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Anamnees 

• 5 a poiss 
• Põhidiagnoosiks F84.0 – lapseea autism 

– Autism on pervasiivne arenguhäire, millele on 
iseloomulik psüühika hälbinud ja/või kahjustatud areng 
ning häirete avaldumine kolmes valdkonnas:  

• Sotsiaalne interaktsioon 

• Kommunikatsioon 

• Piiratud stereotüüpsed huvid ja käitumine 
– Säilitavad rigiidselt rutiini ja on äärmiselt vastu muutustele (sh. 

söömisharjumused) 

– Ebatavaline tundlikkus sensoorsetele stiimulitele (nt. toidu lõhn, 
maitse, struktuur) 

 

 



Anamnees 

• 06.02.17 hospitaliseeritud korduva patsiendina 
lastepsühhiaatria osakonda  

• Pt. põhidiagnoosi tõttu kõnetu. 

• Ema sõnul põhiprobleemiks, et laps ei võta viimastel 
nädalatel jalgu alla, keeldub jalgadele toetumast. 
Jääb mulje, et vaevusi põhjustab kord parem jalg, 
siis jälle vasak jalg. 

• Viimastel päevadel lisandunud igemete veritsemine, 
värin kätes, näonaha kuivus ja ketendavad laigud. 



Anamnees 
• 19.01 – 21.01.17 hospitaliseeritud pediaatria osakonda 

vasaku jala lonkamise tõttu. 

• Jaanuari alguses olnud kukkumine, nädal hiljem hakkas 
lonkama. 

• 09.01.17 teostatud  rö-ülesvõte trauma tunnusteta.  

• Osakonnas teostatud uuringud: 
– 20.01.17 UH puusaliigestest, põlveliigestest ning kõhu- ja 

vaagna piirkonnast: leid on normi piires 

– 20.01.17 ENMG  jalgadest: selget kahjustussündroomi esile ei 
tule  

• Kliiniliselt jäänud kahtlus artriidile, mistõttu raviks 
määratud ibuprofeeni. 

 

 



Objektiivne leid 

• 06.02.17 

• Objektiivselt kõhna kehaehitusega (KMI 11,9). 

• Pt. lamab voodis, jalad sundasendis (puusadest ja 
põlvedest fleksioonis). Passiivselt liigutada ei lase, 
hakkab kõvasti protestima (valureaktsioon peamiselt 
alajäsemetes, kuid vähem ka ülajäsemetes). 

• Labakätes aeg-ajalt kerge treemor.  

• Igemed veritsevad. Parema käe küünte ümbruses 
samuti hüübinud vere jäljed – ema sõnul närib küüsi 



Laboratoorsed uuringud 
Analüüs/parameeter Ref. väärtus 20.01.17 07.02.17 

B-WBC 6-17,1 x 109/L  7,73 7,35 

B-RBC 3,9-5 x 1012/L  3,72 3,77 

B-Hb 111 - 141g/l 109 110 

B-Hct 34 - 40% 31,8 33,2 

B-PLT 150 – 450 x 109/L  223 219 
 

S,P-CRP < 10,0 mg/l 2,0 2,9 

B-ESR 4 – 12 mm/h 42 45 

fS-RF < 14,00 IU/ml 6,50 

S-ANA Ab neg neg 

B-HLA-B27 Ag Fc neg neg 

S,P-Fer  13,4 - 75ng/ml 50,1 

S,P-Vit B12 181 - 797pmol/l 173 266 

S,P-Fol 0,49 - 13ng/ml 2,6 

S,P-Vit D (25-OH) > 75nmol/l 45,2 



Haiguse kulg 

• 07.02.17 alustatud valuravi Diklofenak 25mg x2 p/r. 

• Valuravi foonil laps veidi rahulikum, kuid üldseisund 
nädala jooksul pigem negatiivse dünaamikaga. 
Lapsel jätkuvalt igemete veritsus, petehhiad 
vererõhu manomeetri mansetist, naha 
kuivus/ketendus, süvenev lihasnõrkus ja loidus, 
keeldub söögist ja joogist, istuma ei tule, viril. 

• Konsulteeritud pediaatritega (sh reumatoloog), 
suunatud täpsustavatele uuringutele. 

 



MRT 17.02.17 
T1 STIR 

• Mõlema reieluu distaalsetes metafüüsides T1 kujutistel hüpointensiivne ja T2 
rasvsupressiooniga kujutistel hüperintensiivne signaalimuutus - luutursele sobiv leid 

• Mõlemapoolselt reieluude distaalse metafüüsi ümber vähene periosti ning pehmekoe tursele 
viitav T1 hüpointensiivne, T2 rasvsupressiooniga hüperintensiivne signaalimuutus 

 



MRT 17.02.17 T1 STIR 

• Mõlema sääreluu ja pindluu metafüüsides T1 kujutistel hüpointensiivne ja T2 
rasvsupressiooniga kujutistel hüperintensiivne signaalimuutus - samuti luutursele 
sobiv leid. 

