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Pt-i andmed 

2 päeva vanune ajaline tütarlaps. (Apgar 9/9. 4160g, pea 
38 cm, pikkus 53cm)  

Obj leid: jumelt kergelt ikteeriline. Nahal üle kogu keha 
hulgaliselt erineva suurusega hemangioome 
meenutavad moodustised, vajutades ei tühjene, 
üksikud elemendid veritsevad.  

 Pt. väheaktiivne, avab ainult vasakut silma. Parema 
silma ülalaul eelkirjeldatud moodustis. Otsa ei vaata. 
Kong.refleksid vallanduvad. Stigmasid ei ole. Kopsud, 
süda ii, kõht pehme, maks 1 cm. Enteraalset  toitmist 
talub. Sööb rinnast hästi. 

Analüüsides:  CRV 48g/L, Lk 25x10, Tr 108x10, LDH 900 – 
Algav infektsioon? 

Dgn hüpoteesid: Hemangiomatoos? Püogeenne 
granulomatoos? 

-> UH aju, kõht 
 



Kõhukoopa UH 20.07.11 

• Maksa paremas sagaras 4,8 x 4,8 cm suurune 
ebaühtlaselt kajarikas ümar lisamass, 
doppleruuringul ümbritsetud rikka 
verevarustusega. Parema sagara AP mõõde 8 
cm.  

  
Järeldus:  Maksas suur kajarikas kolle - 

tõenäoliselt hemangioom. Vajab 
täpsustamiseks MRT-uuringut. 

 





Aju UH-uuring 20.07.11 

• Keskjoone mõõdukas nihe paremale,  vasakul 
temporooktsipitaalselt 4 x 4 x 3 cm suurune lainjate kontuuridega 
kajarikas lisamass.  

• Doppleruuringul ümbritsetud rikkaliku verevarustusega.  Vasak 
külgvatsake samuti kergelt paremale nihkunud.  Lisamass vahetult 
koljuluu peal. 

• Vatsakesed laienenud ei ole. Periventrikulaarse koe struktuur 
tavaline. Pleksused sümmeetrilised.  

• ACA-s, ACM-s ja ACI-s verevoolukõverad ja kiirused normipärased, 
RI 0,65. 

 
Järeldus:  Vasakul temporooktsipitaalselt keskjoone nihkega 

ruumivõttev koljusisene lisamass, arvestades kogu leidu võimalik 
hemangioom.  Vajab täpsustamiseks MRT uuringut. 
 





MRT aju 21.07.11 

• Intrakraniaalsel vasakul temporo-oktsipitaalsel hästi piirdunud, 
vaskulariseeritud, kapslitaoliselt ajukoest eristuv, lamedalt 
vastu dura't paiknev gigantne tuumor, ~4 x 3 cm; hemorraagilist 
komponenti ei ilmne. 

• Mõõdukas ekspansiivne efekt - laialdane ümbritseva ajukoe turse 
ning keskstruktuuride dislokatsioon. 

• Kontrasteerub intensiivselt, veidi inhomogeenselt. Lisaks  ajukoes 
paiknevad väiksemad, mts-taolised ajutursega ümbritsetud 
kolded ajutüves ja väikeajus paremal  ning duraga seotud kolded 
frontoparietaalsel konveksiteedil bilateraalselt.  
 

• MR angiograafial:  tuumori kapslile suunduvad küllaltki suure 
vooluga arterid- a.cerebri media sin. harud. 

• Parema külgvatsakese laienemine - > algav obstr. HC. 
 
 
 
 



T2 T2 FLAIR DWI ADC 

T1 T1 kontrast MR-angio (TOF) 



T1 kontrastiga 



MRT maksast 21.07.11 

• Intrakraniaalse suure tuumori sarnane hästi 
vaskulariseeritud ekspansiivne protsess ka maksas 
subdiafragmaalsel, d kuni 5cm.  

• Veidi rohkem lobulaarsema struktuuriga, veidi 
inhomogeensem kui ajus paiknev tu.  

