
Haigusjuht 



 70a meespatsient makrohematuuriaga 

Rakvere haigla EMOsse 

 Valud vasakul pool seljas  

 Makrohematuuria 

 Anamneesis BPH operatsioonid 

lahtisel ja endoskoopilisel meetodil 

(TUR-P koos prostata loozi 

konkrementoosiga-cystolithotripsia.) 



Teostatud uuringud 

UHD: 

Erakorraline uuring.Parem neer 
normstruktuuriga, neeruvaagen paisuta. 
Vasakus neerus üksikuid väiksemaid 
tsüste, neeru alapooluses kontuurilt 
väljaulatuv tsüst läbim. 5,2 cm, neeru 
kesk - alapooluse parenhüümis kajarikas 
ala läbim. 0,6 cm - lubjastus või väike 
angiomüolipoom, vaagen paisuta. 
Kusepõie seinad, sisaldis tavalised. 
Eesnääre sklerootiline, tsentraalsel 
visualiseerub lai TURP -järgne loož. 

 



TSÜSTOSKOOPIA: 

Üldnarkoosis Olympuse 28 fr 

resektoskoobiga põide. Revisioonil 

üksik muutus, mis ei sarnane 

põietuumorile, kuid on punetav 

turseline 1 cm ala põie tagaseinas. 

Võetud biopsia. Vasaku ureeteri avast 

väljub veresegust uriini. Preparaat 

suunatud pat hist uuringule. Põide 24 

ch 2tee kateeter. 

 



Kompuutertomograafia 

Vasak neerupealis on iseärasusteta. 

Parem neerupealis ümar, madala 

tihedusega( -5- -15 HU),ühtlaselt 

kontrasteeruv (kuni 15 HU) Parem 

neer on tavalise asendi, kuju ja 

struktuuriga, kontrasteerumine 

iseärasusteta. 

 



Vasakus neerus hüpodensiivsed 

tsüstjad alad, suurim alapooluses, 

kontuurilt väljaulatuv ala 4,8 x 4,0 cm. 

Vasaku neeru kogumissüsteemis 

natiivseerial alumised karikad 

hüperdensiivsemad, hilisfaasis 

ilmestub alumistes karikates 

ebakorrapärase kontuuriga täitedefekt 

sagitaaltasapinnas 2,0 x 1,7 cm. 

 



Arvamus:  Vasakus neeruvaagnas 

alumises karikategrupis, 

hüperdensiivsem(verdumisega), 

veenva kontrasteerumiseta täitedefekt 

–lisamass-pildiliselt pigem 

neeruvaagna tuumor. Vasakus neerus 

tsüste. Paremas neerupealises 

madala tihedusega lisamass.  



Ravi 

Operatsioon. Nephrectomia sin. 
Üldnarkoosis vasakpoolse 
lumbotoomia lõikega vasakule 
paranefriumi. Vasak neer koos 
Gliessoni kapsliga vabastatud. 
Avastatud, mobiliseeritud vasaku 
neeru arter ja veen. Revisioonil 
paraaortaalsed koed pehmed, 
suurenenud l/s ei esine. Veresooned, 
ureeter ligeeritud, läbitud. Hemostaasi 
kontroll. Dreen. Op.-ihaav suletud 
kihiti. Preparaat. 

 



Histoloogiline uuring 

Neeruvaagna limaskest hemorraagiaga 
läbim.1,3 cm,selles piirkonnas 
limaskesta lame valge paksend läbim 1,0 
cm. Subepiteliaalne kude 
hemorraagiaga. Neeruvaagna 
limaskestas kavernoossed ja 
hemangioendoteliomatoossed 
struktuurid limaskesta siseste 
hemorraagiatega. Neeru parenhüümis 
hemangioendotelioomi struktuurid 
endoteeli atüüpilise proliferatsiooni 
kolletega. Transitoorepiteel koldeliselt 
puudub, kohati transitoorepiteeli 
reaktiivne hüperplaasia. 
 















Hemangioendotelioom on harva esinev, varieeruva 
histoloogilise, radioloogilise ja kliinilise pildiga vaskulaarne 
tuumor. 

WHO klassifikatsioon 

1.Epiteloidne HE 

2.Spindle cell HE 

3.Papillaarne angioendotelioom(Dabska tuumor) 

4.Kaposiformne HE 

5.Retiformne HE 

6.Polümorfne He 

7.Komposiitne HE 

  

Soovitatav ravi: isoleeritud tuumori resektsioon. 

                       adjuvantne radioteraapia. 

                       kemoteraapia ? 
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Aitäh kuulamast! 


