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 03.09  äkitselt tekkinud vasakusse jalga kiirguv tugev 

valu, palavik 

 CRV hospitaliseerimisel 225  

 Urotrakti infektsioon 

 Diabeet, KOK 

 



 Labor: aneemia, pos Borrelia IgG ja IgM, kiirenenud 

settereaktsioon , ASAT   

 Saanud Amoxicillin, Ciprofloxaciniga, hiljem 

Doxycycliniga borrelioosi kahtlusel.  



03.09.2017 



18.09.2014 06.09.2017 



 Portokavaalsel lümfisõlmed ja mõned suurenenud 
lümfisõlmed paraaortaalsel,  

 Mao pülooruse piirkonna lokaalne seina 
paksenemine 

 Maksa kontuur on laineline, maksa tihedus normis   

 Nabasong 
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 Neuroborrelioosi ja mao leiu täpsustamiseks 

 CRV 40 mg/L, kiirenenud settereak. 

 Obj:  

 alaselja osas palpatoorset kerget valulikkust 
alumiste nimmelülide osas.  

 Vasakul positiivne Lasegue.  

 Kerge vasaku jala proksimaalne nõrkus, distaalne 
jõudlus hea.  



 Lumbaalpunktsioon- selge liivor (traumaatilise 
punktsiooni tõttu esimeses katsutis veresegune 
liikvor). 

 Gastroskoopia: kardia puudulikkus, mao antrumi 
erosioonid, mao antrumi haavandid. Forrest III.  
Bulbuse haavandi arm  



 Saatekiri: Diski prolaps? 1 kuu tugev valu 
vasaku reie välisküljel ja säärel. Valu tõttu? ka 
proksimaalselt vas jalas  kerge lihasjõu langus.  
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 Sakraalosas alates L5/S1 diski kõrgusest ulatub 
spinaalkanalis (epiduraasel) vasakul dorsolateraalsel 
distaalsemale kuni S2 keskosani spinaalkanalit ahendav ja 
cauda equinat komprimeeriv kontrasteeruva äärisega 
kogumik (4,5 cm pikk, 1,2 cm lai) - eelkõige abstsessile 
sobiv leid. 

 Osaliselt uuringul jälgitav patoloogilist kontrasteerumist ka 
vasakul SI liigese ümber luudes, ümbritsevalt pehmes koes, 
paraspinaalses lihases.  

 Käesoleval MRT uuringul ei ole kaetud perifeersed pehmed 
koed (gluteus lihased), kus 21.09.17 KT uuringul tagantjärgi 
aimatavad formeeruvad kogumikud - võib ülevaadata UH-
ga külviks punktiooni seisukohast. 
 



*norm 













Materjali aspireerida ei 
õnnestu, sisaldis liiga tihe. 
Nõela loputatud füs. 
vedelikuga. 



 Verekülvidest ja abstsessi materjalist Stap. 
aureus - vastavalt tundlikkusele Ceftriaxon 

 Korduv MRT plaanis 



 Kemokiin CXCLI liikvoris negatiivne - seega 
neuroborrelioosi ei ole alust diagnoosida 

 
 M2-3E POSITIIVNE 
 gp210 POSITIIVNE  
 Kolestaas: ALP 330 U/L, GGT 413 U/L 

   primaarne biliaarne kolangiit? 



 Aladiagnoositud/hilinemisega 
 > 50 a 
 Mittespetsiifiline seljavalu 

(palavik, neuroloogiline leid)  
 Diabeet riskifaktorina – 50% 

juhtudest 



 Hematogeenne levik  
 Otsene osteomüeliidist/ 
distsiidist 
 S. aureus 
 Otsene kompressioon  
+ isheemia 
 MRT C+ „kuld standart“ 






