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Sissejuhatus

• Kopsude UH tähtsus omab kasvutendentsi –
teadmised kopsude UH võimalustest ja 
piirangutest paranevad

• Normaalne kopsukude pole UH-s uuritav

• Põhilised näidustused rindkere UH-uuringuks:
– Mittetransporditava haige pleuraefusiooni 

diagnoosimine (kopuspildil valge kops)

– Mittetransporditava haige pneumotooraksi 
diagnoosimine.

– Pleuraefusiooni dreneerimine (UH kontrolli all)



Anatoomia



Uurimise tehnika

• 3-5 MHz konveks andur – annab hea ülevaate 
patoloogia asukohast

• 5-10 MHz lineaarandur – sobib kollete ja 
muutuste hindamiseks rindkere seinas või 
pleural



• Eesmised alad: pneumotooraks 
parima nähtavusega

• Tagumised alad: 
konsolidatsioonid ja efusioon 
parima nähtavusega

• Kõik alad: interstitsiaalne või 
alveolaarne vedelik 
visualiseerub kõikides 
segmentides sarnaselt

• Käed ülesse tõsta -> 
roidevahemikud laienevad



Normaalne kops

• Normaalne kopsukude pole UH-s nähtav
• Normi või patoloogiat hinnatakse artefaktide 

esinemise järgi
• A-jooned:

– Horisontaalsed reverbratsiooni artefaktid pleuralt
– Tavapärase terve kopsu puhul A-jooned ainsaks leiuks 

>2/3 juhtudes

• B-jooned:
– Vertikaalsed jooned pleuralt kuni ekraani lõpuni
– Nende esinemisel pole A-jooned enam nähtavad
– 1-4 B-joont on normivarjant -> kui esineb rohkem, siis 

viitab interstitisaalsele või alveolaarsele tursele



• A-joonte vaheline distants = nahaaluskoe paksus

• Parietaalne ja vistseraalne pleura tavaliselt ühe 
joonene nähtavad (lineaaranduriga võib neid 
mõnikord eristada) 



• Pleura libisemine (pleural sliding) 
– dünaamilsel uuringul näha pleura 

liikumist
– suurim liikuvus kopsudes basaalsel
– kopsu pulss (lung pulse): 

visuaalselt nagu pleura libisemine, 
kuid liikumiste arv minutis on 
võrdne pulsisagedusega. Paremini 
nähtav vasakus kopsus.

– M-mode (seashore sign)



B-jooned

• 1-4 B-joont loetakse 
normivariandiks

– Öö läbi selili magamine 
tekitab dorsaaletesse 
kopsuosadesse B-jooned

• Põhjustatud UH 
tagasipeegeldumisest 
(resonants) vedelikult



Interstitsiaalne ja alveolaarne turse

• B-jooned anterioorsel või 
lateraalsel (>5):

– Joonte vaheline kaugus 7mm: 
põhjuseks paksenenud 
interlobulaarsed septid 
interstitisiaalse turse korral

– Joonte vaheline kaugus 3mm: 
vastab alveolaarsele tursele



• Rohkelt B-jooni viitab kroonilisele 
südamepuuudlikkusele, ägedale respiratoorse 
distressi sündroomile, varasele pneumooniale või 
interstitisaalsele kopsuhaigusele
– Kinnitab või välistab kopsuturse (kui palatis tehtud rö-

ülesvõttel leid ebaselge

– Šoki korral näitab B-joonte puuudumine vajadust 
infusioonravi jätkamiseks

7mm 3mm

• Kui ühes kopsus A-jooned 
ning teises B-jooned, siis 
kahtlusta pneumooniat



Pneumotooraks

• Uuringu teostamine:
– Kõrge sagedusega lineaarandur

– 2. roidevahemik

– Keskmine klavikulaarjoon.

– 4-5 hingamistsüklit

• Normipäraseks leiuks kopsu 
libisemine ning 1-4 B-joont
– Nende puudumine viitab 

pneumotooraksile



• M-mode:
– Seashore sign – normi leid 

– Barcode sign - leid 
iseloomulik 
pneumotooraksile

� Pneumotooraksit ei ole



i

↑ Pneumotooraksit ei ole

← Pneumotooraks



Lung point – osaline 
pneumotooraks , kus tavaline 
kops ja pneumotooraks  on 
ühel pildil <- tundlikkus 100% 



• Diferentsiaaldiagnoos (kopsu libisemine puudub):
– Pneumotooraks
– Massiivne atelektaas
– Kopsu peabronhi intubatsioon
– Pleurodeesi järgne seisund
– Apnoe
– Pneumoonia
– Õhk naha all pehmetes kudedes
– Kaugele arenenud KOK (liited ja fibroos)

