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58 a. meespatsient58 a. meespatsient

Viibis ravil SA PERHViibis ravil SA PERH

                  07.08.2008 - 21.08.200807.08.2008 - 21.08.2008

                  21.09.2008 - 26.09.200821.09.2008 - 26.09.2008

                  07.10.2008 - 19.10.200807.10.2008 - 19.10.2008



    

07.08.2008 – 26.08.200807.08.2008 – 26.08.2008

Haigestus 2 - 3 kuud tagasi peale Haigestus 2 - 3 kuud tagasi peale 
viirusinfektsiooniviirusinfektsiooni

Süvenev õhupuudus koormuselSüvenev õhupuudus koormusel

Koormustaluvuse vähenemineKoormustaluvuse vähenemine

Stenokardia füüsilisel koormuselStenokardia füüsilisel koormusel

Kopsude patoloogiat ei oleKopsude patoloogiat ei ole



    

Analüüsides kerge troponiini ja CK-MB tõus (0,14 ja Analüüsides kerge troponiini ja CK-MB tõus (0,14 ja 
7,52)7,52)
Kahepoolne fluidotooraksKahepoolne fluidotooraks
EKG-s parema poole ülekoormuse tunnusedEKG-s parema poole ülekoormuse tunnused
Ehho-s Ehho-s 

              vasaku vatsakese funktsiooni kerge langus, EF 46%vasaku vatsakese funktsiooni kerge langus, EF 46%
              müokard raskelt hüpertrofeerunudmüokard raskelt hüpertrofeerunud
              restriktiivne vasaku vatsakese täituminerestriktiivne vasaku vatsakese täitumine
              parema vatsakse müokard hüpertofeerunudparema vatsakse müokard hüpertofeerunud
              kojad ja kopsuarter laienenudkojad ja kopsuarter laienenud
              raske pulmonaalhüpertensioon (72 mmHG)raske pulmonaalhüpertensioon (72 mmHG)



    



    

Leid viitab võimalikule sekundaarsele Leid viitab võimalikule sekundaarsele 
restriktiivsele kardiomüopaatiale restriktiivsele kardiomüopaatiale 
(amüloidoos?) dif.dgn. tuleb arvesse (amüloidoos?) dif.dgn. tuleb arvesse 
hüpertroofiline kardiomüopaatiahüpertroofiline kardiomüopaatia



    

MRT uuringMRT uuring
Mõlemas pleuraõõnes Mõlemas pleuraõõnes 
vedelikvedelik

Vähene vedelik Vähene vedelik 
perikardiõõnesperikardiõõnes



    

Vasaku vatsakese Vasaku vatsakese 
müokard paksenenud müokard paksenenud 
d-ga 2 cmd-ga 2 cm



    

Kontrastaine Kontrastaine 
süstimise järgselt süstimise järgselt 
vasaku vatsakese vasaku vatsakese 
müokardi signaali alla müokardi signaali alla 
suruda ei õnnestusuruda ei õnnestu

200msec200msec

250 msec250 msec



    

LELE



    

Arvamus: vasaku vatsakese müokardi Arvamus: vasaku vatsakese müokardi 
väljendunud hüpertroofia. Jääb kahtlus väljendunud hüpertroofia. Jääb kahtlus 
müokardi difuussele ebaühtlasele hilisele müokardi difuussele ebaühtlasele hilisele 
kontrasteerumisele, mis enam kontrasteerumisele, mis enam 
väljendunud lateraalseinas – leid võiks väljendunud lateraalseinas – leid võiks 
sobida amüloidoosile; dif.dgn. tuleb sobida amüloidoosile; dif.dgn. tuleb 
arvesse põletikuline kahjustusarvesse põletikuline kahjustus



    

Teostatud uuringud amüloidoosi suhtesTeostatud uuringud amüloidoosi suhtes

        - proteinogramm -   N - proteinogramm -   N 

        - valk ööpäevases uriinis, vereseerumis -- valk ööpäevases uriinis, vereseerumis -
proteinuuria + mõõdukas neerupuudulikkusproteinuuria + mõõdukas neerupuudulikkus

        - neerubiopsia- neerubiopsia

      Peale neerubiopsia vastuse saabumist vaadata Peale neerubiopsia vastuse saabumist vaadata 
üle südame amüloidoosi diagnoosi tõenäolisusüle südame amüloidoosi diagnoosi tõenäolisus



    

Diagnoosiks jääb esialguDiagnoosiks jääb esialgu

Cardiomyopathia hypertrophica non Cardiomyopathia hypertrophica non 
obstructivaobstructiva

Insuff.c/v chr.NYHA IIInsuff.c/v chr.NYHA II

Proteinuria persistens non specificataProteinuria persistens non specificata

Insuff. renalis chr. II st.Insuff. renalis chr. II st.



