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29 a naispatsient
Viibis ravil LTKH-s 11.08.2010 -18.08.2010 

(nakkusosakond, kirurgia osakond, nefroloogia 
osakond, intensiivraviosakond)

 üle viidud SA TÜK, kus viibis ravil kuni 05.09.10 
(üldintensiivraviosakond, nefroloogia osakond)



Anamnees
09.08.10 pöördus Haapsalu Haiglasse kõhuvaluga, 

saanud valuvaigisteid ja tilkinfusioonravi  lubatud 
koju

10.08.10 lisandus kõhulahtisus, verine väljaheide ja 
subfebriliteet

11.08.10 pöördus LTKH-sse, kus nakkusosakonnas 
jäänud kahtlus põletikulisele soolehaigusele, 
alustatud AB-ravi



Haiguse kulg
12.08.10 hakkab kujunema anuuria, teostatud KT-uuring ja 

kolonoskoopia – õnnestus vaadata ~70 cm, edasi sool turseline, 
valendik kinni

13.08.10 kujunenud välja anuuria ja pt. üle viidud kirurgia 
osakonnast nefroloogia osakonda

13.08.10 õhtul tekib diplopia, pilt udune
14.08.10 1. HD seanss 
15.08.10 2. HD seanss, õhtul epileptiline krambihoog  

üleviidud IRO-sse
16.08.10 seisund positiivse dünaamikaga, 3. HD seanss
17.08.10 uuringute ja analüüside alusel diagnoositud 

hemolüütilis-ureemilist sündroomi ja trombootilist 
trombotsütopeenilist purpurat

18.08.10 patsient viidud üle TÜK-i 



Analüüsid
11.08 12.08 H 12.08 Õ 13.08 14.08 15.08 H 15.08 Õ 16.08 17.08/ 18.08

Urea  (N 2,50 – 6,70) 4,0 10,6 12,8 15,7 21,8 19,2 15,5 / 19,6

Kreatniin (N < 97) 6,8 288 394 591 550 504 / 471

CRP (N < 5,0) 22,5 49,5 59,4 55,9 35,7 16,2 14,1 / 68,3

Lk (N 3,8 – 10,0) 12,6 9,1 8,9 10,4 6,8 8,3 10,5 7,6 10,8 / 9,3

Er (N 3,80 – 5,50) 4,51 3,76 3,55 3,58 3,12 2,38 3,44 2,74 2,80 / 2,55

Hgb (N 110 – 150 g/l) 133 111 106 104 91 69 100 80 82    / 74

PLT (N 150 – 440 /nL) 220 54 34 38 53 61 54 43 77    / 71

Alb. (N 35 – 50 g/l) 28 26 25 25

S-Prot (N 60,0 – 83,0 g/l) 49 46 47 44

LDH  (N 125 – 243 U/l) 1390 2267 1823 / 1771

ALAT (N < 55 U/l) 76 65 / 96

ASAT (N < 5 – 34 U/l) 171 71 / 70

S-PCT Alla 0,5

P-APTT (N 26 – 38) 41,6   /43,4
P-PT-INR (N 0,90 - 1,18) 1,32            / 1,26
P-BNP (N < 100 pg/ml) / 1591



Analüüsid - järg

Ft-Shig, HBsAg, HBeAg, HBcIgM, HCV AK, HIV 
AK+Ag, F-Aden-Ag, F-Camp-Ag, F-Noro-Ag, F-Rota-
Ag, F-Salm-Ag, F-Shig-Ag, F-Yers-Ag, 
puukentefaliidi IgG ja IgM, Borreelia IgM ja IgG; 
Shigella jt - NEGATIIVSED



Radioloogilised uuringud

11.08.10
UH-uuring – vasakul alaneva käärsoole sein 

paksenenud, vähene vaba vedelik alakõhus, 
minimaalselt vasakul soolelingude vahel. 

Neerude mõõtmed normi piires.



UH – 11.08.10



KT-leid, 12.08.10, natiiv



Arteriaalne 
faas



Parenhümatoosne 
faas



Hilisfaas



KT-uuring, 
rekod



KT-leid

12.08.08
KT-uuring – saatediagnoos: Abstsess kõhukoopas?

Leid: alanev käärsool terves ulatuses paksenenud 
seinaga, selle ümber vedelikku – leid võiks sobida 
põletikulisele soolehaigusele.

Neerude leid sobib KT-alusel  neerude kortikaalsele 
nekroosile.