• Maksa suure kolde ümbruses väikesed mõne mm 
tütarkolded + 1 paremas sagaras all (S6), 1 väike kolle näib 
paiknevat põrnas subdifragmaalsel.  
 

Arvamus: Hemangiomatoos? Arvestades hemangioome nahal, 
kas tuleks arvesse hemangioendotelioom? Või on tegemist 
teratoomide-rabdoomidega nii maksa kui ajus? 
 



T2 T2 rasvsupresioon DWI 

3D FIESTA 



Pt-i kulg haiglas 

• 21.07. – Nasogastraalsondist ka veritsev eritis 
– hemangioomidest? Ajus suur kolle -> 
Propranoloolravi; turse-> Dexamethason 

• 24.07. – õhtust rahutu. Suur lõge 
väljakummuv, esineb Graefe, silmalaud turses. 
-> i/kr hüpertensioon 

• 25.07. Lasixi, Paracetamoli foonil rahulikum, 
suur lõge pinges, silmalaud turses - I/kr ht 
püsib. 

 

 

 



26.07. Konsiilium 

• kliiniline leid+ MRT -> hemangiomatoos 
(dif.dgn hemangioendotelioom, MRT ei välista 
sarkoidoosi).  

• Täpsustada: nahahemangioomi eemaldamine  

• –> histol. konsult. Soome, Saksamaa 
kolleegidega.  

• 1x nädalas kordus EHHO – hemangioomis 
tekkivate šuntide tõttu võimalik 
südamepuudulikkus. 

 



27.07.11 UH aju dünaamikas 

• Neg dünaamika: 
keskjoone  nihe paremale 
süvenenud: parempoolne 
eessarv mõõdukalt 
laienenud, ümardunud 
otsaga, vasakpoolne  
terava tipuga, kergelt 
paremale nihkunud.   
 

• Lisamassi ümber 
kajavaesem  tsoon - 
tursele sobiv.  
 



Pt-i kulg haiglas/kodus 

• Vahepeal haiglas/kodus seisund olulise dünaamikata, 
i/cr hüpertensiooni nähte ei ole, käib korduvalt 
kontrollis. 

• Hormoonravi ära jäetud 
• 3.08 – silmaarsti konsultatsioon – normis 
• 11.08 nahabiopsia - juveniilne kapillaarne hemangioom   
• Juulis iga nädal ehhokardiograafia – ealise normi piires 
• Kilpnäärme UH – korras 
• Füsioterapeut – mõningane arengu mahajäävus 
• 04.11 - Hemangioomid nahal tumenenud, aktiivsus 

näiliselt vähenenud. 
 
 



UH dünaamikas 

• 05.08.11 UH aju – külgvatsakesed veidi 
laiemad, aju hemangioomi osas leid olul. dün-
ta, kõht – kolle mõõtmetelt olul dün-ta, lisaks 
teine kolle. 

• 14.09.11 UH aju – olulise dün-ta, valgeaine ala 
muutunud tsüstiliseks   

• 3.10.11 UH kõht – maksa lisamass dün-ta, 
struktuuri ilmunud peened kaltsifikaadid, 
tütarkoldeid nähtavale ei tule 

• 31.10.11 UH kõht – pigem soodne dünaamika, 
kolle mõõtmetelt vähenenud 
 
 



3.10.11. MRT ajust dünaamikas 

• Vasakul temporo-oktsipitaalsel lamedalt vastu dura't paikneva 
tuumori mõõtmed on veidi vähenenud -> 3,5 x 2,3 cm (oli 4 x 3 cm)  

• Nüüd on tuumoris väikesi hemorraagilisi koldeid.  
 

• Ekspansiivne efekt progresseerunud,  lisandunud ajuturset ning 
võimalikku tsüstilist degenratsiooni.  

• Vatsakesed on mõnevõrra laiemad, mis viitab HC 
progresseerumisele.  

