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I haigusjuht - N 60 a 

• Pöördub erakorraliselt 25.11.2014
• Kaebused: 

– kõhu suurenemine
– koormusel hingeldus, köhatamine
– Palavik 37,4



Anamnees

• Patsient on olnud korduvalt hospitaliseeritud 
aneemia tõtu
– Põhjuste otsingul  tõsine kahtlus intestnaalsele 

lümfangiektaasiale
• Madalad verevalgud, madalad immunglobuliinid, sobiv 

leid kapselendoskoopial ja enteroskoopial



Peensoole lümfangiektaasiad

04.09.2014 Ösofagogastroduodenoskoopia
Limaskestal hulgaliselt valkjaid ca 1- 3 mm 
suuruseid moodustsi, mis ilmselt 
lümfangiektaasiad ning millest seekord 
vähemalt kahest näha valkja vedeliku leke 
peensoolde. 

1.09.2014 Balloonenteroskoopia
Peensooles liikudes näha valendikus 
heledat verd.



Anamnees

• Sügisest uue probleemina küllat kiirelt 
retsidiveeruv ksüloosse vedeliku kogunemine 
paremasse pleuraõõnde ja kõhuõõnde

• Korduvalt punkteeritud, dreeni eemaldamisel 
ennistub vedelik kiirest  viimat u 2000 ml 
piimjat vedelikku) 



Cummins-Brown Animal Care Center htp://animalcarectr.vetsuite.com/Templates/ContentPages/Artcles/ViewArtcleContent.aspx?Id=505 



Objektiivne leid

• Rahuolekus oluliste vaevusteta
• Paari päevaga nähtavalt pastoossemaks 

muutunud - nägu, kael, kehatüvi, jalad. 
• Põsed roosatavad - subfebriliteet. 
• Paremal hingamiskahin minimaalne.
• Kõht esilevõlvunud – soolegaas, astsiit?
• AR 160/80 mmHg, südametegevus 

minimaalselt tahhükardiline, toonid tavalised.



KT 21.11.2014

Paremal on ühisjugulaarveenis 
nähtav tromb u. 10 cm 
lõigul, ulatudes rangluu aluse 
veeni suudmesse ja kraniaalsel 
sisemise jugulaarveeni suudmesse 



Paremas pleuraõõnes on 
ülirohkelt vaba vedelikku, kuni 
10 cm kihina

Kõhukoopas on nii vaba 
vedelikku kui ka piirdunud 
kogumeid, neist suurim 
vasakul 17,2 x 9,6 cm. 
Naha aluskoes on  difuusne 
turse. 

KT 21.11.2014



Haiguse kulg

• 26.11.14 dreneeritud paremat pleuraõõnt – 
piimjat vedelikku koheselt u 4 liitrit. 
– Pleuravedeliku analüüs: kõrge triglütseriidide 

sisaldus kinnitab, et tegemist tõepoolest ksüloosse 
vedelikuga.



Haiguse kulg

• Jugulaarveeni tromboos –paikneb 
just parema lümfduktuse 
suubumiskohal; lümfpaisu alla satus 
nii parem rindkerepool kui lõpuks 
ilmselt retrograadselt ka ductus 
thoracicuse süsteem.

• Pleuravedeliku  ja astsiidivedeliku) 
vähenemine langes ajaliselt kokku 
antkoagulantravi algusega

• Patsiendi kliiniline paranemine 
jätkus - lümfaatline pastoossus 
kadus, kaaluiive kokku  -14 kg



Arutelu

• Intestnaalne lümfangiektaasia on haruldane haigus, mida iseloomustab 
peensoole intramukosaalsete lümfteede obstruktoon või malformatsioon. 

• Kaks vormi:
– Primaarne intestnaalne lümfangiektaasia  kirjeldatud < 200 juhu)

• Enamast diagnoositakse enne 3 eluaastat. 

– Omandatud intestnaalne lümfangiektaasia
• Retroperitoneaalne fbroos, konstriktivne perikardiit, pankreatit, neoplastlised tuumorid, 

infltrativsed haigused. 

• Häiritud lümfdrenaaž viib suurenenud rõhuni ja tekib lümfleke 
soolevalendikku. 
– Kõhulahtsus, kõhuvalu, külotooraks ja küloosne astsiit. 
– Hüpogammaglobulineemia, hüpoalbumineemia, hüpokaltseemia, ödeem, 

lümfotsütopeenia, aneemia mikrohaavanditest
• Jugulaarveeni tromb oli tn lisafaktoriks, mis vallandas külotooraksi tekke. 





