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Haigusjuhud
• Kusepõievähk
• Eesnäärmevähk
• Munasarjavähk
• Emakakaelavähk
• Kilpnäärmevähk

Haigusjuht 1 (M38)
•

27.07.2006 – tsüstektoomia koos uriini reservuaari moodustamisega
(+bilateraalne lümfadenektoomia parailiakaalselt, paraobturatoorselt
kuni a.iliaca comm.-ni)

•

Histo – kusepõie tubulaarne adenokartsinoom G2 pT3bN0

02.08.2007
02.08.2007- -plaaniline
plaanilinepostop.
postop.
KT-skriining:
KT-skriining:
- -vasakul
vasakulparailiakaalsel
parailiakaalselca
ca1,6cm
1,6cm
häguste
väliskontuuridega
kolle,
häguste väliskontuuridega kolle,
mis
misvõrreldes
võrreldes09.03.07
09.03.07KT
KT
uuringuga
mõnevõrra
suurenenud
uuringuga mõnevõrra suurenenud

PET/KT

21.09.2007 - PET/KT: vasakul parailiakaalsel märkainekogum (SUVmax=5,4), millele KT-l
21.09.2007 - PET/KT: vasakul parailiakaalsel märkainekogum (SUVmax=5,4), millele KT-l
vastab ca 2,5 x 3,0 cm suurune korrapäratu kuju ja kontuuriga pehmekoeline lisamass – suure
vastab ca 2,5 x 3,0 cm suurune korrapäratu kuju ja kontuuriga pehmekoeline lisamass – suure
tõenäosusega metastaas
tõenäosusega metastaas

Raviplaan
•

23.10.2007 – retroperitoneaaltuumori eemaldamine:
- vasakul v.iliaca int.all (väikse vaagna lihaste küljes) ümber
n.obturatorius’e paiknev tuumor ca 7x5x2 cm, mis ulatub v.iliaca sin.
bifurkatsioonini

•

Histo – tubulaarse adenokartsinoomi metastaas

•

Kemoteraapia

Haigusjuht 2 (M52)
•

Septembris 1991 – parempoolne hemikolektoomia maksanurgas asetsenud
jämesoole tuumori tõttu

•

06.07.2006 – radikaalne prostatektoomia

•

Histo – madalalt diferentseerunud tubulaarne adenokartsinoom
G3, Gleason 10 (5+5+) T4N1
- tubulaarse adenokartsinoomi metastaas paremal
parailiakaalses lümfisõlmes, paremal seemnepõiekeses,
kusepõiepoolsel lõikepiiril

•

PSA kerge tõusutendentsiga

KT ja skeleti stsintigraafia

•

KT – 03.10.2006
- 09.01.2007
aktuaalse patoloogiata

Skeleti
Skeletistsintigraafia
stsintigraafia
– –13.02.1007
13.02.1007
mts-koldeid
mts-koldeidluudes
luudeseieiesine
esine

PET/KT

05.03.2007
05.03.2007

Paremal vaagnas a. ja v.iliaca externa
Paremal vaagnas a. ja v.iliaca externa
hargnemiskohas kõrge intensiivsusega
hargnemiskohas kõrge intensiivsusega
(SUVmax=12,5) kogum, millele KT-l vastab
(SUVmax=12,5) kogum, millele KT-l vastab
ca 1x1 cm pehmekoeline lisamass
ca 1x1 cm pehmekoeline lisamass

21.01.2008
21.01.2008

Aprillis
Aprillis2007
2007kiiritusravi
kiiritusravivaagna
vaagnalümfisõlmedele
lümfisõlmedele
soodne
soodnedünaamika
dünaamika

Haigusjuht 3 (N45)
kevadest 2007 aneemia
• •Anamneesis
Anamneesis kevadest 2007 aneemia

• 2007 september - kuu alguses ühekordne palaviku tõus kuni 38
• 2007 september - kuu alguses ühekordne palaviku tõus kuni 38
- emakas palpatoorselt vastab ca 14. rasedusnädalale
- emakas palpatoorselt vastab ca 14. rasedusnädalale
• KT 20.09.2007/MRT 22.09.2007
• KT 20.09.2007/MRT 22.09.2007
- ovariaalse geneesiga suur lisamass
- ovariaalse geneesiga suur lisamass
väikeses vaagnas – tuumor?
väikeses vaagnas – tuumor?
tuboovariaalne abstsess?
tuboovariaalne abstsess?
- paraaortaalne lümfadenopaatia
- paraaortaalne lümfadenopaatia
- L3 lülikeha destruktsioon – mts?
- L3 lülikeha destruktsioon – mts?

