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PATSIENT 

o Naine 

o 76 a.  

o Anamnees: 
• Segatüüpi astma 

• Menopausijärgne patoloogilise murruga 
osteoporoos 

• Südamekahjustusega hüpertooniatõbi 

• Medikamentoosne türeoidiit hüpertüreoosiga 
(amiodaroonist), ravijärgne hüpotüreoos 

• Hüperkolesteroleemia 

• Depressioon 

 



DETSEMBER 2011 

Hospitaliseeritud ITK-sse iivelduse tõttu (kestnud 

üle aasta). 

Kaebused: südame rütmihäired, seljavalu, valu 

jalgades. 

Ravimid: varfariin, amiodaroon, verapamiil, 

parvastatiin, telmisartaan hüdrokloortiasiidiga, 

türoksiin, estsitalopraam, haloperidool, 

kaltsium-tablettid, tsopikloon.   

 



o Peaaju KT ja kõhukoopa KT – tuumorileidu ei 

ilmne.  

o Rindkere RÖ ning low-dose KT: fibrootilised 

muutused;  

 KT-uuringul: mõlemas kopsus difuusselt  

mattklaas varjustusi – arvamus: 

mittespetsiifiline leid.  



RINDKERE KT 12.2011 



o Diagnoos haiglast väljakirjutamisel: 
• Funktsionaalne düspepsia; võimalik ajutine iiveldus, 

mis on seotud ravimitega.  

• Kopsude muutused mittespetsiifilised. 

 

o Jaanuar 2012: 
• Hingamisuuringud – tavaline spirograafia suhteliselt 

normi piirides. 

• Määratud regulaarne astmaravi. 

• Kopsude KT 12.2011 – ägeda patoloogiata. 

• Kopsuarsti kontroll kevadel. 



MAI 2012 

o Hingamise poolt kaebusi ei ole. 

o Kordus KT:  

• Vrd. 30.12.11 KT-uuringuga parema kopsu S2 

lisandunud ebatasase kontuuriga 10 mm 

pehmekoeline kolle, mille ümber ka 

mattklaasvarjustus – ei saa välistada maliigsust. 





o Kopsukirurgi konsultatsioon 01.06.12 

o PET/KT 06.06.12 



PET/KT  06.2012 



PET/KT  

o Kopsudes laiguti mattklaas varjustuse alad, 

milles ka metaboolser aktiivsust - SUV max 5,2.  

Paremas kopsus kuni 1,5 cm tihenemiskolded, 

SUV max 4,9.  

o Patsiendi raviskeemis amiodaroon 200 mg x1. 

Varasemalt teada ka amiodaroonist põhjustatud 

kilpnäärme kahjustus. 

o Kokkuvõte: kopsuleid sobib enam kordaroonist 

tingitud kopsukahjustusele. Parema kopsu S2 

koldes ei saa täielikult välistada maliigset 

protsessi. Soovitav biopsia.  



JUUNI 2012 

o Hospitaliseeritud erakorralise haigena: 3 päeva 
iiveldus, pearinglus, nõrkus.  

o Krea ↑, trombotsütopeenia, vähene 
monotsütoos. Uriini külvis E.Coli.  

o UH kõhukoopast iseärasusteta. 

o UH kilpnäärmest: difussed muutused + sõlmed. 
Biopsial maligniteeti ei ole. 

o Mammogrammid ii. 

o ARVAMUS: sümptomid on põhjustatud 
ravimitest ning nende koostoimest.  

 

 



o Raviskeemi muudatused: 

• Amiodaroon lõpetatud (arvestades rindkere KT 
leidu ning PET/KT vastust). 

• Vererõhu ravimid asendatud. 

• Antidepressantravi lõpetatud. 

• Ordineeritud pantaprasool. 

• AB ravi uroinfektsiooni tõttu. 

o Ravi foonil iiveldus kadus, maksafunktsiooni 
ning neerude näitajad oluliselt paranesid, 
vererõhu väärtused püsisid normi piirides. 
Taandus pearinglus, paranes tasakaal.  

