
HAIGUSJUHT
Avo Nuuma
III a. resident 20.10.2010

• Vanus: 51a  Sugu: M
• Kirjeldused:  Hospitaliseeritud plaaniliselt 23.09 uuringuteks 

ja op. raviks. Plaanis teha laparoskoopiline op. 
• Põhihaigus: Vahelihasesong ilma sulguse või gangreenita 
• Vedela toidu neelamise järgselt köha rohke rögaeritusega. 

Kehatemperatuur normis. 
• Haiguse anamnees: Korduvalt stats. ravil - 2008 sügisel 3 

kuud ägeda pankreatidi tõtuu  uidotooraksite tõtu olnud 
mõlemadpoolsed pleuradreenid pikaaegseltu vasemalt 
dreneeritud 2 korda. Veebruaris 2010 kirjeldatud suurt 
diafragmaalherniat - magu vasemas pleuraüõõnes 3/4 osas. 
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 1) 2010 mais viibis 2 nädalat 
siseosakonnas, kus, verejooks 
maohaavandist, aneemia Hgb 57g/l. 
Endoskoopial 11.05.2010 leiti mao funduse 
sügav haavand. Maliigsuse kahtlus, kuid 
biopsiad seda ei kinnita. 













18.05.2010



 2) Vasakpoolne pneumoonia. Pneumoonia 
nähud taandusid, ab raviga. Haavandtõve 
raviga ka haavand vähenes, 
kordusgastroskoopia 21.06, ka siis 
biopsiamaterjal maliigsuseta.





















Hospitaliseeritud plaaniliselt 23.09 
uuringuteks ja op. raviks. 

• Vahelihasesong.

• Vedela toidu neelamise järgselt köha 
rohke rögaeritusega.











• 23-Sep-2010 
• KOKKUVÕTE: Vasemal diafragma defekt (keskosast veidi mediaalsemal)- ilmselt traumaatlise geneesiga (leid ei ole iseloomulik 

paraösofagiaalsele songale). Läbi defekt on osa mao ülaosast sopistunud supradiafragmaalsele ning tekkinud on mao ja 
bronhiaalpuu vaheline fstel. 











• Kirjeldus: Neel on vaba. Söögitoru 
on puhas ja elastne, limaskest 
normis, lesioone ei ole. Kardia 
sulgub, siin kindlat herniat ei näe. 
Magu ei avardu õhuga piisavalt, 
kuigi seinad on elastsed - ilmselt 
sõltub see mao anatoomilisest 
paiknevusest. Maokorpuse 
ülaosast eesseina-väikekurvatuuri 
piirilt lähtub valkja katuga 
ääristatud fistulikäik - sealt võetud 
3 biopsiat. Maoantrum, pülorus ja 
duodeenumi algusosa on normis. 
Kokkuvõte: 
Fistula gastro-bronchialis

• 24-Sep-2010 



• Mao bronhiaalpuu fistuli servast, mao poolt limaskesta 
bioptaat. 

• Histoloogiliselt kahes osas limaskesta bioptaat: mao 
tüüpi limaskesta fragment. Limaskesta foveoolide pinda 
katab hele silinderepiteel, proprias mõõdukalt 
väljendunud difuusset polümorfrakulist infiltratsiooni. 
Infiltraadis näha üksikuid eosinofiile. Süvaosas heledaid 
torujaid antrumi- ja korpusetüüpi näärmeid 
(üleminekutsoon). Giemsa värvingul helikobaktereid ei 
sedasta. Teine tükike pinnalt kaetud mitmekihilise 
mittesarvestunud lameepiteeliga, mille all vähesel hulgal 
koldelist neutrofiilset infiltratsiooni. 

• Antud materjalis pahaloomulisus puudub. 
Helikobaktereid ei sedasta.



27-Sep-2010 
Bronhoskoopia

• Vastus: 
Häälepaelad liiguvad külgühtlaselt. Trahhea 
vaba, defektita. Kariin terav. Bbronhiaalpuus 
keskmiselt serrosset vahutavat sekreeeti. 
Bronhid mõlemapoolselt nähtud ulatuses vabad, 
vaadeldud ulatuses defekti ei tuvasta. 
Bronhiaspiraat MF-le. 

• Dgn.: Endobronchitis diffusa chr.



• 27-Sep-2010 
• Pre OP
• Vasemal südame varju foonil alveolaarne varjustus- kontrastaine alasagara õhuteedes.



29.09.2010  Kopsu bilobektoomia. Mao lesiooni 
lokaalne ekstsisioon. Diafragma defekt transtorakaalne 

korrektsioon.