• Väiksemad, mts-taolised ajutursega ümbritsetud kolded ajutüves ja 
väikeajus tunduvad veidi väiksemad, duraga seotud kolded 
frontoparietaalsel konveksiteedil ei ole suurenenud. 
 
 

Arvamus: Hemangioomid (?) on mõõmetelt väiksemad, kuid suure 
kolde ümbruses on ajukahjustus progresseerunud 
 



21.07.2011  MRT 03.10.2011  MRT 

T2 FLAIR T1 kontrast 

T2  



3.10.11 MRT 

MR-angiograafia (TOF) 

SWAN (T2* kaalutud angio) – näitab mikrohemorraagiaid 



19.10 – arutelu PERHi radioloogide ja 
neurokirurgidega.  

• Momendil kirurgilist vahelesekkumist ei vaja.  

• Biopsia ei anna olul. infot – ohtlik protseduur!  

 

• Soovitav oodata, kordus MRT  2 k möödudes + spektromeetria 
(ebaselge geneesiga tuumorit ümbritseva valgeaine 
kahjustuse etiol. selgitamiseks). 

 



23.12.2011 MRT 

• kolded mahult väiksemad, vasak TO-ne kolle ~1,8 x 1,2 cm  
 ( oli 3,5 x 2,3 cm) 
• diffuusne koldemuutus, mis ümbritses koldeid vasakul TP-l mahult 

vähenenud - > ekspansiivne efekt  kadunud   
• muutus  valdavalt veeldunud, foonile tekkinud tsüstjad alad 
• väikesed kolded ei tule ilma k/a-ta nähtavale.  
• Traktograafia:  valgeaine traktid kolde piirkonnas katkevad, 

õhenenud, samas motoorse korteksi piirkonda tulevad kiud on 
jälgitavad. 
 

 
Arvamus: hemangioomid väiksemad.  Perifokaalsele tekkinud tsüstiline 

entefalomalaatsia, ekspansiivne efekt kadunud.  
 Valgeaine traktide kahjustus. 



23.12.2011 MRT 

T2 FLAIR T2 FLAIR 3D FIESTA 

Tsüstiline entsefalomalaatsia Kolle  tunduvalt väiksem 



MRT ajust dünaamikas 

03.10.2011  23.12.2011  21.07.2011  

T2 FLAIR T2 FLAIR T2 



UH maksast dünaamikas 

20.07.2011 22.12.2011 

Kolle vähenenud; kaltsifikaadid 



Infantiilne hemangioom: MRT 

• Piirdunud kolle, difuusne kontrasteerumine 

• Kiire vooluga veresooned kolde ümber ja sees – 
proliferatiivne faas 

• Mõõtmete vähenemine + rasvkoega asendumine – 
involutiivne faas  

• T1 -  isointensiivne lihasega 

• T2 – kergelt hüperintensiivsem lihasest  

• T1 C+ intensiivne kontrasteerumine, “flow voids” 

• MR-angio – välistada stenoosi, oklusiooni, ageneesi, 
aneusüsmi (PHASES sündroom) 

 
Barkovich. Diagnsotic imaging: Pediatric Neuroradiology; Amirsys, 2007 



Hemangiomatoos 

• Väga suur hemangioomikolle või arvukalt 
hemangioome. 

• Suurtel nahahemangioomidel - pindmine ja 
süvakomponent 

• Lisaks haaratud mitmed organid – sagedamini: 
maks, põrn, seedetrakt, aju, kopsud 

• Prolifereeruvad varases eas –> taandarenevad 

 

 

 



Hemangioom ajus: dif. dgn 

• Venoosne malformatsioon – fleboliidid, koosneb 
laienenud veenidest 

• Sarkoom – vanemad lapsed, luudestruktsioon 

• Pleksiformne neurofibroom – infiltratiivne, halvasti 
piirdunud, + NF tüüp I stigmad (nt cafe au lait laigud 
kehal) 

• Arteriovenoosne malformatsioon (AVM) – kiire 
vooluga toitvad arterid + av-šunt + suured 
dreneerivad veenid. Pehmekoelist komponenti vähe 
või puudub! 