 



Rö-ülesvõte 
09.01.17 



Rö-ülesvõte 
09.01.17 

• Nokjalt laienenud metafüüsid (jäme sinine nool) 
• Kasvutsoonis metafüüsi poolselt olev sklerootiline joon (sinine nool) ja sellele järgnev 

lüütiline tsoon (must nool) 



Haiguse kulg 

• 11.02.17: Kliinilise pildi ja anamneesi (sööb vaid saia 
ja siirupit) põhjal tekkinud skorbuudi kahtluse tõttu 
raviskeemi lisatud vitamiin C 200mg/p 

• Alates 12.02.17 lapse üldseisund hakanud 
paranema. 

• Haiglast lahkudes 17.02.17 igemete veritsus 
taandunud, nahk paranenud, tuleb istuma ja liigub 
põlvede najal, lihasjõudlus paranenud, laps 
rõõmsam ja aktiivsem.  
Kodune ravi: vitamiin C 100mg/p + vitamiin D 800 
TÜ/p 



Skorbuudi ajaloost 

• Esmakirjeldused Vana-Egiptuses  
ligikaudu 1500 aastat eKr 

 

• Hippocrates (460 – 370 eKr) 

– Termin ileos ematitis 

• Selle haiguse sümptomid on järgnevad: valu suus, 
igemed on hammastest eraldunud, ninasõõrmetest 
tuleb verd. Mõnikord tekivad jalgadele haavandid, 
millest mõned ei parane ning need on musta värvi ja 
nahk on õhuke. 

 E. Magiorkinis et al.  European Journal of Internal 
Medicine 22 (2011) 

 
 



Skorbuudi ajaloost 

• 1556. aastal kasutab Taani arst Johannus Echthius 
esimesena sõna scorbutus 
– Tuletatud sõnast skyrbjugr e. turse (bjugr) hapendatud 

piima (skyr) joomisest  
 

• Arvukad skorbuudi kirjeldused 15-18 saj 
maadeavastajate hulgas 
– Ligikaudu 50-80% meresõitjatest surma põhjuseks 
– Skorbuuti suri ligikaudu 2 mln meremeest - arvuliselt 

rohkem kui kõikidesse õnnetustesse ja teistesse 
haigustesse kokku   
 

E. Magiorkinis et al. European Journal of 
Internal Medicine 22 (2011) 

 
 



Skorbuudi ajaloost 

• 1753. aastal avaldab Briti Kuningliku 
Mereväe kirurg Sir James Lind 
skorbuudi temaatilise väitekirja 
– 1747. aastal läbiviidud eksperimendi 

tulemused (peetakse esimeseks 
prospektiivseks kliiniliseks uuringuks) 

– 12 skorbuudihaiget meremeest jaotati 
paarideks 

– 2 meremeest, kes said raviks apelsine 
ja sidrunit, olid 6 päeva järel 
rivikõlbulikud 
 
 
 E. Magiorkinis et al.  European Journal of 

Internal Medicine 22 (2011) 

 
 



Skorbuudi ajaloost 

• 1883. aastal kirjeldab Sir Thomas Barlow 31 lapse rahhiidi juhtu, 
mille põhjal järeldab, et laste n-ö „akuutne rahhiit“ on tegelikult 
skorbuut, mis esineb mõningatel juhtudel koos tõelise rahhiidiga. 

 

• 1927. aastal isoleerib ungari  
füsioloog Albert Szent-Györgyi  
antiskorbuutilise faktori  
heksuroonhappe, mis hiljem  
nimetatakse askorbiinhappeks 

 

E. Magiorkinis et al.  European Journal of 
Internal Medicine 22 (2011) 

 
 



Vitamiin C [2] 

• L-askorbiinhape e. L-askorbaat 

 

• Essentsiaalne vesilahustuv vitamiin 

– Varud organismis 2 – 6 nädalaks 

• Imendub peensooles Na-sõltuva aktiivtranspordina ja 
passiivdifusioonina 

– Praktiliselt täielikult jõuab verre ligikaudu 200 mg  

– 5000 mg korral 15-20% → kõhulahtisus 

• Liigne askorbiinhape ja metaboliidid väljutatakse uriiniga 

• Bioaktiivsus kaob kuumutamisel, hapniku ja valguse toimel 

https://www.google.ee/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwij9Mfs4YfTAhVIkywKHbkgDH8QjRwIBw&url=https://dailyhealthpost.com/vitamin-c-anti-virus/&bvm=bv.151325232,d.bGg&psig=AFQjCNGlR1s04QU-a2vl5lXLUR4KE2ZxUQ&ust=1491290885597275