    

21.09.2008 – 26.09.200821.09.2008 – 26.09.2008

Hospitaliseeritud erakorraliselt  süveneva südamepuudulikkuse Hospitaliseeritud erakorraliselt  süveneva südamepuudulikkuse 
tõttu – rahuoleku düspnoe, perifeersed tursed, kahepoolne tõttu – rahuoleku düspnoe, perifeersed tursed, kahepoolne 
fluidotooraksfluidotooraks

Paremast pleuraõõnest eemaldatud 1500 ml kollakat Paremast pleuraõõnest eemaldatud 1500 ml kollakat 
läbipaistvat vedelikku (mittediagnostiline, materjali vähe).läbipaistvat vedelikku (mittediagnostiline, materjali vähe).

Amüloidoosi dif.dgn. luuüdi biopsiaAmüloidoosi dif.dgn. luuüdi biopsia
  
        Eakohases vereloomes plasmarakulise reaktsiooni tunnuseid – Eakohases vereloomes plasmarakulise reaktsiooni tunnuseid – 

l eid ei ole spestiifiline võib seonduda immunoloogilise hüper- l eid ei ole spestiifiline võib seonduda immunoloogilise hüper- 
või düsreaktiivsusega. või düsreaktiivsusega. 

        Amüloidile värvingul Kongo Punasega depositsiooni tunnuseid Amüloidile värvingul Kongo Punasega depositsiooni tunnuseid 
ei ilmestunud.ei ilmestunud.



    

Amüloidoosi kahtluse tõttu korrigeeritud Amüloidoosi kahtluse tõttu korrigeeritud 
ravi ravi 

    - tõhustatud diureetilist ravi- tõhustatud diureetilist ravi

    - ära jäetud - ära jäetud ßß-blokaatorid ja AKE -blokaatorid ja AKE 
inhibiitoridinhibiitorid

    - lisatud glükokortikoidid- lisatud glükokortikoidid



    

DiagnoosDiagnoos

Cardiomyopathia hypertrophica non Cardiomyopathia hypertrophica non 
obstructivaobstructiva

Amyloidosis cordis in susp.Amyloidosis cordis in susp.

Fluidothorax bilat.Fluidothorax bilat.

Insuff. c/v chr. NYHA IIIInsuff. c/v chr. NYHA III

Insuff.renalis chr.Insuff.renalis chr.



    

Pt. lahkub statsionaarist stabiilses Pt. lahkub statsionaarist stabiilses 
üldseisus.üldseisus.

Võtab raviarstiga ühendust peale luuüdi Võtab raviarstiga ühendust peale luuüdi 
biopsia vastuse saamist.biopsia vastuse saamist.



    

07.10.2008 – 19.10.200807.10.2008 – 19.10.2008

Hospitaliseeritud erakorralisena veriköha Hospitaliseeritud erakorralisena veriköha 
ja süveneva hingamispuudulikkusega.ja süveneva hingamispuudulikkusega.

Ehho ja MRT alusel kahtlus amüloidoosile.Ehho ja MRT alusel kahtlus amüloidoosile.