Barkovich. Diagnsotic imaging: Pediatric Neuroradiology; Amirsys, 2007 



Maksakolded vastsündinul – 5% kõigist 
massidest 

• Healoomulised primaarsed 
– Hemangioom 

– Hemangioendotelioom 

– Kavernoosne hemangioom 

– Vaskulaarne malformatsioon (k.a. AV-malformatsioon) 

– Mesenhümaalne hamartoom 

– Solitaarne unilokulaarne tsüst 

• Maliigsed primaarsed 
– Hepatoblastoom 

– Idurakk-kasvaja 

– Teratoom ja rebukoti tuumor 

– Rabdoid tuumorid 

• Metastaatilised 
– Neuroblastoom 

– Leukeemia 
 

Modifitseeritud Table 16-1  Caffey’s Pediatric Diagnostic Imaging. 11th ed, 2008. 

 



• 3 kõige levinumat primaarset maksa kollet 
vastsündinul: 

1.Hemangioendotelioom 

2.Mesenhümaalne hamartoom 

3.Hepatoblastoom 

 

• Metastaatilistest kolletest kõige levinum: 

Neuroblastoom 

 

 Caffey’s Pediatric Diagnostic Imaging. 11th ed, 2008. 



Infantiilne hemangioendotelioom 

• Kõige sagedasem healoomuline maksatuumor vastsündinutel 

• 90% dgn esimese 6 elukuu jooksul, 1/3 1. elukuul; ~50% 
ilmuvad esimesel elunädalal. 

• N:M  2:1 

• Mulliken ja Glowacki klassif. järgi infantiilne maksa 
hemangioom (sarnaneb infantiilsetele hemangioomidele 
nahal, teistes organites). 

• Hemihüpertroofiaga, Beckwith-Wiedemann sündr. pt-del 
sagedamini (2) 

(NB! epitelioidne hemangioendotelioom – erinev tu!Täiskasv.-l; lastel väga harva. 
Piirpahaloomulised, maliigsuse potentsiaaliga.) 

 



Infantiilne hemangioendotelioom 

• Vasporoliferatiivne tuumor – koosneb 
vaskulaarsetest kanalitest, mida vooderdavad 
endoteelirakud. 

 

• 1/2 juhtudel üksik kolle, 1/2 multifokaalsed  
(2) 

 

• Sageli laiamõõtmelised, haarates suurt 
osa/enamus maksast ->hepatomegaalia 

 

• 68%-l seotud muude paikmetega 
hemangioomidega: nahk, trahhea, rindkere, 
neerupealis, dura mater.(2) (teistes allikates 
50%-l; 10-15%-l).  



IHE kliiniline leid ja komplikatsioonid 

• Enamikel asümptomaatiline  

• Sageli suured arteriovenoossed (AV) šundid -> suurenenud 
minutimahuga  kongestiivne südamepuudulikkus 

• Dissemineeritud intravaskulaarne koagulatsioon (Kasabach-
Merritt sündroom) <- tuumorisisesest trombotsüütide 
sekvestreerumisest 

• Limiteeritud av-šundi puhul – asümpt. hepatomegaalia või 
mikroangiopaatiline hemolüütiline aneemia ja 
trombotsütopeenia. 

• Raske hüpotüreoidism - tuumori toodetud tüüp 3 
iodotüroniini dejodinaasi aktiivsuse tõusust.  
 

 

 



IHE. Ravi 

Sõltub seisundist: 

•  Rasketel juhtudel -  terapeutiline embolisatsioon, 
maksaarteri ligeerimine, kirurgiline kolde 
eemaldamine 

• Ilma südamepuudulikkuseta – süsteemne steroidravi 
– kiirendab hemangioomide taandarengut.  

