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Sissejuhatus 

 Kasvajalised rakud pärinevad 

lümfotsüütidest, mis paljunevad peamiselt 

l/s 

 Ebanormaalsed lümfotsüüdid võivad 

kuhjuda ka luuüdis, maksas, põrnas, 

sooles, kopsudes, ajus, nahas, ... 

 Esinemissagedus on viimase 30 aasta 

jooksul suurenenud ligikaudu 75% 



Hodgkini lümfoom Mitte-Hodgkini lümfoom 

 15% 

 Haigestutakse sagedamini 

teismeeas, 20-30 

aastaselt, mõnevõrra 

vähem >50-aastasena 

 Peamiselt l/s haaratus 

 Iseloomulikud on Reed-

Sternbergi rakud 

 

 

 

 

 85% 

 Haigestumise sagedus 

kõrgem 40-70 aastaselt 

 

 

 Sagedamini 

ekstranodaalsete organite 

haaratust 

 

http://www.med-ed.virginia.edu/courses/path/innes/wcd/hodgkin.cfm 



B sümptomid: 

Palavik 

Öine higistamine 

Kaalulangus 

Sümptomid 

Mitmekesised ja mittespetsiifilised 

 Palpeeritavad lümfisõlmed 

 Kaelal, kaenlaalusi ja/või kubemes 

 Valutud, tihked, laatuvad, võivad olla seotud 
ümbritsevate kudedega 

 Sõltuvalt haaratud organi(te)st: 

 Seljavalu (paraaortaalsete l/s suurenemisest) 

 Köha, õhupuudus, valu rinnaku taga 
(mediastinaalsete l/s suurenemisest) 

 Kõhuvalu, rõhumistunne kõhus (maksa ja/või 
põrna suurenemisest) 

 Väsimus, jõuetus, veritsus, infektsioonid... 

 



Radioloogia roll 

 Haiguse avastamine 

 Staadiumi määramine 

 Prognostiline ja terapeutiline tähtsus 

 Ravijärgne kontroll 

 

 



Diagnoosimine 

 Biopsia / suurenenud lümfisõlme 

eemaldamine → tsütoloogia, histoloogia, 

immuunfenotüpeerimine, genotüpeerimine 

 



Modifitseeritud Ann Arbor’i süsteem 

I  ühe lümfisõlmede regiooni haaratus või 

 ühe ekstralümfaatilise organi haaratus (IE) 

II  kahe või enama lümfisõlmede regiooni haaratus samal pool diafragmat või 

 levik ühest lümfisõlmede grupist külgnevasse organisse (IIE) 

III  lümfisõlmede haaratus kahelpool diafragmat või 

 levik lümfisõlmedest külgnevasse organisse (IIIE), põrna (IIIS), või mõlemat (IIISE) 

IV levik ekstralümfaatilisse organisse, mis ei külgne haaratud lümfisõlmedega või 

 üle ühe ekstralümfaatilise organi haaratus ± külgnevate lümfisõlmede haaratus 



Lümfadenopaatia  

 Ümarad/ovaalsed erineva suurusega (2-10 cm) 
l/s 

 UH 
 Selgelt piirdunud suured ümarad hüpoehhogeensed 

sõlmed 

 Ehhogeenne hiilus tavaliselt puudub 

 Doppler - hüpervaskularisatsioon 

 KT 
 Homogeenne lobulaarne mass, lihasega isodensne 

 Enne ravi kaltsifitseerumine harv 

 Kontrasteerumine erinev – lihasega isodensest kuni 
difuusse kontrasteerumiseni 

 



Lümfadenopaatia 

Toma P et al. Radiographics 2007;27:1335-1354 

Lucey B C et al. Radiographics 2005;25:351-365 



Mediastiinum 

 Lümfadenopaatia  

 Tüümus 

 Lobulaarne  

 Madala tihedusega 

 Mittehomogeenne  

○ nekroos 

○ tsüstid 

○ kaltsifikaadid 

 Avaldab massiefekti 

 

Guermazi A et al. Radiographics 2001;21:161-179 



Kopsu parenhüüm 

 Seos mediastinaalsete või hiiluse l/s-ga 

 KT 

 Üksik kolle või konsolidatsiooni ala koos 

õhkbronhogrammiga (kõige sagedamini) 

 Mitmed kahepoolsed kolded, peamiselt noodulid  

 Peribronhovaskulaarsed infiltraadid 

DDx 

Pneumoonia  

Sarkoidoos 

Bronhoalveolaarne Ca 

Kaposi sarkoom  



Kopsu parenhüüm 

http://www.jradiology.com/arts/42.pdf 

Toma P et al. Radiographics 2007;27:1335-1354 



Põrn 

 Enamasti difuusne infiltratsioon, suurus võib 
olla normis 

 Leid mittespetsiifiline, ei ole enamasti UH-s või 
KT-s diagnoositav 

 Võib esineda  reaktiivne splenomegaalia, 
ilma põrna haaratuseta 

 Väikesel osal koldeline haaratus: 

 UH 

○ Hüpoehhogeensed kolded 

 KT 

○ Madala tihedusega kolded, mis kontrasteeruvad 
vähem vrd normaalse põrna koega 

DDx 

Abstsess 

Sarkoidoos 

Metastaasid  



Maks 

 HD-ga maksas kaasneb ka põrna haaratus 

 Enamasti difuusne infiltratiivne protsess 

 Võib esineda ka koldelist haigust (üksik või 

mitmed kolded) 