Vitamiin C 

• Osaleb nii ensüümide kofaktorina kui ka 
redutseeriva-oksüdeeriva ainena paljudes 
biokeemilistes reaktsioonides [2] 

 

• Tähtsamad funktsioonid [2]:  
– Keskne roll kollageeni lõpliku 

heeliksi formeerumisel 
– Redutseerib seedetraktis Fe3+ 

→Fe2+      

– Osaleb kofaktorina 
katehoolamiinide sünteesis 

– Vajalik karnitiini biosünteesis 
– Vähendab vabu radikaale ning 

kaitseb seeläbi DNAd ja veresoonte 
intimat  
 
 



Vitamiin C 



Skorbuut 

 

• Kliiniliselt väljendunud vitamiin C defitsiit 

– Tüüpiliselt väljendub juhul, kui organismi depood on alla 
350mg (norm ~1500 – 2500 mg) 

 

• Sümptomid tekivad ligikaudu 3 kuud (8 -11 näd) 
peale ebapiisavat vitamiin C (alla 10 mg/p) 
tarbimist 

 

 

 

 

 

 

 



Epidemioloogia 

• Tänapäeval arenenud maades väga haruldane 
(extremely rare) 
– Kirjanduses eelkõige haigusjuhtude kirjeldused 

 
• Riskigrupid: 

– Alkohoolikud 
– Üksi elavad vanurid 
– Kroonilise kõhuvaluga patsiendid 
– Malabsorptsiooni sündroomiga patsiendid 
– Ekstreemsete dieetide pidajad (Zen makrobiootiline dieet) 
– Põgenikud ja pagulased 
– Psühhiaatrilised patsiendid 

 
 



Epidemioloogia 

• 2015 (Ma et al.) Bostoni Lastehaiglas läbiviidud 
süstemaatiline ülevaade: 
– Ajavahemik jaanuar 1996 kuni detsember 2014 
– 7 diagnoositud skorbuudi juhtu (362 068 juhu hulgast) 

• Patsiendid vanuses 3-11 aastat 
• Kõik patsiendid olid arenguhäirega (4 autismi diagnoosiga 

patsienti) 
 

• 2001 (Weinstein et al.) Toronto Lastehaiglas 
läbiviidud süstemaatiline ülevaade: 
– Ajavahemik 1980 kuni 2000 
– 2 diagnoositud skorbuudi juhtu  

 

 



Kliiniline pilt 

Varajased sümp. Gingivaalsed Muskoloskeletaalsed Hilised sümp. 

• Asteenia 
(ärrituvus, ärevus, 
letargia) 

• Isutus, 
kaalukaotus 

• Subfebriliteet 
• Petehhiad 
• Kuiv ketendav 

nahk 
• Korgitser-tüüpi 

kehakarvad 

• Igemete turse 
• Ekhümoosid 
• Veritsus 
• Hammaste 

loksumine 
 

• Jäsemete ja 
liigeste turse 

• Artralgia 
• Müalgia 
• Hemartroos 

 

• Neuropaatiad 
• Krambid 
• Mitteparanevad 

infitseeruvad 
haavandid 

• Ulatuslikud 
hematoomid ja 
hemorraagiad 
 
 

• Surm 

Haiguse kulg 



Kliiniline pilt 
• Imikute ja laste skorbuut 

– Tuntud kui (Moeller-)Barlow haigus 
– Tekib rinnapiima mitte saavatel imikutel 5-6 kuu vanuses, kui 

sünnijärgsed varud lõppevad 

 
• Sagedased sümptomid: 

– Üldine ärrituvus 
– Jäsemete valu (peamiselt alajäsemed) 

• Kuni 80% juhtudest  

– Pseudoparalüüs (peamiselt alumine pseudoparalüüs) 
• Kuni 50% juhtudest iseloomulik nn „konnaasend“ 

– Igemete veritsus   
• imikute puhul on igemed muutusteta 

– Aneemia 

• Võimalikud sümptomid: 
– Isutus 
– Subfebriliteet 
– Mõõdukas (vahel verine) kõhulahtisus 
– Naha petehhiaalne lööve 
 

 

World Health Organization. 1999  
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Laboratoorsed muutused 

• Aneemia 
• Kombinatsioon veritsusest, raua vähenenud imendumisest ja 

kaasuvast teiste mikrotoiteainete puudusest (nt. folaat) 