• Kirjeldus:  Posterolateraalse torakotoomiaga vasakul 6. 
roidevahemikus avatud rindkereõõs, rohked liited kopsu 
ja pleura vahel vabastatud. Vasaku diafragma keskosas 
tihedad mittevabastatavad liited, resetseeritud selle 
ümbruses vahelihas, vabastatud liited mao, maksa 
vasaku sagara, diafragma ja põrna ülemise pooluse 
vahel. Resetseeritud mao vahelihase songast 
pleuraõõnde minev osa (suur osa mao fundusest), selles 
fistli kulg jälgitav 6cm ülespoole vasaku kopsu 6. 
segmenti. Jäetud kõhuõõnde dreen ning diafragma 
sutureeritud. Ligeeritud vasaku kopsu alasagara arter ja 
veen, läbitud bronh, stapler-lõikuriga resetseeritud 
kopsukude. Õhulekke kontroll, pleuraõõs loputatud. 2 
dreeni, rindkere kihiti suletud - roided ja lihased 
lähendatud pidevõmblustega, nahale pidevõmblus. 



• 01-Oct-2010 LEID: Postop pilt. 
Vasak diafragma ebaterav. Vasakul basaalsel olnud diafragmaalsonga ja kopsukoe tihe 
konglomeraat on eemaldatud. Vasakul pleuraõõnes vähene vedelik. Vasaku kopsu õhustatus 
veidi langenud parema poolega võrreldes. Pneumotooraksit ei ole. Vasakul pleuradreen, tipp on 
2 roideotsa kõrgusel. Teine dreen on vasakul mediastiinumi foonil otsaga aordikaare tasemel. 
kolmas dreen on vasakul subdiafragmaalsel. 



• Kontroll, võrdluseks 1.10.10 pilt. 
Vasak diafragma endiselt opijärgselt ebaterav. Pleuravedelikku ei ole 
lisandunud. Vasakul ülaosas lateraalsel on nüüd näha väike 4 mm 
pneumotooraksi riba. Pleura ja mediastiinumi dreenid endises lokalisatsioonis. 
Parem kops puhas. 



• 05.10.10 Pleuradreenid eemaldatud-kontroll. 
LEID: Rindkereseina ja kopsu vahel õhuviirg 2u5 cm. südame ümber kuni 1u1 cm õhuviirg. 
Võrreldes 02.10 ülesvõtega negativne dünaamikau pneumotooraks süvenenudu lisandunud 
pneumomediastinum. Vähene vasakpoolne  uidotooraks. 



• LEID: vasemal kopsutipus kuni 2 cm kihina õhku; mediastinaalsel/parakardiaalsel vasemal kuni 2-3 mm 
õhuriba. Vasema diafragma kontuur ning lat.siinus tulevad halvasti esile- fluidotooraksile viitav leid. 
Vasemal südame alaosa foonil paar ümarat õhumulli- õhk mediastiinumis?
KOKKUVÕTE: Vas. pneumotooraksi ja pneumomediastiinumi osas positiivne dünaamika. 07.10.10



KOKKUVÕTE:
  
Hospitaliseeritud plaaniliselt uuringuteks ja 
op. raviks. 
Põhikaebuseks - vedelike neelamise järgselt 
köha, hingamisteedest väljub toit. 
CT-l diagnoositud vahelihase song ning 
endoskoopial mao haavand maliigsuseta. 
Kliiniliselt siiski kahtlus mao ja bronhiaalpuu 
vahelisele fistlile, mis leidis kinnitust rö-
kontrast uuringul.
29.09.10 torakotoomia kaudu mao, 
diafragma ja vasaku kopsu alasagara 
resektsioon. Perioperatiivselt 
antibakteriaalne ravi Augmentiiniga 6 päeva 
vältel. Kõhudreen eemaldatud 2. ja 
pleuradreenid 6. op. järgsel päeval. Haav 
paranenud esmaspingsalt, nahaõmblus 
eemaldatud 08.10.



Baarium Uuringud kaasaegses 
Radioloogias: Kas neil on roll?

   1. Marc S. Levineu MDu
                   2. Stephen E. Rubesinu MD ja

3. Igor Lauferu MD

From the Department of Radiologyu Hospital of the University of Pennsylvania 



Sissejuhatus

Autorid näevad kahte võimalikku stsenaariumi tulevikus 
baariumi radioloogia:

• langus seedetrakt (GI)  uoroskoopia menetlustes 
võib jätkuda ja isegi kiirenedau kuna baariumi uuring 
on muutunud vananenud vahendiks vastavalt 
radioloogia tavade 

• või hoopis GI  uoroskoopia menetluste maht võib 
stabiliseerida ning isegi suurenedau sest baariumi 
uuring on jätkuvalt ohutuu majanduslikult tasuv 
diagnostline test GI uuringutes. 



Käesoleval artklil on kolm eesmärki: 

(a) määratleda jätkuva baariumi uuringute 
vähenemise üldised põhjused ja selle mõju mõju GI 
 uoroskoopia menetluste kvaliteedileu 

(b) (b) vaadata üle baariumi uuringute üldine roll GI 
haiguste diagnoosimisel ja kaalutledau kas jätkata 
nende uuringute kasutamist vastavalt kaasaegse 
meditsiini tavadleu ja

 (c)  leida strateegiaid baariumi uuringute 
kaasajastamiseks. 
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