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Millest tuleb juttu?

★ Mis on e-sigaret? Miks on see oluline?
★ Mis seal sees on?
★ Patofüsioloogiast
★ Kliiniline pilt ja diagnoosimine
★ Kopsukahjustuse mustrid
★ Pikaaegne mõju
★ Midagi positiivset



E-sigaret

2003 suitsetav Hiina farmatseut -> Euroopas 2006, USA-s 2007

2011 - 7 miljonit kasutajat, 2018 41 miljonit. Kõige drastilisem tõus noorte (alaealiste) seas. 

2017 - 48%, 2018 78% USA kooliõpilastest

E-cigarette or vaping use-associated lung injury (EVALI)

2800 juhtumit, 68 surmajuhtumit

 



Aurustajad

Aku, vedeliku hoiusti ja soojenduselement +/- äpp

Aku - erinevate võimsustega - erinevad põlemistemperatuurid - erinevad kõrvaltooted. 

Soojenduselemendi erinevused - osakeste suurustes oluline vahe. Nano-, mikron-osakesed. 

Mõlemad jõuvad alveoolidesse. Raskemetallid - osakesi leitud aerosoolides.



Segud

Nikotiin + glütseriin/propüleenglükool +/- aldehüüdid, alkoholid.  Nikotiinsoolad.

15 500 erinevat maitset 

THC (+ vitamiin E atsetaat)

Kogused varieeruvad - sõltuvusriski raske hinnata



Natukene patofüsioloogiast

Vitamiin E atsetaat - surfaktandi pindpinevus; keteen

Osakeste kontsentratsioon olulise erinevuseta.

Propüleenglükool, glütserool, lenduvad orgaanilised ühendid, vabad radikaalid

Paljud uuringud nikotiiniga.

Ilma nikotiinita - veresoonte töö ajutine halvenemine; põletikumarkerid seerumis. 



EVALI kliinik ja diagnoos

Välistusdiagnoos

95% hingamisteede sümptomid

77% GI-traktiga seonduvad sümptomid

85% üldsümptomid

Meenutab ägedat viirusnakkust - mis tuleks välistada



Kriteeriumid:

➔ Viimase 90 päeva jooksul e-sigareti tarvitamine.

➔ kopsude kuvamismeetoditega tõestatud kõrvalekalle

➔ infektsiooni  välistamine

➔ muu alternatiivse diagnoosi puudumine (reumatoloogia jne)

Olulised küsimused:

Millist seadet kasutati? Mis ainet kasutati? Kust saadi sisu? Kas toodet kontsentreeriti? Kuidas 

on vepimine ja smpt ajalises seoses? Kasutamissagedus? Valsalva? Samaaegne 

tubakasuitsetamine? 

Labori abil välistada muud põhjused.



Kopsukahjustuse mustrid

➢ Organiseeruv pneumoonia ja difuusne alveolaarne kahjustus 
(OP, DAD)

➢ Äge eosinofiilne pneumoonia
➢ Kopsuhemorraagia
➢ Hüpersensitiivsuspneumoniit



OP, DAD

Ägeda kopsukahjustuse näitajad. 

Leid varieeruv, EVALI puhul vähem.

Rö - difuusne hägune varjustus, 

südame piir ja subpleuraalne ala jäävad välja. 

Kerley B



KT- dif. matt-klaas varjustus, subpleuraalne ala puhas, inter-intralobulaarseptide tihenemine - 

crazy paving. Atolli smpt. 





Tsentrilobulaarsed sõlmed - pigem ülasagaras. Harva domineeriv leid - õhuteedega seonduv OP.



DAD - raskem üldseis. Kopsumahu vähenemine, alasagarate konsolidatsioon, matt-klaas. Edasi 

kopsumahu jätkuv vähenemine, retikulatsioon, bronhilaiendid.



Äge eosinofiilne pneumoonia
DAD + eosinofiilid (interstitsiaalsel, alveolaarsel) - TURSE  DAD ja vedelikuliia leid. 



Kopsuverejooks
Õhuteede varjustumine, mis pigem asümmeetriline. KT- konsolidatsioon, matt-klaas. Sõlmed 

vere aspireerimisest. Ajapikku septide paksenemine



Hüpersensitiivsuspneumoniit
Äge - ülasagarates tsentrilobulaarsed noodulid, mis halvasti piirdunud. Kesk-alaväljades 

mattklaas, konsolidatsioon. Võib-olla septide tihenemine



Pikaajalised mõjud

Uuringud alles käivad

Raporteerivad ise rohkem kopsudega seonduvaid sümptomeid. 

Müokardi infrakti haigestumus suurem



Natukene positiivset

UK uuring suitsetamisest loobujate seas

1 aasta pärast loobujaid e-sigareti grupis 18%, nikotiinasendusraviga 9.9%
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Tänan tähelepanu eest!