PET/KT

PET/KT 21.09.2007:
PET/KT 21.09.2007:
1) vaagnas keskel ebaühlase intensiivsusega, keskelt
1) vaagnas keskel ebaühlase intensiivsusega, keskelt
kogunemis-defektidega kogum, millele KT-l vastab suur ca 12
kogunemis-defektidega kogum, millele KT-l vastab suur ca 12
x 12 cm lisamass;
x 12 cm lisamass;
2) paraaortaalsel L3/4 vahemiku kõrgusel enam paremal
2) paraaortaalsel L3/4 vahemiku kõrgusel enam paremal
(SUV max = 11), millele KT-l vastab suurenenud lümfisõlm;
(SUV max = 11), millele KT-l vastab suurenenud lümfisõlm;
3) vasaku neeru alapooluse kõrgusel, neeru ees ca 4x3 cm,
3) vasaku neeru alapooluse kõrgusel, neeru ees ca 4x3 cm,
korrapäratu kujuga lisamass (SUV max = 6) korrapäratu kujuga lisamass (SUV max = 6) lümfisõlmede pakett?
lümfisõlmede pakett?
4) L-3 lülikehas (SUV max = 8), millele KT-l
4) L-3 lülikehas (SUV max = 8), millele KT-l
vastavad destruktiivsed muutused;
vastavad destruktiivsed muutused;
5) medistiinumis - subkarinaarsel, parema kopsu hiiluses (ca
5) medistiinumis - subkarinaarsel, parema kopsu hiiluses (ca
3x3 cm), mõlemapoolselt paratrahheaalsel mitmed kogumid
3x3 cm), mõlemapoolselt paratrahheaalsel mitmed kogumid
(SUV max = 12), millele vastavad kuni 2 cm diameetriga
(SUV max = 12), millele vastavad kuni 2 cm diameetriga
suurenenud lümfisõlmed.
suurenenud lümfisõlmed.
KOKKUVÕTE:
KOKKUVÕTE:
-tuumorile sobiv leid vaagnas
-tuumorile sobiv leid vaagnas
- metastaseerumisega paraaortaalsetesse
- metastaseerumisega paraaortaalsetesse
ja medistinaalsetesse lümfisõlmedesse ning L3 lülikehasse
ja medistinaalsetesse lümfisõlmedesse ning L3 lülikehasse
HISTO: munasarjavähk
HISTO: munasarjavähk
 neoadjuvantne kemoteraapia  op
 neoadjuvantne kemoteraapia  op

KT

•

KT 27.12.2007
- lisamass väikeses vaagnas vähenenud 12x12cm 
7x6cm;
- retroperitoneaalsed sõlmed soodsa dünaamikaga
- lülisambas L3 ja Th11 mts-d

Haigusjuht 4 (N46)
• •Jaanuaris
Jaanuaris2006
2006opereeritud
opereeritudemakakaelavähi
emakakaelavähitõttu
tõttu
++kiiritusravi
kiiritusravi++keemiaravi
keemiaravi

• •Juulis
Juulis2007
2007– –vasaku
vasakujala
jalaturse
turse
- -perifeersed
lümfisõlmed
perifeersed lümfisõlmedsuurenenud
suurenenudeieiole
ole
- -USG-l
USG-ljalaveenid
jalaveenidpatoloogiata
patoloogiata

• •KT
KT(07.09.2007)
(07.09.2007)
– –paraaortaalsel
paraaortaalselpehmekoeline
pehmekoeline
lisamass,
lisamass,mis
misümbritseb
ümbritseb
intiimselt
aorti
intiimselt aorti

retroperitoneaalne
retroperitoneaalnefibroos?
fibroos?
patoloogilised
patoloogilisedlümfisõlmed?
lümfisõlmed?