Neerubiopsia ja luuüdi uuringud diagnoosi Neerubiopsia ja luuüdi uuringud diagnoosi 
ei kinnitanudei kinnitanud

Täpsustavatest uuringutest (rektumi, kõhu Täpsustavatest uuringutest (rektumi, kõhu 
nahaaluse rasvkoe biopsiast)pt. nahaaluse rasvkoe biopsiast)pt. 
keeldunudkeeldunud



    

Üldseisund püsivalt raske, ei parane Üldseisund püsivalt raske, ei parane 
vaatamata ravilevaatamata ravile
KT kopsudest – kahepoolne KATE ja KT kopsudest – kahepoolne KATE ja 
infarktpneumooniainfarktpneumoonia
16.10.2008 konsiiliumi otsusega16.10.2008 konsiiliumi otsusega

      kõhu nahaaluse rasvkoe biopsia (kahtlus   kõhu nahaaluse rasvkoe biopsia (kahtlus   
amüloidoosile; materjali vähe, soovitav amüloidoosile; materjali vähe, soovitav 
uuringut korrata).uuringut korrata).
Exitus letalis 19.10.2008Exitus letalis 19.10.2008



    

Diagnoos:Diagnoos:
                Thrombembolia a.pulmonalis bilat.Thrombembolia a.pulmonalis bilat.
                Pneumonia bilat.Pneumonia bilat.
                Insuff.respiratoria acutaInsuff.respiratoria acuta
                Cardiomyopathia hypertrophicaCardiomyopathia hypertrophica
                (amyloidosis in susp).(amyloidosis in susp).
                Insuff.cordisInsuff.cordis chr. NYHA et decomp. chr. NYHA et decomp.
                Insuff. renalis chr.II st.Insuff. renalis chr.II st.



    

Patoanatoomiline diagnoosPatoanatoomiline diagnoos

      Amyloidosis cordis, lienis, tunicae Amyloidosis cordis, lienis, tunicae 
submocosae intestini et textus molleus.submocosae intestini et textus molleus.

Haige surma põhjuseks oli ülekaaluka Haige surma põhjuseks oli ülekaaluka 
südame amüloidoosi väljendusena südame amüloidoosi väljendusena 
väljakujunenud teisene kardiomüopaatia väljakujunenud teisene kardiomüopaatia 
südame-vereringe dekompensatsiooni ja südame-vereringe dekompensatsiooni ja 
massiivsete kopsuinfarktidega.massiivsete kopsuinfarktidega.



    

AMÜLOIDOOSAMÜLOIDOOS

Generaliseerunud või lokaalne rakuväline Generaliseerunud või lokaalne rakuväline 
proteiini ladestumine erinevate organite  proteiini ladestumine erinevate organite  
rakuvahemikesrakuvahemikes

      retikuliinkiududelretikuliinkiududel

      basaalmembraanidel basaalmembraanidel 

      kollageenkiududelkollageenkiududel



    

Amüloidoosi riskifaktoridAmüloidoosi riskifaktorid

Vanus > 40 a.Vanus > 40 a.

Sugu M > NSugu M > N

Teised haigusedTeised haigused

Perekondlik anamneesPerekondlik anamnees

DialüüsDialüüs



    

Generaliseerunud amüloidoosid Generaliseerunud amüloidoosid 
            

        Jaotuse aluseks on amüloidfibrilli biokeemiline struktuurJaotuse aluseks on amüloidfibrilli biokeemiline struktuur

1.1.  Immunoglobuliinidega seotud amüloidoosidImmunoglobuliinidega seotud amüloidoosid

          Fibrillid koosnevad immunoglobuliinide kergetest ahelatest, Fibrillid koosnevad immunoglobuliinide kergetest ahelatest, 
sellist amüloidi nimetatakse AL.sellist amüloidi nimetatakse AL.

            
              Selle vormi korral südame haaratus kõige tavalisemSelle vormi korral südame haaratus kõige tavalisem



    

2. 2. Reaktiivsed amüloidoosidReaktiivsed amüloidoosid

            Fibrillid koosnevad A-amüloidist (AA)Fibrillid koosnevad A-amüloidist (AA)

                Ladestub eelistatult neerudesse, maksa, põrna, GILadestub eelistatult neerudesse, maksa, põrna, GI

      - - Kroonilis-infektsioossed haigused (tbc, osteomüeliit)Kroonilis-infektsioossed haigused (tbc, osteomüeliit)

        -  Kroonilis-põletikulised mitteinfektsioosse päritoluga      -  Kroonilis-põletikulised mitteinfektsioosse päritoluga      
haigused (RA, kollagenoosid, haavandiline koliit)haigused (RA, kollagenoosid, haavandiline koliit)

        -  Perekondlik vahemerepalavik - autosoom-retsessiivselt -  Perekondlik vahemerepalavik - autosoom-retsessiivselt 
pärilik haiguspärilik haigus

