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Radioloogia I a resident



EMO anamnees (1. päev)

• N, 81a.

• Käesoleva pöördumise anamnees: Toodud kiirabiga. Viimased paar päeva 
halb enesetunne, pea uimane ja üldine nõrkus. Käesoleval ööl lisandus 
õhupuudustunne ja valu vasakul abaluu all. Patsiendil koormatud 
kardiaalne anamnees. Sügisel 2020 läbipõetud NSTEMI. Ravimeid enda 
sõnul võtab regulaarselt.

• EMOs: Üldseisund rahuldav. Hemodünaamiliselt stabiilne. SpO2 
ruumiõhuga 93-94%. Vähesel määral hüperventileerib 20-22x'. Rindkere 
palpatsioon valu ei provotseeri. Südame auskultatsioonil ebaregulaarne 
rütm, minimaalne süstoolne kahin. Kopsude auskultatsioonil vesikulaarne 
hingamiskahin paremal, vasakul hingamiskahinat ei kuule.



Nihked EMO analüüsides

• Hb 110 ↓

• D-dimeerid 3.33 ↑

• Kaalium 5.0 ↑

• Naatrium 135 ↓

• Kaltsium 2.1 ↓

• Troponiin T (kõrgtundlik) 65 ↑

• B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment 4877 ↑

• C-reaktiivne valk 39.4 ↑

• Hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus (CKD-EPI) 23 ↓

• Kreatiniin 173 ↑



• Vasakul pleuraõõnes rohke 
vedelik, vasaku kopsu 
alasagaras atelektaas, 
õhustatust vähesel määral 
ülasagaras. Parem kops on 
aktuaalse leiuta. 
Mediastiinum on alumises 
osas paremale 
dislotseeritud.



• Pleuraõõnte UH uuring.

LEID:
Vasemal pleuraõõnes basaalsel ca 
4 cm kihina vedelikku. Esineb 
rohke atelektaatiline kopsukude, 
lisaks basaalsel kärgjat, septidega
vedelikku.

KOKKUVÕTE: Soovitav KT leiu 
täpsustamiseks ning siis 
punktsioon.



• Vasakul pleuraõõnes on kuni 4 
cm kihina vedelikku. Mitte 
tavapärasel kujul 
on vedelik sopistunud ka 
mediastiinumis südame ümber 
vähemalt kuni 3 cm kihina -
perikardiõõnes mõõdukas 
vedelik võimalik. Vedelikuga 
piirnevalt on enam vasakul 
kopsu 
alasagaras kompressioonist 
atelektaas.



Edasine käsitlus (1. päev)

• Tegemist ilmselt massiivse perikardiefusiooniga.

• EMOs võetud vastu DNR otsus.

• Hospitaliseeritud kardioloogia osakonda.



Edasine käsitlus (2. päev)

• Ehhokardiograafia: Uuringu ajal FA, fr. 70 -90 x/min. Kergelt dilateerunud
vasem koda, samuti dilateerunud parem koda ja pulmonaalarter. FA foonil 
normaalse süstoolse funktsiooniga, nähtavates segmentides 
kontraktsioonihäireteta vasak vatsake, EF 56%. Müokard kergelt 
hüpertrofeerunud. Parema vatsakese süstoolne funktsioon normis. 
Aordiklapi hõlmade fibrokaltsinoos, klapi avanemine piiratud. 
Hemodünaamiliselt esineb keskmise raskusega aordisuistiku stenoos ja 
kerge aordiklapi regurgitatsioon. Teised klapid eakohased, normaalse 
avanemisega, keskmine mitraalne ja trikuspidaalne regurgitatsioon. 
Pulmonaalne hüpertensioon, PAPs 60 mmHg. Perikardi efusioon: vasema ja 
parema vatsakese pk.-s diastolis kuni 2.8 cm, parema koja pk.-s diastolis 
kuni 3.2 cm. Perikardi vistseraalsel lestmel inhomogeenset massi. 
Arvestatavat kompressiooni südamele ei esine.



Edasine käsitlus (2. päev)

• Analüüsides CRV tõus, GFRi langus, diurees vähene.

• Angiograafia: punkteeritud lokaalanesteesias paremalt paraksifoidaalselt
perikardiõõs. Sisestatud 6F pigtail-kateeter, mille kaudu eemaldatud ca 
700ml tumepunast eksudaati, kateeter eemaldatud, punktsioonikohale 
plaaster.