PET/KT
PET/KT
PET/KT(21.09.2007)
(21.09.2007)– –
1)1)paraaortaalselt
paraaortaalseltneeruveenide
neeruveenidekõrguselt
kõrguselt
aordi
bifurkatsioonini
ning
piki
a.iliaca
aordi bifurkatsioonini ning piki a.iliacadex
dex
(SUVmax=12);
paraaortaalselt
Th-12/L-1
(SUVmax=12); paraaortaalselt Th-12/L-1
kõrgusel,
kõrgusel,millele
milleleKT-l
KT-lvastab
vastabpehmekoeline
pehmekoelinelisamass;
lisamass;
2)2)medistiinumis
paremal
kopsuväratis,
medistiinumis - paremal kopsuväratis,
subkarinaarsel,
subkarinaarsel,pretrahheaalsel
pretrahheaalsel(SUVmax=8),
(SUVmax=8),
millele
vastavad
KT-l
suurenenud
millele vastavad KT-l suurenenudlümfisõlmed;
lümfisõlmed;
3)3)vasakul
supraklavikulaarselt
(SUVmax=8),
vasakul supraklavikulaarselt (SUVmax=8),
millele
milleleKT-l
KT-lvastab
vastabsuurenenud
suurenenudlümfisõlm
lümfisõlmca
ca4x3
4x3cm;
cm;
4)4)parema
kopsu
ülasagaras
(SUVmax=4),
millele
parema kopsu ülasagaras (SUVmax=4), milleleKTKTl lvastab
pehmekoeline
ümarvari
vastab pehmekoeline ümarvari
KOKKUVÕTE:
KOKKUVÕTE:
- -metastaasidele
metastaasidelesobiv
sobivleid
leidparemas
paremaskopsus
kopsusjaja
lümfisõlmedes
lümfisõlmedes- -vasakul
vasakulsupraklavikulaarsel,
supraklavikulaarsel,
mediastiinumis,
paraaortaalsel
mediastiinumis, paraaortaalsel

kemoteraapia
kemoteraapia

KT

07.09.2007

13.02.2008

- aort pikalt ümbritsetud
lisamassidest, mis levivad aordi harudele (eriti tr.coeliacus’e ümber),
ulatudes maksa hiiluse piirkonda  ebasoodne dünaamika

Haigusjuht 5 (N74)
•

2001 – türeoidektoomia koos kaela lümfadenektoomiaga

•

Histo – papillaarne kilpnäärmevähk läbikasvuga trahhea bifurkatsiooni ja
metastaasidega regionaalsetes lümfisõlmedes T4N1

•

Juuli 2001 - I-131 stsintigraafial kopsumetastaasid

•

2005 ja augustis 2007 – I-131 stsintigraafiatel joodpositiivset
kasvajakudet ei leidu

•

Stimuleeritud TG väga kõrge – 2395 mkg/l (türeoidektoomia järgselt N<0,5)

SPET/KT

Kaela
Kaelajajarindkere
rindkereSPET/KT-ga
SPET/KT-ga09.08.2007
09.08.2007
- -märkaine
märkainefüsioloogiline
füsioloogilinekogunemine
koguneminekehas:
kehas:ninaneelu,
ninaneelu,söögitoru,
söögitoru, mao,
mao,
soolestiku
ja
kusepõie
projektsioonis
soolestiku ja kusepõie projektsioonis
Kokkuvõte:
Kokkuvõte:kilpnäärme
kilpnäärmejääkkudet,
jääkkudet,joodpositiivset
joodpositiivsetkasvajakudet
kasvajakudetega
ega
metastastaase
ei
leidu
metastastaase ei leidu

PET/KT

PET/KT
PET/KT19.10.2007
19.10.2007
- -retsidiivtuumorile
retsidiivtuumorilesobiv
sobivleid
leidkilpnäärme
kilpnäärmeparema
parema
sagara
projektsioonis
sagara projektsioonis
- -metastaasidele
metastaasidelesobiv
sobivleid
leidvasakul
vasakul
submandibulaarsel
submandibulaarselning
ningülamediastiinumis
ülamediastiinumis

PB
PBUSG
USGkontrolli
kontrolliall
all

USG ja bronhoskoopia

USG 13.12.2007
USG 13.12.2007
- vasakul submandibulaarsel ACI kõrval on
- vasakul submandibulaarsel ACI kõrval on
üksik ca 1 cm suurune kajavaene l/sõlm
üksik ca 1 cm suurune kajavaene l/sõlm
- paremal kilpnäärme piirkonnas on ca 2,2x1,4 cm
- paremal kilpnäärme piirkonnas on ca 2,2x1,4 cm
vaskulariseeritud veidi ebaühtlase struktuuriga
vaskulariseeritud veidi ebaühtlase struktuuriga
moodustis
moodustis
TSÜTO 13.12.2007
TSÜTO 13.12.2007
- papillaarse adenokartsinoomi metastaas
- papillaarse adenokartsinoomi metastaas