        -  Pahaloomulised kasvajad-  Pahaloomulised kasvajad



    

3. Pärilikud3. Pärilikud amüloidoosid amüloidoosid
      

        Autosoom-dominantselt pärilik süsteemsete amüloidooside Autosoom-dominantselt pärilik süsteemsete amüloidooside 
grupp - enamasti füsioloogiliste  seerumvalkude muteerunud grupp - enamasti füsioloogiliste  seerumvalkude muteerunud 
variandidvariandid

          - Transtüretiiniga seotud amüloidoosid- Transtüretiiniga seotud amüloidoosid
                perifeerne somaatiline ja autonoomne NS, GI traktperifeerne somaatiline ja autonoomne NS, GI trakt
          - Gelsoliiniga seotud amüloidoosid- Gelsoliiniga seotud amüloidoosid
                Perifeersed- ja kraniaalnärvid, kornea, nahk, neeru, südaPerifeersed- ja kraniaalnärvid, kornea, nahk, neeru, süda

4. 4. ßß2-mikroglobuliinidega seotud amüloidoos2-mikroglobuliinidega seotud amüloidoos           
          - aastetepikkuse hemodialüüsiga haigetel- aastetepikkuse hemodialüüsiga haigetel



    

Lokaalsed amüloidoosidLokaalsed amüloidoosid
  - - II tüübi diabeet – islet amyloid polypeptid`i ladestumine II tüübi diabeet – islet amyloid polypeptid`i ladestumine 

Langerhansi Langerhansi ßß rakkudes rakkudes

  - medullaarne kilpnäärmevähk – prekaltsitoniini - medullaarne kilpnäärmevähk – prekaltsitoniini 
koostisosade ladestumine amüloidina kasvajs, mts-deskoostisosade ladestumine amüloidina kasvajs, mts-des

  - seniilne kardiaalne amüloid – transtüretiini ladestumine - seniilne kardiaalne amüloid – transtüretiini ladestumine 
müokardi eakatelmüokardi eakatel

  - Alzheimeri tõbi – Alzheimeri naastud ajus- Alzheimeri tõbi – Alzheimeri naastud ajus



    

Südame amüloidoosSüdame amüloidoos
    MRT leid  MRT leid  

Kontsentriline müokardi Kontsentriline müokardi 
paksenemine paksenemine 
Süstoolse funktsiooni Süstoolse funktsiooni 
langus langus 
Restriktiivne  diastoolne Restriktiivne  diastoolne 
täituminetäitumine
Kodade suurenemineKodade suurenemine
Vatsakesed olulise Vatsakesed olulise 
suurenemisetasuurenemiseta
Vedelik perikardi ja Vedelik perikardi ja 
pleuraõõnespleuraõõnes



    

Hilisel kontrasteerumisel inversiooni aeg tavaliselt 200 -250 msec, Hilisel kontrasteerumisel inversiooni aeg tavaliselt 200 -250 msec, 
et maha suruda müokardi signaalet maha suruda müokardi signaal



    

Amüloidoosi korral ei Amüloidoosi korral ei 
õnnestu müokardi õnnestu müokardi 
signaali maha suruda, signaali maha suruda, 
võib jääda mulje võib jääda mulje 
tehnilisest tehnilisest 
probleemistprobleemist



    

Hiline kontrasteerumineHiline kontrasteerumine
Ulatuslik heterogeenne Ulatuslik heterogeenne 
müokardi müokardi 
kontrasteerumine. kontrasteerumine. 

Võib esineda Võib esineda 
ssubendoubendokardiaalne kardiaalne 
kontrasteerumine, kuid kontrasteerumine, kuid 
see ei ole domineeriv see ei ole domineeriv 
kontrasteerumismuster.kontrasteerumismuster.



    

      
DiferentsiaaldiagnostikaDiferentsiaaldiagnostika  

Müokardi infarktMüokardi infarkt AmüloidoosAmüloidoos



    

SarkoidoosSarkoidoos



    

Septaalne hüpertroofia Septaalne hüpertroofia 
fibroosigafibroosiga

MüokardiitMüokardiit



    

  Tänan tähelepanu eest!Tänan tähelepanu eest!
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