 



KOPSU LESIOONI TORAKOSKOOPILINE EKSTSISIOON 

(JUUNI 2012) 

o Parema kopsu ülasagara kaks parenhüümi koest 
tihkema konsistentsiga  ca 1 cm kollet 
eemaldatud.  

o Histoloogia: 

 Lümfotsütaarsed põletikulised infiltraadid. 
Intraalveolaarselt rohkelt vahutava tsütoplasmaga 
maksofaage. Kopsukoes väljendunud fibroos.  

 Arvestades kliinilist informatsiooni ja morfoloogilist 
pilti leid sobib amiodaroonist tingitud 
kopsukahjustusele koldelise mõõduka fibroosiga.  



POSTOP. RÖ 



LÕPLIK DIAGNOOS: 

  Ravimist põhjustatud krooniline interstitsiaalne 

kopsuhaigus (amiodaroon).  

 

 

  Patsient jäi jälgimisele. 



AMIODAROON 

o Antiarütmikum, klass III 

o Näidustused: supraventrikulaarsed ja 
ventrikulaarsed tahhüarütmiad, kodade virvendus 
ja laperdus. 

o Kõrvaltoimed: fotosensitiivsus, sinakas-hall 
nahavärvus, kilpnäärme talitluse häired, 
maksafunktsiooni langus, luuüdi supressioon 

 Ohtlikum kõrvaltoime: kopsukahjustus.  

 Neuroloogilised kõrvaltoimed: paresteesiad, 
peavalu, pearinglus, treemor, polüneuropaatia, 
jne.  



o Amiodarooni manustamisest põhjustatud kopsude 
interstitsiaalne haigus. 

o Esinemissagedus 5-10% amiodarooni 
kasutajatest. 

o Riskifaktorid: 

• Vanud >60 a. 

• Amiodarooni kasutamine >2 kuu. 

• Amiodarooni doos >400 mg päevas. 

• Varasem krooniline kopsuhaigus. 

• Varasem angiograafiline uuring. 

AMIODARONE LUNG 



Histoloogiline manifestatsioon Kliiniline korrelatsioon 

DAD (diffuse alveolar damage) ARDS, AIP 

NSIP (nonspecific interstitial 

pneumonia) – sagedasem. 

NSIP 

OP (organizing pneumonia) COP (Cryptogenic organizing 

pneumonia) 

AMIODAROONIST PÕHJUSTATUD KOPSUKAHJUSTUSTE 

MUSTRID 



http://radiopaedia.org/articles/adult-respiratory-distress-syndrome 

http://radiopaedia.org/articles/cryptogenic-organising-pneumonia-1 

http://radiopaedia.org/articles/amiodarone-lung 

NSIP  

COP 

ARDS 
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AMIODAROONI LADESTUMINE 

o Amiodaroon sisaldab 37% ulatuses joodi.   

o Amiodaroon jaotub rasvkudedesse ja hea 
verevarustusega organitesse (n. kopsud, maks, 
neerud, lümfisõlmed). Võib akumuleeruda.   

o HRCT: võimalik kõrge tihedusega fookuste 
olemasolu (82-175 HU), mis tavaliselt jäävad 
konsolidatsioonide piirkonda, harvemini 
retikulaarse joonise piirkonda. 

o Maksa tiheduse ↑. Maksa tiheduse tõus võib 
esineda ka patsientidel, kellel pulmonaalne 
toksilisus ei ole väljendunud.  



PATSIENDI MAKS NATIIVUURINGUL: 



RAVI JA PROGNOOS 

o Pärast amiodarooniga ravi katkestamist püsib 

terapeutiline toime 7 päeva kuni kuu aega.  

o Hormoonravi peatab kopsukahjustuse 

süvenemist ja üle aja võib parandada 

kopsuleidu. 

o Väljakujunenud kopsude toksilisusega 

patsientidel on letaalse lõpe risk <10%. 

 



TÄNAN! 



KASUTATUD KIRJANDUS 

 ITKi ja PERHi haiguslood. 

 Amiodarone Lung - High-Resolution CT of the Lung – fourth 

edition; W.R.Webb.  

 What Every Radiologist Should Know about Idiopathic 

Interstitial Pneumonias - Christina Mueller-Mang, MD, 

Claudia Grosse, MD. - RadioGraphics 2007; 27:595–615 

 www.ravimiamet.ee -> Ravimiregister 

 http://radiopaedia.org/articles/amiodarone-lung 

 http://www.uptodate.com/contents/amiodarone-

pulmonary-toxicity 
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