• Patsiendi enesetunne protseduuri järgselt hea, valu rinnus ei ole, 
õhupuudust ei ole.

• Suure tõenäosusega tegemist pahaloomulise protsessiga (rinna PK 
retsidiiv? muu CA?). 

• CRP tõus 130-ni - võetud uriinikülv, alustatud i/v AB-ravi Augmentiniga. 



Edasine käsitlus (3. päev)

• Radioloogi poolt CT-uuring uuesti üle vaadatud, kuid uusi vihjeid 
pahaloomulisele protsessile ei leia.

• UH kilpnäärmest + biopsia: struma nodosa. Kilpnäärme suurimad 
sõlmed pildiliselt keskmise maliigsuse riskiga (TR4), väiksemad sõlmed 
on madala (TR3) ja väga madala (TR2) maliigsuse riskiga.



Edasine käsitlus (4. päev)

• Ehhokardiograafia: Teostatud osalise mahuga uuring perikardiõõne vedeliku 
hindamiseks. Uuringu ajal AF 110-125 x´. Vasak vatsake normaalse 
suurusega, kergelt hüpertrofeerunud, normaalse süstoolse funktsiooniga, 
segmentaarsete kontraktiilsuse häireteta, EF 60%. Perikardi efusioon: 
Parema vatsakese piirkonnas diastolis ~2,5 cm, parema koja piirkonnas ~3,5 
cm, vasaku vatsakese lateraalseina piirkonnas kuni 3,9 cm. Parema 
vatsakese piirkonnas vistseraalsel lestmel ladestunud inhomogeenset
massi. Vasaku vatsakese lateraalseina piirkonnas mobiilseid fibriinivääte ja 
õrnema struktuuriga fibriinladestust. Arvestatavat kompressiooni südamele 
ei esine.Pulmonaalhüpertensioon PAPs 86 mmHg. Võrreldes 10.02 
uuringuga on perikardi õõnes enam vedelikku ja rõhk kopsuringes 
kõrgem(60 mmHg-86 mmHg).



Edasine käsitlus (4. päev)

• CRV langemas, kuid 10.02 punkteeritud 700 ml efusiooni, mis tänase 
seisuga taas samas ulatuses tagasi. Hgb langust ei ole.
Seega prognoos paranemisele pessima ning korduv perikardi
punktsioon prognoosi ei paranda.

• Ilmselt tegu täpsustamata lokalisatsiooniga pahaloomulise kasvajaga 
(gün sfäär? sool? NET-tuumor?) ning perikardis seetõttu veri.



Edasine käsitlus (7. päev)

• Konsulteeritud ka valveonkoloogiga. Kuna Kromograniin A ligi 800, siis 
imselt tegemist NET tuumoriga. Perikardi punktaadis mesoteeli rakud, 
seega ei leia algkollet. Võimalik paige seedetrakt (anamneesis mao- ja 
duodenaalhaavand, samuti jämesoolehaavand - haavandiline koliit), 
samuti kops (KT alusel septides vedelik, punkteerida ei ole võimalik), 
opereeritud rind tundub olevat intaktne, kilpnäärme sõlmede 
bioptaat healoomuline.

• Arutatud nukleaarmeditsiini arstidega - näidustatud somatostatiini
retseptorite stsintigraafia. 



Edasine käsitlus (8. päev)

• Gastroskoopial – erosiivne gastropaatia.

• Somatostatiini retseptorite stsintigraafia
(neuroendokriintuumori algkolde ja leviku 
uuring): Tagasihoidlikul hulgal 
somatostatiini retseptoreid sisaldav kolle 
vasakul frontaalsel, kahtlus NET-le
frontaalsiinuses või NET mts-le
frontaalluus.
Mujal kehas NET-le iseloomulikku 
somatostatiiniretseptorite-rikast 
kasvajakudet nähtavale ei tule (SR 
alatüübid 2, 3 ja 5).



Edasine käsitlus (9. päev)

• Auskultatoorselt endiselt vasakul all HK puudub, suunatud UH-le - kas 
on midagi punkteerida? Stsintigraafia alusel ulatusliku fluido?

