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Tuberkuloos

� Mycobacterium tuberculosis

� Õhu teel leviv piisknakkus
� Köhidest, aevastades, rääkides

� Juba 17,000 aastat tagasi olemas

� Enne 18. saj seotud vampiiridega

� 19. saj iseseisev haigus, 1882 isoleeris Koch
� 1905 Nobeli preemia

� 19. saj Inglismaal ~25% surmadest TBst



Tuberkuloos

� MDR ei ole nakkusohtlikum

� TB rohkem immuunpuudulikkusega
� ~1/3 kopsudes, 1/3 ekstrapulm, 1/3 mõlemad

� Ei pruugi olla iseloomulik avaldumine

� Nakkusohtlik aerosool võib õhus hõljuda 
tunde

� Ekstrapulmonaarsed ei vaja isolatsiooni
� V.a infektiooni koha avamisel



Kopsutuberkuloos

� Esmane (2013 225 juhtu)
� Tavaliselt lapsepõlve haigus

� Väiksema levimuse tõttu tänapäeval ka suurtel

� Teisene (2013 38 juhtu)
� Tavaliselt täiskasvanute haigus

� Nii kliinik kui radioloogiline leid võivad 
kattuda

� Tähtis siiski TB diagnoos, mitte alatüübi 
eristamine!



Esmane tuberkuloos

� Esmane infektsioon
� Enim lastel kuni 5a
� Iseparanev
� Tihti ei kahtlustata täiskasvanutel
� Kopsupilt “kuldstandard”

� Kuni 15% normleid

� Neli avaldumisviisi
� Parenhümaalne
� Lümfadenopaatia
� Miliaarne
� Pleuraalne



Esmane parenhümaalne

� Tihe homogeenne konsolidatsioon sagara piires 
haarates enam kesk- või alasagarat, eriti vanemas 
eas.

� Kopsupõletikust eristamatu
� TB-ga lümfadenopaatiat, ei allu tavalisele AB ravile

� Alla 2-aastastel segmendi atelektaas
� Tavaliselt S3, S5

� 2/3 paraneb täielikult
� Kopsupildi leid võib taanduda kuni 2 aastat
� 1/3 jääb arm, mis 15% kaltsifitseerub – Ghoni 

kompleks
� 9% tuberkuloomid, mis võivad kaltsifitseeruda.



Esmane parenhümaalne



Esmase TB lümfadenopaatia

� ~96% lastest ja 43% täiskasvanutest

� Tavaliselt ühepoolne hilaarne ja paratrahheaalne

� 1/3 bilat

� Võib olla just lastel ainsaks leiuks kopsupildil

� Kaltsifitseerunud l/s + Ghon kompeks = Ranke 
kompleks
� TB läbipõdenu (histoplasmoos võib anda sama)

� Lümfadenopaatia taandub aeglasemalt

� Kaltsifikaadid alates 6. kuust





Esmane miliaarne

� ~1-7%

� Väikelapsed, vanurid, immuundefitsiit

� 6. kuu jooksul pärast kontakti TB haigega

� Sümptomite alguses kopsupilt tavaliselt normis
� Kopsudes õhulõksud varaseim leid

� 85% üle kopsude 2-3mm sõlmed, veidi rohkem 
alasagarates

� Võivad laatuda

� Raviga 2-6 kuuga kaovad täielikult





Esmane pleuraefusiooniga

� ~25% tuberkuloosihaigetest

� Tavaliselt ainsa leiuna, lastel väga harva

� Ühepoolne, tüsistused (nt. empüeem, fistel) 
haruldased

� Paranedes pleura paksenemine, 
kaltsifikaadid

� UH-s mitmete septidega efusioon



Teisene tuberkuloos

� Nii reinfektsioon kui reaktivatsioon

� Ilma ravita ei parane

� Iseloomulik kaseoosne nekroos, 
hematogeenne levik

� Paraneb fibroosi ja kaltsifikaatidega

� Tavaliselt ülemistes sagarates, 
lümfadenopaatia harv (~5%)

� Parenhümaalne, õhuteede haigus, pleuraalse 
haaratusega



Teisene parenhümaalne

� Väikesed konsolidatsioonialad tavaliselt S1 ja S2, 
1/3-2/3 bilat.