 Pildiliselt sarnane põrnale 

DDx 

Maksa rasvinfiltratsioon 

Hepatotsellulaarne Ca 

Metastaasid 



Guermazi A et al. Radiographics 2001;21:161-179 

Maks ja põrn 



Seedetrakt  
 Kõige sagedamini on haaratud magu 

 HIV+ tõuseb peensoole haaratus 

 Riskifaktorid: 
 H. pylori 

 Tsöliaakia  

 Põletikuline soolehaigus 

 Immuunsupressioon organtransplantatsiooni järgselt 

 HIV 

 Pildiliselt iseloomulik: 
 Suur mass või difuusne infiltratsioon 

 Ümbritseva rasvkoe infiltratsioon puudub 

 Obstruktsiooni enamasti ei ole 

 Mitu lokalisatsiooni 

 Kaasnev lümfadenopaatia 

 

DDx 

Adenokartsinoom  



Magu 

 Kaksikkontrasteerimine baariumiga 
○ Limaskesta haavand(id) 

○ Üksik või mitmed massid 

○ Limaskesta voltide paksenemine 

○ Limaskesta nodulaarsus 

○ Promineeruv areae gastricae 

 KT 
○ Difuusne või segmentaalne mao seina paksenemine 

○ Lümfadenopaatia (perigastrilised, portokavaalsed, 
paraaortaalsed, omentaalsed l/s) 

○ Haavand 

○ Mass  

 Vähesed muutused ei pruugi näha olla 

 

 



An S K et al. Radiographics 2001;21:1491-1502 

Magu 



An S K et al. Radiographics 2001;21:1491-1502 

Magu 



Choi D et al. AJR 2002;178:1117-1122 

Magu 



Peensool  

 Distaalne iileum kõige sagedamini haaratud 

 Ümar mass sooleseinas levikuga 

mesenteeriumi või regionaalsetesse l/s 

 Fokaalne, polüpoidne intraluminaalne mass 

 Võib haavanduda ja perforeeruda → 

steriilne abstsess 

 Valendiku aneurüsmaatiline laienemine 



Peensool 

Ghai S et al. Radiographics 2007;27:1371-1388 



Neerud 

 Tüüpilised leiud: 

 Üksik/mitmed kolded 

 Retroperitoneaalsed tuumorid, mis tungivad 

neeru 

 Bilateraalne neerude suurenemine 

 Perirenaalsed pehmekoelised massid 

 Neerusiinus ja kogumissüsteem harva haaratud 

DDx 

Ca 

Metastaasid 

Äge püelonefriit 

Septilised embolid 

Neeruinfarkt(id) 

Abstsessid  

 



Neerud 

 Kõige sagedasem leid: mitmed erineva 

suurusega kolded paremhüümis, sageli 

bilateraalselt 

 Retroperitoneaalne lümfadenopaatia on oluline 

vihje 

 KT 
 Pehmekoelised kolded, natiivis veidi kõrgema tihedusega vrd 

normaalse parenhüümiga 

 Kaltsifikatsioonid harva 

 Kontrasteeruvad vähem kui normaalne parenhüüm – suhteliselt 

homogeensed, mis on madalama tihedusega kui ümbritsev 

parenhüüm (suured kolded rohkem heterogeensed) 



Sheth S et al. Radiographics 2006;26:1151-1168 

Neerud  



Sheth S et al. Radiographics 2006;26:1151-1168 

Neerud 

 UH 

 Homogeensed hüpoehhogeensed kolded 

 Doppler: vähene vaskulaarsus koldes, neeru 

veresoonte dislokatsioon 

 



Sheth S et al. Radiographics 2006;26:1151-1168 

Neerud  

 Difuusne neerude infiltratsioon 

 Nefromegaalia 

 Heterogeenselt vähenenud kontrasteerumine 



Peaaju  

 Primaarse KNS lümfoomi esinemissagedus 
tõusutendentsiga 

 Parim vihje - kontrasteeruv kolle/kolded: 
 periventrikulaarses valgeaines (frontaalsel) 

 subependümaalsel 

 basaaltuumade piirkonnas 

 corpus callosum’is 

 Võib haarata ka leptomeninge või durat 

 Olulist massiefekti ei põhjusta 

 Kaltsifikatsioone ei esine 

 +/- ümbritsev turse 

 MRT kõige sensitiivsem 

 



Peaaju 

 Immuunkompetentsed 

 KT 

○ Hüper- või isodensne vrd hallainega 

○ Mõõduka ühtlase kontrasteerumisega 

 MRT 

○ Kõikides sekventsides hüpo- või isointensiivse 

signaaliga 

○ Difusiooni restriktsioon 

○ T1 Gd: tugev homogeenne kontrasteerumine 

○ T2 hüpointensiivne signaal aitab diferentsida 

glioomidest , demüeliniseerivatest haigustest 

 

DDx 

Glioom 

Meningioom 

Metastaasid 



Peaaju 

KT 

FLAIR T1 Gd 

Slone H W et al. AJR 2005;184:1679-1685 



Peaaju 

 Immuunpuudulikud 

 Sagedamini mitmed kolded, ebaregulaarsed 

servad, heterogeensus 

 KT: tsentraalsel hüpodensne ala (nekroos), 

ümber hüperdensne rõngas, mis kontrasteerub 

intensiivselt 

 MRT: keskosa iso- või hüpointensiivne, ümber 

hüperintensiivne rõngas 
DDx 

Toksoplasmoos 

Abstsess 

Krüptokokkoos 

Metastaasid 

 



Peaaju 

Slone H W et al. AJR 2005;184:1679-1685 

K/a KT 

FLAIR T1 Gd 



Kokkuvõte 

 Lümfadenopaatia 

 Ebanormaalsed lümfotsüüdid võivad 

kuhjuda igas organis/koes 

 DDx kaaluda iga keerulise juhu korral 

 Diagnoosi aluseks biopsia 
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Tänan kuulamast! 