• Lamava patsiendi rö-ülesvõtte tundlikkus 
pneumotooraksile 47%-75%, spetsiifilisus 100%

• Lamava patsiendi rindkere UH tundlikkus 
pneumotooraksile 98%, spetsiifilisus 99%

Blaivas, et al. AEM 2005; 12



Pleuraefusioon

• Uuringu teostamine:
– Soovitavalt patsient istuvas 

asendis, käed õlgade kõrgusel 
(tool, laud)

– Alustada diafragma kõrgusel 
paravertebraalselt

– Edasi liikuda lateraalsemale ja 
ventraalsemale kuni südameni

– Vaadata anduriga ka 
krandiokaudaalsuunas

– Kui efusiooni pole, siis võib 
visualiseeruda peegli artefakt: 
iseloomulik selgroo lülide varju 
puudumine ülevalpool 
diafragma



• Efusiooni tüüp
– Transudaat: hüpoehhogeenne ja homogeenne

• Põhjused: südamepuudulikkus, maksatsirroos, hüpoalbumineemia

– Eksudaat: 
• Põletikuline efusioon (kajavaba või kajarikaste struktuuridega, septe, 

fibroosvääte, parietaalse pleura paksenemine)
– Pleuropneumoonia
– Kopsuinfarkt
– Kollageenhaigus

• Hemorraagiline efusioon (kajavaene või kajarikaste struktuuridega,  sademega)
– Hemotooraks
– Tuumori hemorraagia

• Küloosne efusioon (kajarikas koos kajarikkamate struktuuridega – lumetorm)
– Rindkere trauma
– Maliigne lümfoom

• Mädane efusioon (variieruv, võib olla kajarikas)
– Empüeem

• Maliigne efusioon (kajavaene või kajarikaste struktuuridega, septid ja 
parenhüümi muutused)

– Kartsinomatoos
– Maliigne mesotelioom
– Maliigne lümfoom



• Transudaat →

• Eksudaat 
(fibroosväädid) ↓

• Maliigne septidega 
eksudaat →



Efusiooni mõõtmine

• Mõõta efusiooni paksus 
ekspiiriumis, kranio-
kaudaalsuunas
– Patsient selili, 15 kraadise 

nurga all
– Andur tagumisel 

aksillaarjoonel

• Maht arvutada valemiga 
V(ml)= paksus(mm) x 20

• Täpsus langeb efusioonide 
puhul, kus maht <500ml või 
>1000ml

Intensive Care Med (2006) 32:318–321



Pleura

• Tavaliselt mõne mm paksune
– paksust >1cm loetakse 

maliigsuse tunnuseks

• Pakseneb fibroosi, empüeemi 
ja pleuriidi korral.

• Välimus võib sarnaned 
efusioonile
– Eristamiseks kasutada värvi 

dopplerit -> vedeliku puhul näha 
liikumist



Kopsukude

• Tavapäraselt ultrahelis ei visualiseeru
• Konsolidatsioon (õhusisaldus väike)

– Maksakoe sarnane struktuursus
– Võib sisaldada õhk bronhogramme – hüperehhogeensed 

struktuurid
– Piir konsolideerunud ja tavapärase kopsukoe vahel 

ebaühtlane
– Vaskularisatioon – puudub, olemas, hüpereemia
– Põhjusteks: 

• massiivne kopsuturse
• lobaarne pneumoonia
• kontusioon
• atelektaas



Pneumoonia koos õhk bronhogramm 
↓→

Kopsu konsolidatsioon (pneumoonia) 
ja hüpervaskularisatsioon →



• Pneumoonia →

• Normipärane kops ↑

• Kopsu konsolidatsioon 
ja õhkbronhogrammid

→



Efusioonist tingitud 
passiivne atelektaas 



Kokkuvõte

• Vaata kõiki 4 segmente
– muutused enam kui ühel 

alal ja poolel

• 1-4 B-joont loetakse 
normivariandiks
– B-joonte vahekaugus 7mm 

(interstitsiaalne turse
– B-joont avhekaugus 3mm 

(alveolaarne turse)
– Muutused peaksid olema 

mõlemapoolselt mitmes 
segmendis



• Pneumotooraks
– kopsu libisemine ja B-

jooned puuduvad
– M-mode: triipkoodi 

muster viitab 
pneumotooraksile

• Pleuraefusioon
– patsient istuvas asendis
– paravertebraalselt liikude 

ette kuni südamenini
– liikuda anduriga ka 

kraniokaudaalsuunas
– transudaat või eksudaat
– pleura õhuke või 

paksenenud



• Kopsukoe 
konsolitatsioon

– erista kopsu 
hepatisatsiooni peegli 
artefaktist

– konsolidatsioon 
põletikust 
(vaskularisatsioon) või 
atelektaasist (efusioon)

– õhkbronhogramm
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