� ~50% patsientidest tekivad kavernid
� Paksu ebaregulaarse seinaga

� Ravijärgselt õhukese sileda seinaga

� Kaverne tavaliselt >1 ning asuvad 
konsolidatsioonialades

� Paranevad armistudes, võib leida emfüseemi

� Võib leida õhk-vedelik nivood, kuid see viitab 
pigem lisandunud bakteriaalsele infektsioonile



Teisene parenhümaalne



Teisene TB õhuteede haaratus

� Bronhide stenoos (~10-40%) ->
� Segmentaarne atelektaas

� Õhulõksud

� Obstuktiivne pneumoonia

� Tree-in-bud fenomen (ka endobronhiaalsest 
levikust)

� Visualiseerimiseks parim KT

� Pikal alal ahenenud paksuseinaline bronh



Teisene TB



Teisene TB pleuraalse 

haaratusega
� ~18% teisese Tbga

� Väikesemahuline

� Vaheseintega

� Võivad olla aastaid dünaamikata

� Võib tekkida empüeem ja bronhopleuraalne 
fistel



Eksprapulmonaalne TB



Südame TB

� Haruldane, kuni ~0,5% ekstrapulmonaarsetest

� Tavaliselt perikardiumi haaratus 
immuundefitsiidiga patsientidel

� Üle 3mm ebaühtlane perikardi paksenemine
� Alla 20% perikardi efusioon

� Esineb koos mediastinaalse lümfadenopaatiaga

� Enamusel v. Cava üle 3cm D, pleuraefusoon bilat

� Müokardi TB tavaliselt asümptomaatiline, 
lahanguleiul



Perikardi TB



Kesknärvisüsteemi TB

� ~5% TB patsientidest

� ~15% AIDS+TB

� Hematogeensest levikust

� Kelmetel, ajus või seljaajus

� Tuberkuloosne meningiit, abstsess, 
entsefaliit, tuberkuloomid, miliaarne KNS 
tuberkuloos



Tuberkuloosne meningiit

� Enimlevinud KNS TB vorm

� Hematogeenne levik, subkortikaalse 
tuberkuloomi ruptuur, liikvorisse levik

� Ebatavaline meningeaalne kontrasteerumine, 
eriti basaalsete tsisternide piirkonnas

� Kontrast MRT > KT

� Leid mittespetsiifiline
� Muu meningiit, RA ja sarkoidoos, kasvjaline haigus 

võivad anda sama leidu.



Tuberkuloosne meningiit

� Enimlevinud tüsistuseks kommunikeeruv 
hydrocephalus.

� Tuberkuloomist põhjustatud massiefekti 
tõttu võib tekkida ka obsturktiivne

� 20-40% isheemilised infarktid 
basaaltuumades ja capsula interna piirkonnas 
veresoonte kompressioonist

� Kraniaalnärvidest haaratud tavaliselt opticus, 

oculomotorius, trochlearis ja facialis 





KNS parenhümaalne TB

� Väljendub tuberkuloomina

� Võib olla üksik, mitmeid või miliaarselt

� Võivad olla igal pool ajus
� Enam frontaalsel ja parietaalsel

� KT-s hüpo- või hüperdensne, ühtlane või ring-
kontrasteerumine

� Ebeühtlase seinaga

� ~1/3 märklaud (tsentraalne kaltsifikaat või 
punktkontrasteerumine)





KNS parenhümaanle TB

� MRT leid sõltub, kas koldes on kaseoosset nekroosi
� Nekroosita->nekroosiga tahke-> vedel

� Kaseoosse nekroosita T1 hüpo- T2 hüperintensiivne 
hallainega, ühtlase kontrasteerumisega

� Nekroosiga tahke sisuga nii T1 kui T2 hüpo- või 
isointensiivne hallainega.
� Tihti T2 hüperintensiivne turseala ümber

� Vedela nekroosiga T1 hüpointensiivne, tsentraalsel 
T2 hüperintensiivne hüpointensiivse kapsliga, mis 
kontrasteerub.

� Raviga taanduvad täielikult, kuni 25% tekivad 
kaltisifikaadid





KNS TB

� Miliaarne tavaliselt seotud TB meningiidiga
� MRT mitmed kuni 2mm T2 hüperintensiivsed 

kolded. T1 ühtlase kontrasteerumisega.

