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• Sonograafiale saadeti vererõhu kõikumiste tõttu. 

 

• Maks parema sagara medioklavikulaarjoonel 11.6 cm, maks 
täis peeneid kajarikkaid ümarkoldeid ca 6-7 mm.  



EMO 

• Nov. 2012 - Perearsti saatekirjaga diagnoosi täpsustamiseks. Sonograafiale 
saadeti vererõhu kõikumiste tõttu. 

• Peab dieeti, kuna suitsetamisest loobumise järgselt tõusis kehakaal, 
viimasel ajal iste harvem üle 1-2 päeva; värvuse, konsisentsi osas pole 
muutusi märganud. Ravimitest tarvitab dironormi. Ravimallergiat eitab. 

• Operatsioonidest anamneesis keisrilõige. 

• Obj. Rahuldavas üldseisundis, kõht palpatsioonil pehme, valutu. 
Auskultatsioonil südametöö regulaarne, kopsudes bilat. vesikulaarne 
hingamiskahin. 

• RR 108/67 mmHg, puulss 72 x , SpO2 96 lisahapnikuta, kehatemperatuur 

36,8. 



KT leid 

NATIIV ARTERIAALNE 

VENOOSNE HILISFAAS 



Maksasiseste sapijuhade hamartoomid 

• Arenevad embrüonaalsetest maksasisestest 
sapijuhadest, mis ei taandarene 

• Kaebused puuduvad, reeglina juhuleid 
radioloogilistel uuringutel, laparatoomial või 
lahangul 

• Makroskoopiliselt: hallikas-valged 0.1 – 1.5 cm 
nodulaarsed kolded, millel ei ole enam seost 
sapijuhadega ning mis asuvad difuusselt üle 
kogu maksa parenhüümi 

• Patohistoloogiliselt: tsüstilised maksa kolded, 
mille sees on laguproduktid (debris) ning mis 
on vooderdatud ühekihilise biliaarse epiteeliga 



Maksasiseste sapijuhade hamartoomid 

• Hamartoomid on alla 1.5 cm, ei 
kontrasteeru, on veidi 
ebakorrapäraste piiridega 

• Dif. Diagnostiliselt 

• Maksatsüstid võivad olla suuremad 
kui 1.5 cm, on selgema ja siledama 
piiriga 

TSÜSTID 

HAMARTOOMID 



Dif. diagnostiliselt 

• Mitmed maksa mts – võivad olla 
suuremad kui 1.5 cm, 
kontrasteeruvad 

• Mitmed maksa mikroabstsesssid 
– reeglina esineb vastav kliinik 



Maksasiseste sapijuhade hamartoomid 

• Leid UH-s 

– Reeglina hüperehhogeensed 
kolded (kui asuvad üksteisest 
eraldi) 

– Suuremad kolded on reeglina 
aga hüpoehhogeensed 

– Kui kolded on väga väikesed 
võib tekkida mulje, et tegemist 
on maksa steatoosiga 



Maksasiseste sapijuhade hamartoomid 

• MRT leid 
– T1-s võrreldes maksa 

parenhüümiga 
hüpointensiivse signaaliga 

– T2-s – hüperintensiivse 
signaaliga 

– MR-kolangiograafial on näha, 
et hamartoomidel ei ole seost 
maksa sapijuhadega 

– T1+C-s oli kirjeldatud servmist 
kontrasteerumist, ilmselt 
kontrasteerub koldega piirnev 
hamartoomi poolt kokku 
surutud maksa parehüüm 

T1 

T2 

T1+C 



KT uuring dünaamikas 

Natiiv Arteriaalne Venoosne 
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• Kaebused 
– Kõhuvalu, iiveldus. On haige umbes 5 aastat, korduvalt viibis ambulatoorsel 

ravil ja uuringutel, kuid patoloogiat ei leitud. Valu intensiivistus sel aastal 
detsembri keskel. Kõhutegevus aeglane, sageli kõhukinnisus. Kaalulangust ei 
ole esinenud. Anamneesis operatsioone ei olnud, kaasuvaid haigusi eitab. 

• Küsimus radioloogile 

– ... 

 



KT leid 

VENOOSNE ARTERIAALNE 

SAG REKO, ARTERIAALNE COR REKO, VENOOSNE 



KT leid, 3D (MPR) 



Krooniline vaagna valu 

 Vaagna valu, mis kestab > 6 kuud 

 Ei ole seotud men. tsükliga ega suguliste vahekordadega 

 Sageli valusündroom ei allu isegi analgeesia toimele 

 On günekoloogi amb. vastuvõtu põhjuseks 10 – 40 % juhtudel 

 Etioloogia sageli ebaselge 

 Mõnel patsiendil võib olla teostatud rida uuringuid, s.h. 
diagnostiline laparoskoopia 

 Dif. dgn. spekter on lai: endometrioos, liited, emaka fibroidid ja 
väikevaagna varikoos 



Pelvic Congestion Syndrome 

 Väikese vaagna verepaisusündroom 
 Üldist 

 Retrograadne vool ovariaalveeni(de)s võib põhjustada ovariaal- ja parametrumiveenide 
varikoosset laienemist 

 Põhiline kaebus on krooniline väikevaagna valu, mis ägeneb asendi muutmisel, käimisel 
 Muud sümptomid – düspareunia, reie ja/või vulva piirkonna veenilaiendid 
 Võib põhjustada massiefekti – sümptomiteks on siis kõhukinnisus ja kusepõie pidamatus 
 Võib olla bilateraalne, kuid sageli laienenud on vasaku poole veenid 
 Haigestuvad eeskätt mitu korda sünnitanud naised 

 Etioloogia 
 Mehhaanilised faktorid 

Vasaku neeruveeni anatoomilised variandid (retroaortaalne kulg, neeruveeni ahenemine aodri 
ja SMA vahel) 

 Ravi 
 Invasiivne – embolisatsioon (angiograafial), ovariaalsete veenide laparaskoopiline 

ligeerimine 



Pelvic Congestion Syndrome 

 Radioloogilised uurimisvõimalused 

 UH 

TVUS 

Transabdominaalne 

 KT kontrastainega 

 MRT (ei ole vaja kontrastainet) 

 Angiograafia (venograafia) – kuldstandart, võimalus 
koheseks raviks 

Patsient lamab – veenide 
mõõtmete alahindamine 



Pelvic Congestion Syndrome 

 MR venograafial: refluks on võimalik 
ovariaalses veenis 6.4 +/- 1.6 mm, 
normaalseks peetakse aga ca 4.5 +/- 1.3 mm 
läbimõõduga veresoont 

 Venograafial: normaalne ovariaalne veen ca 5 
mm, patoloogiline – üle 8 mm 

 Lisaks 

Looklevad veenid munasarja(de) ja emaka ümber > 5 mm 

Laienenud veenide läbimõõt suureneb Valsalva manöövril 


