
HAIGUSJUHT

11.03.2008 Tallinn,
Marek Vahar II a radioloogia resident



Haigestumine (10.03.2008-10.06.2008)

• 65 a.v. Naispatsient, kes hospitaliseeritud plaanilises korras  KOK  
ägenemise ja kroonilise respiratoorse  puudulikkuse ravi 
korrigeerimiseks. 

• Korduvalt  viibinud ravil ITK siseosakonnas, viimat ravil 2007 a suvel.
• Anamneesis suitsetamine 47 pakk-aastat.
• Kaebused: vähesel füüsilisel koormusel õhupuudus, hingeldus, kuiv 

köha, vilistav hingamine.
• Vereanalüüsid: põletkunäitajad N, CK ja CK-MBm normist kõrgemad.
• EKG-s ägeda patoloogiata

• 13.03.08 Gastroskoopia: insuf  ardiae, gastropathia  hr.



Haigestumine (10.03.2008-10.06.2008)

• Seroloogia atüüpilistele tekitajatele: 
M.pneumoniae kõrge IgG, IgA N.

• C.pneumoniae IgA ja  IgG kõrgenenud.
• Alates 25.03.2008 tekkis palavik, neutrofilne 
leukotsütoos, kliiniliselt pneumoonia kahtlus

• Radioloogiliselt pneumoonia leid 26.03.2008 



26.03 võrreldes 13.03.08 
uuringuga 



Haigestumine (10.03.2008-10.06.2008)

• Alates 31.03. 2008 tekkis äge enterokoliit.
• Võetud kõik võimalikud analüüsid , kuid tekitaja 
jäänud tuvastamata.

• Profuusse diarröa tõtu lisatud infusioonravi.
• Kuid pts. seisund halvenenud ja tursed ning 
hingamispuudulikkus süvenenud, jätkuvalt 
palavik.

• 02.04.2008 rögakülvist isoleeritud Klebsiella, mis 
on ESBL ja resistentne tsefalosporiinidele.



Rö gramm kopsudest  07.04 võrreldes 01.04.08-negativne dünaamika (parema ülasagara 
dorsaalses osas S2 on alveolaarne varjustus, mille keskosas on transparentsem ala, milles nivoo-

abtsedeerumine? Lisaks vasemas ülasagaras eraldi kolletena varjustust.



KT kopsudest 08.04.2008 –par. Kopsu ülasagaras alveolaarne varjustus, mis sisaldab gaasimulle, dorsaalses osas vedeliku-gaasi nivoo.  Üle mõlema 
kopsu erineva suurusega koldelisi varjustusi. Suurimad kolded on mõlema kopsu tpuosades.



KT kopsudest 08.04.2008



KT kopsudest 08.04.2008



Haigestumine (10.03.2008-10.06.2008)

• Alates 11.04. on patsiendi ravi jätkatud AIRO-s , intubeeritud, viidud kopsude KKV-le

• 17.04.2008 Bronhoskoopia perkutaanse trahheostoomia assisteerimiseks
• Alates 18.05 on spontaansel hingamisel läbi trahheostoomia kanüüli
• Rögakülvis isoleeritud massiliselt P. Aeruginosa. Röga rohke erituse tõtu ei olnud dekanüleeritud.
 
• 26.05.2008 bronhoskoopia: rohkelt röga, bronhhide limaskest hüpereemiline ja vähesel määral 

turseline, peale protseduuri patsient dekanüleeritud.
• Alates 27.05 patsient jätkas ravi siseosakonnas
• Viimastes röga ja BA külvides Aspergillus ei kasvanud, kuid jätkuvalt kasvab  P.aeruginosa
• Põletkumarkerite normaliseerumine, röga hulk vähenenud, see kergest väljaköhitav.
• Patsient  siiski sõltuv lisahapnikust.
• Psühhiaatri konsultatsioon : kognitivsete funktsioonide häire. Soovitatud MRT peaajust ja 

neuroloogi konsultatsioon.
• 16.05 konsulteeritud ka torakaalkirurgiga: kopsuaspergilloosi kirurgiline ravai hetkel näidustatud ei 

ole, jätkub konservativne ravi.
• Üldseisund stebiilne, viimane röga 05.06- norm. Mikrofoora, puudub seente kasv.