� TB abstsess
� Sarnased vedela kaseoosse nekroosiga kolletele 

(suuremad)

� Mitmekambrilised

� KT-s hüpodensed, tursealaga, massiefektiga, ring-
kontrasteerumine





Pea ja kaela tuberkuloos

� ~15% ekstrapulmonaalsetest
� Enim bilat. valutu lümfadeniit kaelal (skrofuloos)
� Algselt homogeensed, hiljem tsentraalne 

hüpodensne nekroos (T1 hüpo, T2 hüper)
� Perifeerne ring kontrasteerumine
� Raske eristada pae ja kaela kasvajate 

nekrootilistest metastaasidest
� Ekstranodaalne väga haruldane: kõri, 

temporaalluu, neel
� Ninaõõs, kilpnääre ja koljupõhimik eriti harva 

haaratud



Muskuloskeletaalne TB

� ~1-3% tuberkuloosi juhtudest

� Tavaliselt lülisammas, vaagen, puus, põlv

� Keskmiselt 16-19 kuud süptomite algusest 
diagnoosini

� Alla 50% on aktiivne kopsutuberkuloos

� Positiivne tuberkuliin toetab diagnoosi, aga 
negatiivne samas ei välista
� ~14% valenegatiivne

� Puuduvad patognoomilised tunnused



Tuberkuloosne spondüliit

� ~50% luustiku tuberkuloosist
� Enim alumine torakaal, ülemine lumbaal
� Tõenäoliselt hematogeenselt veenipleksuse kaudu
� Algab lülikeha eesmisest osast lõpp-plaadi alusi -> lõpp-

plaadi katkemine Rö-ü/v
� Seejärel levib diski ja edasi järgmisesse lülikehasse
� Võib levida ka paravertebraalsetesse kudedesse – Potti 

abstsess. 
� Psoase abstsess võib ulatuda kubemesse ja reiele.

� Rö võib olla näha vaid Psoase varju laienemine

� Kaltsifikaatid abstsessis on iseloomulikud TBle
� Ravita lülikeha hävib, tekivad olulised deformatsioonid
� Raviga tekib lülikehad anküloos diski hävimisega



Tuberkuloosne spondüliit

� Eesmise pikiligamendi haaratusega võib 
haigus levida järgmisele lülikehale diski 
säästes

� Alati ei pruugi ka diski sisse murda ning piirub 
ainult 1 lülikehaga

� Praktiliselt puudub reaktiivne skleroos ja 
periosti reaktsioon, mis aitab eristada 
püogeensest spondüliidist



Tuberkuloosne spondüliit

� MRT eelistatud, Tc bone scan 35% valeneg, 
Gallium kuni 70% valeneg.

� Algstaadiumis mittespetsiifiline leid
� T1 hüpointensiivne üdi, T2 hüper
� T1 kontrast üdi, ligamendid, disk, kelmed
� Paraspinaalsed massid selgepiirilised, vedeliku 

sisaldisega ja kontrasteeruva kapsliga

� aitab eristada:
� Tuberkuloos tavaliselt ei haara lülisamba tagumist osa
� Süptomid tekivad aeglaselt, progresseerub aeglaselt
� Kaltsifiseerunud paravertebraalne mass
� Mitme lülikeha haaratus



Kaltsifitseerunud psoase 

abstsess





Tuberkuloosne osteomüeliit

� Tavaliselt koos kõrvalise tuberkuloosse artriidiga
� Iseseisvana haarab tavaliselt reie- ja sääreluud, käte-jalgade 

väikesed luud
� Üldiselt haarab metafüüsi

� Osteopeenia, ebateravalt piirdunud lüütilised kolded minimaalse 
ümbritseva skleroosiga

� Lastel levib teisele poole epifüüsiplaati (eristab püogeensest)

� Tsüstjas tuberkuloos on vähemlevinud vorm, enam lastel
� Mitmed selgepiirilised eri suuruses ovaalsel lüütilised kolded, millel 

puudub ümbritsev skleroos
� Lastel haarab pikkade toruluude metafüüse, suurematel aksiaalset 

luustikku

� Tuberkuloosne daktüliit lastel tavaliselt, valutu
� Pehmekoe turse ümber luu koos või ilma periostiidita (periosti 

reaktsioon viitab luu haaratusele)
� Võib esineda trabekulaarse joonise jämenemine, akro-osteolüüs
� Võib tekkida siinustrakt





Tuberkuloosne artriit

� Suuri kandvaid liigeseid haarav monoartriit

� Sarnane teistele artriitidele
� Osteopeenia, sünoviit, pehme koe turse, erosioonid, kõhre 

hävimine

� Sünoviidiga noortel epifüüsi ülekasv

� Progressiooni korral tekivad sekvestrid, siinustrakt, 
lõpptulemuseks fibroosne anküloos, harvem luuline.

� TB aitab eristada aeglane algus, minimaalne 
skleroos, periosti reaktsioon ja luu proliferatsioon.

� MRT tundlikum, kuid taaskord leid mittespetsiifiline.