• ERS↑ 

• Harvem C-reaktiivse valgu↑ 

• Madal askorbiinhappe tase* 
– Seerumis/plasmas  

• Ei peegelda tegelikku depoode olukorda 

– Leukotsüütide buffy-coat 
• Tehniliselt keerukam, vähene kättesaadavus 

 

 

 

 

Weinstein et al. 2010 



Diagnoosi kriteeriumid 

• Eelkõige kliiniline diagnoos 

 

• Põhikriteeriumid: 

– Ebapiisav vitamiin C  tarvitamine anamneesis  

– Skorbuudile sobilik sümptomaatika/kliiniline leid 

– Laboratoorselt  madal askorbiinhappe tase 

 
World Health Organization. 1999  



Diferentsiaaldiagnoos 

Pimentel L. 2003 



Radioloogiline leid 

• Rö-ülesvõte 
– Kirjanduses kõige enam kirjeldatud modaliteet 
– Muutused hinnatavad tavaliselt 3-6 kuud kestnud vitamiin C puuduse korral 

 

• MRT 
– Kõrge tundlikkus luuturse hindamiseks 
– Muutused suhteliselt mittespetsiifilised 
 

 
 

• UH 
– Kirjanduse põhjal kasutatud subperiostaalse hematoomi jälgimiseks 

 

• Stsintigraafia 
– 99mTc- MDP luude stsintigraafia  
– Kirjanduse põhjal kasutatud eelkõige teiste modaliteetide leiu täpsustamiseks 



Rö-ülesvõte 

• Üldised tunnused: 

– Osteopeenia 

– Õhuke luukorteks 

– Trabekulaarse luujoonise 
hägustumine 

– Laienenud metafüüsid 

Chang  C. RadioGraphics 2016 



Rö-ülesvõte 
• Spetsiifilisemad tunnused 

Tunnus Kirjeldus 

Frankeli joon Kasvuplaadi  
esialgse 
kaltsifitseerumise 
tsoonis olev 
sklerootiline joon 

Trümmerfeldi tsoon 
(sks. prahiväli) 

Frankeli joone alune 
lüütiline tsoon 
metafüüsis 

Pelkeni kannus Kannus, mis katab 
metafüüse 

Subperiostaalne 
hemorraagia 

Varjustusalad 
periostaalselt, mis 
lõpuks kaltsifitseeruvad 

Wimbergi ring Väiksemad lüütilised 
epifüüsid, mis on 
ümbritsetud kitsa 
sklerootilise äärisega 

Radiopeadia.org 

Chang  C. RadioGraphics 2016 



Rö-ülesvõte 

 

Chang C. 
RadioGraphics 2016 
 



MRT leid 
• Multifokaalsed luuturse 

alad eelkõige 
sümmeetriliselt 
kasvutsoonides [3,4, 10-14] 

– Langenud signaal T1 
kujutistel 

– Tõusnud signaal T2 kujutistel 

• Subperiostaalne 
hemorraagia [3,4, 10-14] 
– Eleveeritud periost 

– Heterogeenne T1 ja T2 
 kujutiste signaal 
subperiostaalselt 

– Ümbritseva pehmekoe 
 tursele viitav  
signaalimuutus 

 

 



MRT leid 



MRT leid 



Ravi ja prognoos 

• Ravi: 
– Standardiseeritud raviprotokoll puudub 

– Vitamiin C asendusravi kuni 1 kuu ja/või kuni sümptomid 
kaovad (Ratanachu-Ek et al.2003; Weinstein et al. 2001; Agarwal et al. 2015) 

• Lapsed: 100-300 mg/p 

• Täiskasvanud: 500 - 1000 mg/p 

 

•  Prognoos: 
– Adekvaatse ravi korral on prognoos väga hea: 

• Veritsus, gingivaalsed ja üldnähud taanduvad päevadega 

• Luumuutused lahenevad mitme nädala jooksul 



Kokkuvõte 

• Skorbuut on tänapäeval arenenud maades harv haigus, 
kuid esineb siiski teatud riskigruppides 

 

• Diagnoosi hilinemise ja liigsete uuringute/protseduuride 
vältimiseks tuleks arenguhäiretega laste puhul 
diferentsiaaldiagnostiliselt kaaluda skorbuudi esinemise 
võimalust. 

 

 

 

 
„The charm of history and its enigmatic lesson consist in the fact that, from age to 
age, nothing changes and yet everything is completely different.” 

Aldous Huxley 
 



Tänan tähelepanu eest! 

Suur tänu dr. Äli Roodse ja dr. Katrin 
Bakhof! 
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