II haigusjuht – N 72 a  

• Saabus erakorralisena
• Kaebused:

– Tugev õhupuudus  KA – SpO2 78%)



Anamnees

• Hüpertooniatõbi
• 2014 teostatud spinaalstenoosi tõtu 

lülisamba tagumine spondülodees L2-Iileum
• Post op periood olnud rahuldav

• Täna õhupuuduse tõtu kokku vajunud
• KATE?



Objektiivne leid

• Teadvusel, adekvaatselt kontaktne
• Keskmise raskusega üldseisundis
• Vasakul põsesarnal hematoom
• SpO2 90% lisahapnikuga
• Kopsude alaväljades nõrgenenud hingamiskahin. 
• Südametegevus regulaarne, cor fr. 85 x `, RR 126/70 

mmHg. 
• Kõht palpatoorselt pehme. 
• Perifeersete turseteta.



EMO KT 1.10.2015

Väga massiivne parempoolne fuidotooraks. Parema kopsu totaalne 
atelektaas fuidotooraksi tõtu, vasaku kopsu alasagaras on vedelikuga 
piirnevates segmentedides atelektaas.  Mediastinum on kergelt nihutatud 
fuidumi tõtu vasakule poole. 



Haiguse kulg

• EMO-s punkteeritud, saadud 2000ml hägust 
hemorraagilist vedelikku - saadetud analüüsideks.

• KATE välistatud. 
• Kardiomarkerid normis. 
• Põletkunäitajad verest mõõdukalt tõusnud, CRP 

68 mg/L.
• Täiendavateks  uuringuteks ja diagnoosi 

täpsustamiseks hospitaliseeritud siseosakonda.



KT 2.10.2015

Paremas pleuraõõnes kuni 5 cm kihina vedelikku - vedelik on homogeenne, ei ole 
verele iseloomulikku  thedust .
Lisainfona uuel uuringul Th11 lülikeha murd - murrujoon kulgeb rist läbi lülikeha, 
lisaks parema 11. roide murd paravertebraalsel, kerge fragmentde dislokatsioon 



Haiguse kulg

• Täpsustatud anamneesist selgub, et patsient 
on kuu aega tagasi kukkunud kasvuhoones 
paremale küljele. 

• Patsiendi sõnul oli trauma pigem väike. 
Seljavalu sellele ei järgnenud. 



KT 2.10.2015



Haiguse kulg

• Postraumaatline külotooraks - ravi juhtmine esialgu 
konservativne.
– Pleuravedelikust saadud kõrge triglütseriidide sisaldus >13 mmol/L, 

mis kinnitanud külotooraksit. 

• Th11 murru tõtu näidustatud op ravi peale fuidotooraksi 
lahendamist. 

• Põletkunäitajad verest tagasihoidlikud, CRP 51 mg/L, Hgb 
133 g/L

• 0-dieet, vedeliku asendus, parenteraalne toitmine. 



RÖ RINDKEREST 4.10.2015



Haiguse kulg

• 06.10 pleuradreen
• Dreenieritus esimesel ööpäeval 3850 ml
• Järgmistel ööpäevadel kuni 800ml-1300ml vedelikku. Erits järk-järgult 

läbipaistvam, valkjas-kollane.

• 19.10 Palavikutõus. Põletkunäitajad veres märgatavalt  tõusnud, CRP 200 mg/L, 
PCT 0,5. 

• Konsulteeritud valvetorakaalkirurgiga - kokkuleppel läheb üle edasiseks raviks SA 
PERH torakaalkirurgia osakonda. 

• Verekülvide vastused  positivsed Staphylococcus hominisele, tulemused 
edastatud PERH-i.

• PERHis teostatud parempoolne toraktotoomia, ligeeritud rasvkoes erinevaid 
struktuure. Lümfleke peatus. 



Arutelu

htp://anatomia.uw.hu/ora-045/ora-045-e.JPG



Arutelu

• Torakaaltrakt ruptuur on väga haruldane
– Enamus torakaaltrakt vigastusi on põhjustatud 

lümfoomist  60%). Samut võib seda põhjustada 
kaasasündinud malformatsioon, tsirroos või 
tuberkuloos. 

– Teisel kohal on traumad, millest enamus on 
iatrogeensed.

htp://www.wsoctv.com/news/news/health-med-ft-science/treatng-a-thoracic-duct-injury//nGsHd/
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