15.04  Rö gramm kopsudest
võrreldes 11.04.08  -positivne dünaamika (mõlema ülasagara varjustus ja intensiivsus vähenenud)



26.04.2008 võrreldes 22.04-olulise dünaaamikata (kopsude ülaosades rohked erineva 
thedusega varjustused)



KT 25.04.08 –dünaamika negativne 



KT 25.04.08 –dünaamika negativne (mõlemas kopsus  valdavalt ülasagaras ja paremal kesksagars 
mitmed paksuseinalised ja ebakorrapärase kujuga kavernid. Suurim parema kopsu ülasagaras ~ 

8x10  m suurune, kavernis nivoo. Vasemal  kavern ülasagaras, D-ga 4 x4,5  m. Kaverne ümbritseb 
ebaühtlane the varjustus.



01.05.2008 rö gramm kopsudest võrreldes 26.04 uuringuga-leid olulise dünaamikata



06.05.2008 Rö thorax, võrreldes 01.05.08- uusi varjustusi lisandunud ei ole, paremal S6 proj 
transparentsus langenud.



11.05.2008 Rö thorax võrreldes 06.05- leid sarnanae  (ulatuslik varjustus parema kopsu ülasagaras ja vasemal kopsutpus) 



16.05.08 võrreldes 12.05-sisulise dünaamikata (mõlemipoolselt ülaväljades infltraadid)



KT 15.05.08 võrreldud 25.04.08 uuringuga-mõlemas kopsus suuremas osas kavernid täitunud 
vedelikuga. Mõlema kopsu alasagaras väga õrna peenkoldelist varjustust-disseminatsioon?



KT 15.05.08 võrreldud 25.04.08 uuringuga



Haigestumine (10.03.2008-10.06.2008)

• Põhihaigus: M.obstr.pulm. hr III, Pneumonia 
bilateralis Aspergillus fumigatus,Pseudomonas 
aeruginosa,Klebsiella pneumoniae

• Põhihaiguse tüsistus: Insuf.resp.  hr.
• Kaasuvad haigused: Entero olits infe tosa 
non spe if ata, Asthma bron hiale (raske 
persisteeruv), kognitivsete funktsioonide 
häire



Haigestumine (09.07-10.07.08)

• 10.06-09.07. 2008 patsient olnud järelravil Viimsi Haiglas.
• Suunatud ITK-sse  siseosakonda plaanilises korras 
täiendavateks uuringuteks ja aspergilloosi kirurgilise ravi 
otsustamiseks.

• Kaebused: iiveldus, subfebriilsed palavikud, madal 
füüsilise sooritavuse võime

• Analüüsid: CRV-19, trombotsütoos, CK-MBm ja TnT 
suurenenud. 

• EKG korduvalt: infarktle sobiva leiuta
• Astrup N, patsient lisahapnikust sõltuv ei ole.



10.07.2008 KT uuring rindkerest: positivne dünaamika, võrreldes 23.05.2008 KT uringuga (mõlemas üla- ja alasagara S6 ning 
paremal alasagara basaalsetes segmentdes infltraatde mõõtmed ja kaviteetde ulatus on vähenenud. Paremal S2-S6 kõige 

ulatuslikum tühik , mis kõige enam vähenenud ja osaliselt dreneerumas bronhhide kaudu)



10.07.2008 KT uuring rindkerest: positivne 
dünaamika, võrreldes 23.05.2008 KT uringuga 

rindkerest.