• Pleuraõõne punktsioon: vasakus pleuraõõnes basaalselt ca 1,7 cm 
kihina vedelikku. Teostatud diagnoostiline punktsioon - tagumisel 
aksillaarjoonel punkteeritud pleuraõõnt. Saadud 50 ml selget punakat 
vedelikku. Protseduur vahetute tüsistusteta.



Edasine käsitlus (10. päev)

• Võrreldes 09.02.21 rö-ü/v-ga püsib 
vasaku hemitooraksi kesk- ja 
alavälja tihe transparentsuse 
langus - arvestades teisi 2021 a. 
uuringuid - vedelik perikadiõõnes
ja pleuraõõnes, vedelikuga 
piirnevalt on kopsukoe atelektaas.
Vasakul õhustatust vähesel määral 
ülasagaras. Parem kops on 
aktuaalse leiuta, kopsujoonis on 
rõhutatud. Mediastiinum on 
alumises osas paremale 
dislotseeritud. Paremal 
lateraalne pleurasiinus vaba.



Edasine käsitlus (10. 
päev) 
• Intrakraniaalsel on F-l vasakul laia baasisega

piki meningeat 0,6 cm suurune lisamoodustis -
meningioomiks sobiv lesioon (leid aimatav ka 
sarnasena 16.10.20 KT-uuringul). Koljuluus või
frantaalsiinuses selget koldelist struktuuri
muutust ei ilmne.



Edasine käsitlus (10. päev)

• Saatekiri neurokirurgile.

• Seisundi halvenemisel kuulub patsient kas hooldusravile või 
palliatiivravile. Aktiivravi võimalused ammendunud.

• Patsient väljakirjutatud. 



Perikard

• 2 kihti:
• Fibroosne 

• Seroosne
• Parietaalleste 

• Perikardiõõs perikardivedelikuga

• Vistseraalleste 

• Fn: eraldab südant teistest 
struktuuridest, kaitseb südant 
traumade ning infektsioonide eest, 
südame liikumiseks lubrikant.



Perikardiefusioon

• Normaalselt perikardiõõnes 15-50 ml vedelikku.

• Perikardivedelik on plasma ultrafiltraat, mida sekreteerivad mesoteeli 
rakud.



Etioloogia

• Äge perikardiit
• Autoimmuunsed ja kollageensed haigused (nt SLE)
• MI või kardiokirurgia järgselt
• Rindkeretrauma (sh iatrogeenne)
• Pahaloomuline kasvaja (peamiselt metastaatiline levik)
• Mediastiinumi kiiritus
• Neerupuudulikkus ureemiaga
• Müksödeem
• Aordi dissekatsioon (perikardi ulatuv)
• Reaktsioon ravimitele või toksilistele ainetele



Sümptomid

• Asümptomaatiline

• Pidev tuim valu vasakus rindkere 
pooles

• Düsfaagia

• Düspnoe

• Hääle kähedus

• Luksumine

• Tamponaad



Kliinilised tunnused

• Auskultatsioonil südamelöögid „pehmed“.

• Vähenenud hõõrdumiskahin.

• Ewarti sümptom – vasaku kopsu tagaosas perkussioonil vaikus.



Diagnostika

• Rö: 
• Üle 250 ml vedelikku – südame siluett suureneb (sümmeetriliselt, 

globulaarselt – veepudeli kuju).

• Oreo küpsise sümptom – külgülesvõttel esineb vertikaalne varjustusjoon 
(perikardivedelik), mis eraldab vertikaalset helendusjoont sternumi taga 
(parakardiaalne rasv) sarnanest teisest vertikaalsest helendusjoonest 
(epikardiaalne rasv) tagapool.

• Subkariinse nurga laienemine ilma teiste vasaku koja suurenemise tunnusteta.

• Järjest suurenev kardiotorakaalindeks.

• Kardiogeense kopsuturse tunnused.

• Ehhokardiograafia peamine diagnostikameetod.







Diagnostika

• KT:
• Lubatud perikardi paksus 2 mm, üle 3-4 mm ebanormaalne.

• Sageli leitakse halvas üldseisundis hospitaliseeritud patsientidel juhuleiuna 
perikardiefusioon.

• Oluline piirkonnast otsida invasiivset massi.



Ravi

• Põhjuse ravimine.

• Periokardiotsentees. 

• Korduvate sümptomaatiliste efusioonide korral perikardi 
fenestratsioon.

• Jälgimine – asümptomaatilistel patsientidel võimalik.
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