 

 



Piltdiagnostika: UH 

UH:  

• Erineval hulgal hästipiirdunud hüpoehhogeensed noodulid 
maksas (mõned allikad: varieeruva kajastruktuuriga) 

• Üksikut kollet raske eristada hepatoblastoomist 

 

Doppler UH:  

• laienenud aort , tr. coeliacus, SMA. Nendest (toitvatest 
arteriharudest) kaudalsemal aort kitsenenud.  

• Kõrge rõhuga verevool koldesse või kolde ümber. 

• Maksaveenid laienenud, kiirema vooluga. 

 

 



Chung et al; 2010 

Laienenud parempoolne maksaveen 

Tr. Coeliacus laiem, aort allpool kitsam 



Hemangioom: UH 

Hemangioendotelioom; GLUT pos 
Chung et al; 2010 

Elsevier inc; 2008 

Elsevier inc; 2008 



MRT-leid 

• T1 hüpointensiivsed  

• T2 hüperintensiivsed 

• Tsentripetaalne 
kontrasteerumismuster 

• Dilateerunud toitvad ja 
dreneerivad veresooned 

• Raskematel juhtudel näeb AV ja 
portovenoosseid anastomoose. 

 

Võrdluseks: AV malformatsioonidel ei 
ole soliidset komponenti, vaid 
pigem laiad veresooned šuntidega. 

T1 C+ 

T1 

T2 fatsat Chung et al; 2010 



Mitmed infantiilse hemangioomi kolded 
nahal 

• On kirjeldatud ka haigusjuhte, kus: 

– Infantiilsed hemangioomid nahal + 
angiosarkoomikolded maksas (tüüp II 
hemangioendotelioom) – ei allunud süsteemsele 
hormoonravile       K.M. Nord et al. Pediatrics (2006) 

– Infantiilsed hemangioomid nahal + 
hepatoblastoom (hüpervaskulaarne variant)  

      M. Lu et al. Pediatr Radiol (2007) 

 



Neuroblastoom 

Vastsündinud mitmete naha- ja maksakolletega 
(mis viitavad hemangioomidele) -> dif dgn 
neuroblastoom! – vereanalüüs 
katehhoolamiinidele 

UH: hulgaliselt hüpoehhogeenseid koldeid 

MRT: mittespetsiifilise signaaliga 

Ei esine AV-šundist tingitud veresoonte muutusi, 
ega kõrge minutimahuga 
südamepuudulikkust. 



Neuroblastoom: aju (mts-d) 

• Maliigne sümpaatilise ns tuumor, 
lähtub neuraalharja rakkude 
derivaatidest 

• “pesukaru silm” 
• Peaaegu alati ekstraduraalne 

kalvaariaga seotud mass 
• Tihti orbita ja sfenoidaalluu tiibade 

ümber 
• “hair-on-end” spiikulatega periostiit 
• Kuu või läätsekujuline, luukontuuri 

järgiv 
• Intraaksiaalsed kolded harva 

 
 



Hepatoblastoom 

• Üliharva vastsündinutel, pigem vanemas imikueas  

• kõige sagedamini parema sagara fokaalne mass, 
kaltsifikatsioonid 55% juhtudest 

• UH: segaehhogeensusega, võivad olla 
hüpoehhogeensed.  

Kuigi vaskulaarne, ei põhjusta aordi kitsenemist 
toitvatest veresoontest allpool. 

• Ei esine venoossed šunteerumist. 

• Multifokaalne heptoblastoom võib sarnaneda 
hemangioendotelioomile.  

 



Hepatoblastoom 

M. Lu et al. Pediatr Radiol (2007) 



Mesenhümaalne hamartoom 

Chung et al; 2010 



Kokkuvõte 

• Arvestades kollete head ravivastust 
süsteemsele hormoonravile -> tõenäoliselt 
mitmepaikmeline hemangioom 
(hemangiomatoos) 

• Korduvad veritsused seedetraktist – 
täiendavad uuringud seedetraktist? 

• Rindkere leid? 

 



 

 

   Tänan tähelepanu eest! 
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