

 A. Hepatica ( septitseemia)
 Lümfiteed
 Kõhukoopa muudes piirkondades olevatest 

kolletest





         MAKSAABSTSESS
 UH- maksa abstsessid võivad olla väga erineva 

ehhogeensusega
   50% juhtudest -anehhogeensed
   25% juhtudest -hüpereehhogeensed
   25% juhtudest -hüpoehhogeensed
   Sageli võib näha septe ja vedelikku.   

Varajased lesioonid on enamasti ehhogeensed 
ja  halvasti piirduvad.





        MAKSAABSTSESS

 CT-on kõrge tundlikkusega maksa abstsessi 
diagnoosimisel.

   Maksaabstsessid on hüpotensiivsed, ümarad, 
minimaalse kontrasteerumisega lesioonid.

  Tavaliselt on kontrasteeruva perifeerse 
äärisega  (mis kontrasteerub peamiselt 
parenhümatoosses faasis).

 “cluster” tunnus- suurema abstsessikoldega 
piirnevalt võivad esineda väiksemad kolded.



       MAKSAABSTSESS

“double target” täheldatav varajases 
staadiumis - hüpotensiivse ala, mis ümbritseb 
hüpertensiivset kapslit väljastpoolt

  Tsentraalsel gaas või vedelikku-gaasi nivoo 
esineb kuni   20% juhtudest.



     HYDATIID TSÜST.

 Echinokokkus granulosus
 Nakatumisviis - koerte, kasside ja 

metsloomade kaudu.





    EHHINOKOKK TSÜST

 UH –  visualiseerub  väga variaabelsena  ja 
pilt  sõltub arengu staadiumist.

   *anehhogeenne tsüst, 
   *paljukambriline tsüst koos tütartsüstidega 
   * fluktueeriva membraaniga tsüst
   * kaltsifitseerunud mass.



     EHHINOKOKK TSÜST
 CT 
   * hästipiiritletud unilokulaarne või 

multilokulaarne tsüst. 
   *Tavaliselt on sisaldis vedelikutihedusega, võib 

ka olla tihedam (kuni 45 HU)- hüdatiidliiv 
   * Seinapidine ringjas või difuusne 

kaltsifitseerumine. 
   *Tütartsüstid on nähtavad perifeerselt 

madalama intevsiivsusega.
  



AMÖÖBNE ABTSESS

 Põhjus Entamoeba histolytica.
 Endeemiline haigus ( Kesk-, Lõuna 

Ameerika, Afrika, Aasia.
 Nakatumisviis:  Seedtrakti kaudu   

(tsüstidega saastunud toiduainete ja 
joogiveega).



     AMÖÖBNE ABSTSESS
 UH
  Suur, ümar, selgelt piirdunud, hüpoehhogeenne kolle.

  CT
  Leid mittespetsiifiline ja variaabelne.
  *Lesioonid võivad olla multilokulaarsed ja 

unilokulaarsed, mille sees prügitaoline või 
nodulaarne sisaldis.

  *tavaliselt hüpotensiivsed, ümarad või ovaalsed.
  *perifeersel kergelt kontrasteeruva äärisega.
   



 KASUTATUD KIRJANDUS:
  *G. Schneider, L. Grazioli  “MRI of the Liver “
   2006
  * G.Schmidt  “Differential Diagnosis in Ultrasound 

Imaging  2006 Thieme
  *http://emedicine.medscape.com/article/18880   

2-overview
   *http://www.patient.co.uk/showdoc/40000459/
   *http://www.bhj.org/books/liver/contents.htm
   *http://medind.nic.in/jac/t03/i2/jact03i2p107. 

pdf
 



TÄNAN!
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