Larüngoskoopia 22.01.2008
Larüngoskoopia 22.01.2008
- häälepaeltest ca 1,5 cm edasi trahhea
- häälepaeltest ca 1,5 cm edasi trahhea
eesseinal 1.-2. trahhearõnga kõrgusel
eesseinal 1.-2. trahhearõnga kõrgusel
näha rippuvat veetilka meenutavat
näha rippuvat veetilka meenutavat
moodustist, mis on värvuselt lillakas ja
moodustist, mis on värvuselt lillakas ja
kõva konsistentsiga (läbikasv trahheasse)
kõva konsistentsiga (läbikasv trahheasse)
Onkokonsiilium:
Onkokonsiilium:
inoperaabelne; kiiritusravi näidustatud
inoperaabelne; kiiritusravi näidustatud
kaebuste ilmnemisel
kaebuste ilmnemisel

Haigusjuht 6 (N55)
•

1986 – türoidektoomia kilpnäärmevähi tõttu (Tartu Onko) Histoloogilist
vastust teada ei ole

•

1990 – kaks korda op-d retsidiivi tõttu (EOK-s) + väliskiiritus kaela
piirkonda

•

Praegu olnud asendusravil LT4-ga 150 mcg pro die.

•

Novembris 2007 pöördus LTKH EMO-sse: Rö-uuringul –pneumooniale
sobiv leid, mille foonil tihenenud kopsujoonist ja lisavarje mõlemas kopsus

•

Analüüsid: TG 170 ug/l – TSH 1,7mcU/ml
TG 336 ug/l – TSH >75 (stimuleeritud)
 endokrinoloogi poolt saadetud I-131 ablatsioonravile

SPET/KT

Kaela ja rindkere SPET/KT 13.12.2007
Kaela ja rindkere SPET/KT 13.12.2007
- märkainekogum häälepaelte piirkonnas, KT-l lisamassi antud piirkonnas ei sedasta (ilmselt sülg)
- märkainekogum häälepaelte piirkonnas, KT-l lisamassi antud piirkonnas ei sedasta (ilmselt sülg)
- märkaine kogunemist kopsudes esile ei tule; KT-l parema kopsu ülasagara alaosas ja vasaku kopsu
- märkaine kogunemist kopsudes esile ei tule; KT-l parema kopsu ülasagara alaosas ja vasaku kopsu
ülasagaras tihenenud kopsujoonis; antud piirkonnades märkainekogumeid ei sedasta
ülasagaras tihenenud kopsujoonis; antud piirkonnades märkainekogumeid ei sedasta
Kokkuvõte: kilpnäärme jääkkudet, joodpositiivset kasvajakudet ega
Kokkuvõte: kilpnäärme jääkkudet, joodpositiivset kasvajakudet ega
metastastaase ei leidu
metastastaase ei leidu

PET/KT

PET/KT 25.01.2008
PET/KT 25.01.2008
1) retrosternaalsel (SUVmax 5,3), millele KT-l vastab u 1cm
1) retrosternaalsel (SUVmax 5,3), millele KT-l vastab u 1cm
pikimõõduga lümfisõlm;
pikimõõduga lümfisõlm;
2) vasakul sternoklavikulaarliigese taga (SUVmax 4,3),
2) vasakul sternoklavikulaarliigese taga (SUVmax 4,3),
millele KT-l vastab u 1cm lümfisõlmele sobiv struktuur.
millele KT-l vastab u 1cm lümfisõlmele sobiv struktuur.
KOKKUVÕTE: tõenäoliselt kilpnäärmevähi metastaasid
KOKKUVÕTE: tõenäoliselt kilpnäärmevähi metastaasid
retrosternaarselt ning vasakul sternoklavikulaarliigese taga
retrosternaarselt ning vasakul sternoklavikulaarliigese taga


PB
PBUSG
USGkontrolli
kontrolliall
all 
op?
op?