� Kuldstandardiks liigese punktsioon





Abdominaalne tuberkuloos

� Kõige rohkem ekstrapulmonaalset 
avaldumist

� 55-66% abdominaalne lümfadenopaatia
� Mesenteerilised ja peripankreaatilised

� 40-60% tsentraalselt hüpodensed, perifeerse 
kontrasteerumisega

� Võivad olla ka evaühtlase tihedusega 
konglomerulaadid, suurenenud 
homogeensed l/s või hulgaliselt kuni ~1cm l/s



TB l/s



Tuberkuloosne peritoniit

� ~1/3 kõigist abdominaalse TBga

� Hematogeenne, ruptureerunud l/s, munajuhast

� Jaotatakse “kuivaks”, “fibrootiliseks” ja 
“märjaks”

� KT-s palju ühtivaid omadusi

� “Märg”
� Kõige levinum (90%)

� Suur vaba või septidega astsiit

� Kergelt hüperdensne (~20-45HU), palju valku ja rakke



“Märg” TB peritoniit



TB peritoniit

� “Fibrootiline”
� KT-s madala tihedusega massid nodulaarse 

pehmekoe tihenemisega

� Omentumi infiltratsioon

� “Kuiv”
� Mesenteriumi paksenemine, liited, kaseoossed 

sõlmed

� Sarnast leidu võib anda ka maliigne 
peritoneaalne külv!



“Fibrootiline” TB peritoniit



Gastrointestinaalne TB

� Haruldane
� Tavaliselt haarab terminaalset ileumi ja caecumi

� KT-s kontsentriline seina paksenemine
� Kui ekstsentriline, siis tavaliselt mediaalset seina haarav

� Lokaalne lümfadenopaatia
� Peensooles lokaalsed kontsentrilised ahenemised ja 

dilatatsioonid
� Söögitoru, mao ja duodenumi haaratus harv

� Maos antrum ja distaalne corpus, simuleerib peptilist 
haavandit, fistli teke pigem iseloomulik TB-le

� Duodenumi haaratus: mittespetsiilifine voltide 
paksenemine



Maksa ja põrna TB

� Levinud haigusega kas miliaarne või suuresõlmeline

� Miliaarne maksa TB tavaliselt koos miliaarse kopsu 
TB-ga.
� Maksas lugematul hulgal kuni 2mm sõlmi, mida ei pruugi 

KT-s näha. UH-s maks hüperehhogeenne.

� Makronodulaarne harvem
� KT-s hüpodensed ebateravalt piirdunud kolded, perifeerse 

kontrasteerumisega, tsentraalsel võib olla minimaalne 
kontrasteerumine

� T1 hüpo, T2 hüper

� Kaltsifitseeruvad, aitab eristada metastaasidest, kui pole 
veenvat algkollet





Adrenaalne TB

� 5. kohal ekstrapulmonaarsetest (lahanguleiu 
alusel)
� Pärast maksa, põrna, neerusid ja luid

� 6% aktiivse TB-ga patsientidest

� Peaaegu alati bilat

� Addisoni tüüpi kliinik
� Hüperkaltseemia, hüpoglükeemia, hüponatreemia, 

hüperkaleemia, metaboolne atsidoos

� KT-s neerupealised suurenenud, hüpodensed 
nekrootilised alad, kaltsifikaadid +/-



Adrenaalne TB



Urogenitaalne TB

� Neeru TB
� ~75% unilat
� Sagedaseim leid kaltsifikaadid
� IVU “koiliblika näritud” calyx

� Neeru parenhüümis kaseoosne nekroos ebaühtlaste kontrasti 
kogumikena

� Ureeteri TB
� Paksenenud seinaga striktuuridega ureeter
� ~50% neeru TB-ga
� Tavaliselt distaalses 1/3

� Põie TB
� Vähenenud põie maht
� Seina paksenemine
� Haavandumine
� Täitedefektid granulatsioonikoest
� Lõpptulemuseks väike ebaühtlase seinaga kaltsifitseerunud põis



Koiliblika näritud calyx



Genitaalne TB

� Naistel
� 94% munajuhad, bilat salpingiit
� Munajuhade obstruktsioon
� Endomeetriumi adhesioonid
� Emakaõõne deformatsioonid

� Meestel
� Seemnepõiekesed ja prostata
� ~10% lubistub
� KT-s hüpodensne, sarnane püogeensele abstsessile
� Iselimiteeruv
� Munandid ja epididümised harva haaratud, 

hüpoehhogeensed kolded





Tänan tähelepanu eest!
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