10.07.2008 KT uuring rindkerest: positivne dünaamika, 
võrreldes 23.05.2008 KT uringuga rindkerest.



10.07.2008 KT uuring rindkerest: positivne dünaamika, 
võrreldes 23.05.2008 KT uringuga rindkerest.



10.07.2008 KT uuring rindkerest: positivne dünaamika, 
võrreldes 23.05.2008 KT uringuga rindkerest



10.07.2008 KT uuring rindkerest: positivne dünaamika, 
võrreldes 23.05.2008 KT uringuga rindkerest



10.07.2008 KT uuring rindkerest: positivne dünaamika, 
võrreldes 23.05.2008 KT uringuga rindkerest



Haigestumine (09.07-10.07.08)

• 11.07.2008 Bronhoskoopia: teostatud bronhoskoopia BA kogumiseks. Võetud 
analüüsid mikrofoora, seened.

• Patomorfoloogia: BA loputusvedelikust: massiliselt neutrofilseid 
granulotsüüte, ripsepiteeli rakkebron hits purulenta.

• 11.07.2008 MRT peaajust: Alzheimeri tõvele selget viidet ei ole. Bitemporaalsel 
on anterioorsel kerge ajuatroofa. Mitespetsiiflised tõenäoliselt isheemilise 
geneesiga glioosikolded bilat. paraventrikulaarses valgeaines ning vasemal 
putameni tagaosas.

• Konsulteeritud rindkerekirurgiga: konservativne ravi, operativset ravi võimalik 
rakendada sept. 2008.

• Suunatud konsultatsioonile TÜK pulmonoloogile.
• Põhihaigus: Aspergillosis pulmonalis
• Kaasuvad haigused: M. obst. pulm.  hr III; Asthma bron hiale; Insuf resp.  hr; 
Hypertensio essent; Insuf.  ordis  hr; org. ärevus



Haigestumine (21.11-03.12.2008)

• Vahepeal jätkanud aspergilloosi ravi kodus
• Viibis TÜK-s  08.09- 12.09.2008 
• 21.11- 03.12.2008 ravil ITK-s siseosakonnas  KOK ägenemisega.
• Analüüsid: kl. veri, D-dimeerid, astrup jt N.
• Spirograafa: prevaleeruvalt rasket restriktivset tüüpi muutused.
• 24.11.2008 KT uuring rindkerest
• 26.11.2009 Bronhoskoopia: trahhea suistk deformeerunud, 
paremal peabronhivalendik sulgub limaskesta voldiga, vabalt 
läbitav. Limaskest bilat. Hüpereemiline, selles vähest sekreet. 
Analüüsid mikrofoorale ja seentele.



24.11.2008 KT uuring rindkerest- aspergilloosi jääknähud (fbrootline varjustus varasematest 
kavernidest kopsudippudes, traktsioonektaasid paremal ülasagaras. Paremal alasagaras  enam 

dorsaalsel  üsna palju nodulusi. Leid sarnane 08.09.2008 KT-ga.



24.11.2008 KT uuring rindkerest- aspergilloosi jääknähud. Leid sarnane 
08.09.2008 KT-ga  



24.11.2008 KT uuring rindkerest



Haigestumine (21.11-03.12.2008)

• Põhihaigus: Muu täpsustatud krooniline obstr. 
kopsuhaigus

• Põhihaiguse tüsistus: Krooniline 
hingamispuudulikkus

• Kaasuvad haigused: segatüüpi astma, muu 
kopsuaspergilloos jt.



Haigestumine (16.02.2009- 26.02.2009)

• 16.02-26.02.2009 ravil ITK pulmonoloogia 
osakonnas, kuhu hospitaliseeritud 
erakorralisena.

• Saabudes üldseisund keskmise raskusega.
    RR 154/64,  or fr. 90 x, põletkunäitajad verest 
negativsed. Rögaproovid MF-le negativsed.

• Kodune hapnikravi, loobumine suitsetamisest.



Rö gramm rindkerest 16.02.09- fbrootlised muutused.
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