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63-aastane meespatsient

 31.08.2010 PERH-i EMO
 3 päeva ei ole kõht läbi käinud
 Varem suhteliselt terve mees
 Laboriuuringutes olulisi kõrvalekaldeid ei ole
 Kõhukoopa Rö-ülesvõttel subiileus

 Hospitaliseeritud I Kirurgia osakonda
 Peensoole passaažiuuring patoloogiata

 02.09.2010 tekib palavik, CRV tõus
 Osaline koloskoopia patoloogiata



02.09.10 UH kõhukoopast

 Maksa ja parema neeru vahel on selgekontuurne ümardunud 
pehmekoeline moodustis läbimõõduga ~5,6cm 

 Maksa paremas sagaras on hägusakontuurne ebaühtlaselt 
kajarikkam kolle läbimõõduga ~3,6 cm



02.09.10 KT

Kilpnäärme paremas 
sagaras on madalama 
kontrasteerumisega 
konkreetse piirita 
moodustis alapooluses

Kaela piirkonnas, 
mediastiinumis ja 
retroperitoneaalsel 
patoloogiliselt 
suurenenud 
lümfisõlmed



02.09.10 KT

 Mõlema kopsu kõikides sagarates on 
hulgimetastaasid

 Paremas pleuraõõnes on  vedelikku 
kuni 1,5 cm kihina



02.09.10 KT
 Maksa mitu kollet
 Neerupealised suurenenud, neerupealised kontrasteeruvad  sarnaselt 

maksa koldele ( 45-->55 HU)



 Mõlema neeru ümber vedelik ja  
rasvkoe infiltratsioon, infiltraat 
seotud psoase lihasega, lihas 
suurenenud



Vasakul m. gluteus mediuses  
kontrasteeruva servaga 
hüpodensiivne kolle. 

02.09.10 KT

Nahaaluskoes mitmed  kolded



Generaliseerunud pahaloomuline 
protsess, aga algkolle?

 Kilpnääre
 Kops
 Neerupealis
 Melanoom
 Jne.

Kasvajamarkerid normis, 
S100 on tõusnud



03.09.10 kilpnäärme biopsia

 VASTUS: Äietes põhiliselt 
maliigsed rakud. 
Morfoloogiliselt rakud 
sobiks neerutuumorile. Ei  
eita ka kilpnääret. Vähem 
teised tuumorid 
(melanoom)

 ARVAMUS: neoplasma 
/tumor/ malignum; 
carcinoma claro-
renocellulare



06.09.10 UH uuring pehme koe 
piirkonnast peennõelbiospiaga 

VASTUS:  Tegemist sama 
tuumoriga nagu kilpnäärmes. 
Algkoldena võiks tsütoloogiliselt 
esmajoones mõelda 
neerutuumorile. 
ARVAMUS: neoplasma /tumor/ 
malignum, carcinoma claro-
renocellula



08.09.2010 biopsia nahaalusest koest
VASTUS: Histopildi ja 
immuunmarkerite alusel võib 
tegemist olla paraganglioomiga. 
Kindlaid pahaloomususe  
kriteeriumeid väikese bioptaadi 
alusel lõplikult määrata ei saa.

ARVAMUS: paraganglioma NAS

BAL paremale kesksagarasse – maliigsuseta

08.09.2010 bronhoskoopia



21.09.10 KT kontrolli all biopsia 
kopsukoldest
TSÜTOLOOGIA: Rakud on 
morfoloogilise ehituse poolest 
analoogsed nii kilpnäärmest 
võetud kui lihaste vahelt 
rakkudele. Rakkude vahel, peal 
hemosideriin, ei eita ka melaniini 
pigmenti (neeru tu? melanoom? 
jne.). 
ARVAMUS: neoplasma /tumor/ 
malignum

HISTOLOOGIA: Paljude rakkude 
tsütoplasmas on pruunika 
pigmendi graanulid, kohati õrn, 
tolmjas pigment. Tegemist võib 
olla maliigse melanoomi 
metastaasiga. 

ARVAMUS: melanoma 
malignum metastaticum



Mis on vahepeal patsiendiga 
toimunud
 10.09.2010 kirjutati haiglast välja
 Vahepeal saadud ravi:

 Diklofenak
 Omeprasool
 Metoklopramiid

 Viimane kontakt raviarstiga 18.09.2010 – 
kehvemaks jäänud, iiveldus

 Läheb konsiiliumisse



Melanoom

 Melanotsüütidest lähtuv kasvaja
 4% nahavähkidest, 74% nahavähist tingitud 

surmadest
 Riskitegurid: hele nahk, palju sünnimärke, 

liigne UV kiirgus, perekonnaanamnees, 
vanus

 Esinemissagedus on viimase 20 aasta 
jooksul kolmekordistunud



Kliiniline leid
 Pindmiselt leviv melanoom

 Nodulaarne melanoom

 Lentiginoosmelanoom

 Akraalne lentiginoosmelanoom

Pildid http://courses.washington.edu/hubio567/melanoma/types.htm 

  

                         

     



Kliiniline leid
 Võivad esineda ka 

amelanootilisena – 
roosa, punane, 
nahavärvi, hall jne.

 Melanoom võib alguse 
saada ka limaskestast, 
silmast

 Melanoomisarnane 
kasvaja kõõlustest ja 
aponeuroosidest – clear 
cell sarcoma

http://emedicine.medscape.com/article/1191840-overview



Metastaseerumine

 Lümfisõlmed: 70%...75% 
 Nahk, rasvkude, lihased: 65%...70% 
 Kopsud ja mediastiinum: 70%...87% 
 Maks ja sapipõis: 54%...77% 
 Aju: 36%...54% 
 Luud: 23%...49% 
 Seedetrakt: 26%...58% 
 Süda: 40%...45% 
 Pankreas: 38%...53% 
 Neerupealised: 36%...54% 
 Neerud: 35%...48% 
 Põrn: 30% 
 Kilpnääre: 25% to 39% 

http://skincancer.about.com/od/skincancerbasics/a/melanoma_mets.htm



Ravi ja prognoos

 Ekstsisioon (+ regionaalsed lümfisõlmed)
 Metastaatilise haiguse puhul keemiaravi või 

immunokemoteraapia (ravivastus kuni 25%)
 Head vastust süsteemsele ravile ennustab:

 Hea üldseisund
 Pehmet kude haarav või üksikute vistseraalsete metastaasidega 

haigus
 Vanus alla 65 aasta
 Pole varem keemiaravi saanud
 Normaalne maksa- ja neerufunktsioon
 Normaalne vererakkude arv
 KNS-i metastaaside puudumine
 Metastaasidega patsientide 5 aasta elulemus on <20%



Suured tänud
Ebba Purdele ja
Äli Tõnnovile



Kasutatud kirjandus

 http://www.derma.ee/articles.php?id=154
 http://courses.washington.edu/hubio567/

melanoma/types.htm
 http://emedicine.medscape.com/article/

1100753-overview
 http://skincancer.about.com/od/

skincancerbasics/a/melanoma_mets.htm
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