Haiguse edasine kulg

18.08.10 – 05.09.10 viibis patsient ravil SA TÜK.
Diurees taastus 22 – 23.augustil.
05.09.2010 analüüsides:

Urea 7,8 mmol/L

Kreatiniin 290 mmol/L



UH-leid 25.08.10



UH-leid 02.09.10



Histoloogiline leid
Immuunkompleks-glomerulonefriidi leid uuritavas 

materjalis puudub
Esiplaanil ulatuslik äge tuubulonekroos ja 

tagasihoidlik koldeline interstitsiaalne nefriit, kerged 
päsmakeste muutused sobivad hemolüütilis -
ureemilise sündroomi poolt tingitud 
kahjustusega.



Analüüsid amb.jälgimisel
08.09.10 13.09.10 20.09.10 14.10.10

urea 7,6 5,8 4,6 4,7

kreatiniin 193 122 92 76

Uriini analüüsides püsib mikrohematuuria ja vähene proteinuuria



Kirjanduse ülevaade

HUS  (hemolüütilis-ureemiline sündroom) ja TTP 
(trombootilis trombotsütopeeniline purpura) 



HUS/TTP klassifikatsioon

HUS
 Tüüpiline, seotud verotoxiniga, E.coli O157:H7 

seotud gastrointestinaalne infektsioon
 Atüüpiline
 Plasma resistentne
TTP
 Äge
 Krooniline
 Plasma resistentne
Perekondlik vorm



Sekundaarsed vormid
 Seotud rasedusega

 TTP
 Raske preeklampsia/HELLP sündroom
 Sünnitusjärgne HUS

 HIV-ga seotud
 Süsteemsete haigustega seotud

 Süsteemne erütematoosne luupus, sklerodermia
 Antifosfolipiid sündroom
 Pahaloomuline hüpertensioon

 Seotud pahaloomuliste kasvajate ja kemoteraapiaga
 Transplantatsiooni ja tsüklosporiinraviga seotud



Etiopatogenees, prognoos
Trombootiline oklusioon väikestes arterioolides ja 

kapillaarides
HUS-i korral mikrotrombid kahjustavad neere
Lastel alla 2 a enamikel juhtudel tüüpiline HUS ja 

prevaleerub neerupäsmakeste kahjustus
Vanemad lapsed ja täiskasvanud – neerude 

kahjustus lokaliseerub arterites ja arterioolides koos 
päsmakeste kahjustusega, esineb kapillaaride seina 
paksenemine

Prognoos on parem kui domineerib päsmakeste 
kahjustus, kuid samas päsmakeste kahjustus 
raskem, kui esmalt esineb veresoonte kahjustus



Prognoos
Anuuria püsimine üle 10 päeva ja pikalt HD vajadus 

ning kui proteinuuria püsib üle 12 kuu  seostatakse 
suurenenud riskiga kroonilise neerupuudulikkuse 
kujunemisel

Kui esineb kortikaalne nekroos ja kahjustatud on üle 
50% päsmakestest  tuleviku suhtes väga halb 
prognoos



Laboratoorne leid
Analüüsides oluline peale urea ja kreatiniini tõusu 

ka:
 Trombotsütopeenia
 Hemolüütiline aneemia
 LDH oluline tõus – sensitiivne!
 Mõningane bilirubiini tõus
 Coombsi test  - negatiivne
 Klassikaline HUS- leukotsütoos vasakule nihkega
 Protrombiini aeg, osaline tromboplastiiniaeg (PTT), 

hüübimise V ja VIII faktor, fibrinogeen - normis



Neeru kortikaalne nekroos

KT-leid:
 Natiivuuringul võib esineda korteksi tiheduse tõus, 

säsi tiheduse langus
 Kontrastainega uuringul

- säsi kontrasteerub, korteks kapslialusi on 
madala tihedusega (ei kontrasteeru)

- hilisfaasis hilinenud  kogumissüsteemi 
kontrasteerumine



Äge neeru kortikaalne nekroos



MRT-leid
- T1 korteksi signaal tõusnud, ka Berthini sammastes
- T2 

- madala signaaliga, ka Bertini sambad
- tõusnud signaal vahetus subkapsulaarses osas



UHD-leid
 Kortikomedullaarses osas difuusne ehhogeensuse 

langus
 Hiljem kortikaalosas ehhogeensuse tõus, kajavarjud



Rö-leid
- Hilistaadiumis kortikaalsel kalstifikaadid (“tram-line” sign) 
– ilmestuvad peale 4. haigusnädalat



Diferentsiaaldiagnoos
Äge tubulaarne nekroos
 Pikalt püsiv parenhüümi kontrasteerumine peale KA 

manustamist (kontrastaine retensioon)
Neeruinfarkt
 Piirdunud või kogu neeru haarav mittekontrasteeruv 

korteks ja säsi
 Mittekontrasteeruv ala, mille ümber kontrasteeruv 

ääris
Neeruveeni tromboos

- Okluseerunud neeruveen koos neeru suurenemisega 
ja esineb hilinenud neerufunktsioon
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Tänan tähelepanu eest!
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