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Kontrastainega KT-uuring kaelaosast. 
Suulaemandlid on bilateraalselt suurenenud. Vasakul peritonsillaarsel on kontrasteeruva äärisega piirdunud
hüpodensiivne vedelikukogum . 



Vasakul kaelal suurenenud lümfisõlmed, suuremad IIa tasemel (ring). Vasakul mälumislihaste alusi on rasvkoe
turselist infiltratsiooni (nool). Retrofarüngeaalne ruum ei ole laienenud (joon). 



Keeleluu

Sõrmuskõhr

Kaela lümfisõlmede tasemed Kaela süvaruumid





# Peritonsillaarne abstsess







KT-uuring natiivis. 
Maksas perifeerses portaalsüsteemis õhku. Samuti õhumull ülemises mesenteriaalveenis (punased nooled). Väljendunud
arterite seinte lubjastused (kollane nool).



Südame paremas kojas ja vatsakeses õhku.



Peensooles seinasiseselt ulatuslik pneumatoos (punased nooled). Maksa kohal ja lateraalkanalites ning peensoole
lingude vahel vähene vaba vedelik (kollased nooled).  



Arvestades väljendunud aterosklerootilist leidu, sobib leid eelkõige ulatuslikule

intestinaalsele isheemiale koos peensoole seina pneumatoosiga. 

Portaalsüsteemis ja südame paremas kojas/vatsakeses õhku.  Astsiit. 



# Õhk portaalvenoosses süsteemis







KT-uuring natiivis, KATE ja parenhümatoosses faasis. 

Paremal hilaarsel on pehmekoeline lisamass, mis kitsendab paremat kopsuarterit ja peabronhi

ning nende harusid

Alasagara ülaosas kohati õrna matt-klaasjat varjustust ja interlobulaarsete septide irregulaarset

paksenemist (kollased nooled).



Vasakul hiiluses ja mediastiiniumis patoloogilised omavahel laatuvad lümfisõlmed, kohati lagunemisega.





# Märkamata jäi…

Paremal reieluukaela kanalis on pehmekoeline lisamass (kollane nool), mis ümbritseb ka tr. minorit (punased
nooled). Metastaas tuleb paremini esile pehmekoe-aknas, luuaknaga on kerge sellest mööda vaadata.  
Antud leid oli ka saatekirjal kirjeldatud “küljevalu” põhjus.



# Väikerakuline kopsuvähk







KT-uuring natiivis, arteriaalses ja parenhümatoosses faasis.
Paremal üleneva käärsoole maksanurgas on metallist klips, selle ümber on arteriaalses faasis kontrastaine
ekstravasatsioon intraluminaarsele, parenhümatoosses faasis kontrastaine hajub. 



# Märkamata jäi

Vaba gaas soolevalendikust väljaspool – viitab soole perforatsioonile.







KT-uuring ajust natiivis.
Vasakul FP-l ja insulas ulatuslik hüpodensiivne ala ning valge- ja hallaine piiri hägustumine. Antud piirkonnas ajuvaod
halvasti eristuvad. 
Keskstruktuuride nihet ei ole.  



Vasakul keskmise ajuarteri M1 segmendi
distaalses osas
kontrastaine täitedefekt – tromb (punane nool).









Röntgenogrammid vasakust õlavarreluust 2 suunas
Vasakul õlavarreluu kaelaosas ulatusega proksimaalsesse diafüüsi on valdavalt lüütiline, sklerootiliste
vaheseintega hästi piirdunud, kitsa üleminekutsooniga lesioon. 
Luu korteks on õhenenud. Periosti muutusi ega pehmekoelist lisamassi ei sedasta. 

Õlavarreluu kirurgilise kaela patoloogiline olulise nihketa ristimurd. 





# Luulesioonide kirjeldamine







Rö-ülevõte AP suunas istudes.

TVK tuleb vasakult v subclavia projektsioonist, ots on üle keskjoone kariinist u 1 cm kõrgusel.

Bilateraalselt on pneumotooraks – paremal tipus 4,5 cm kihina, vasakul 2,3 cm kihina (eristub halvemini). 




