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• 1990.a sündinud noor naisterahvas 

• 2001.a-ni terve ja normaalse arenguga laps 

• 2001.a-l ilmnesid seljavalud, mida algul seostati 
treening-ülekoormusega (tegeles peotantsu, 
akrobaatika, balletiga) 

• 2003.a-l lisandusid valud liigestes, 
diagnoositud M24.6 noorte liigesejäikust, 
M08.3 noorte polüartriiti (seronegatiivne), 
M08.1 noorte liigesejäikuslikku lülipõletikku 

• 2004.a-l lisandus diagnoosidele F41.0 
paanikahäire  



21.03.2005 TÜK 















• reumatoloog, psühhiaater, günekoloog, nefroloog, endorinoloog, 
geneetik, ortopeed, taastusravi arst 

• 2005 TÜK luu biopsia, punkteeritud munasarja tsüsti 
• 2005 a. sept. Dr.Cumming (Florida Ülikool): arvamus Rö-ülesvõtete alusel 

- osteomalaatsia või osteogenesis imperfecta 
• 2006  TÜK Lastehaiglas diagnoositud 
      McCune-Albright sündroom (fibrootilised muutused luudes, 

endokrinopaatia – munasarjatsüst, piimakohvilaigud) 
• 2007  konsulteeritud Soomes 
• 2007 sept TÜK Lastekliinikus konsulteerinud prof. Nick Bishop Sheffieldi 

Ülikoolist  
• 2007 nov-s pöördusid pt-i vanemad Eesti HK poole palvega rahastada  

konsultatsioon Kölni Ülikoolis 
• 2008 veebruar: Kölni ülikool - arvamus McCune-Albrighti sündroom 

(radioloogia tulemused ebatüüpilised), TIO? 
• Geeniuuringud Tartus ja Inglismaal – tulemusteta (X-liiteline 

hüpofosfateemiline rahhiit)  



• Fosfaat seerumis püsivalt madal: 0,34–0,45 mmol/L (N: 0,70–1.05) 
• Esialgu kerge hüpokaltseemia, viimasel 3 aastal Ca = N 
• ALP püsivalt kõrge luu isoensüümi arvel  347–970 U/L (N: 35–

104) 
• Luu resorptsiooni näitajate tõus (C-telopeptiid, osteokaltsiin) 
• Fosfori reabsorptisioon neerudes 67.5% (N:>95%)  
• TmPo4/GFR: 0.41 (N: 0.8-1.8) 
• Kaltsium 24 tunni uriinis pigem madal 
• PTH:  N, vahel kergelt tõusnud 
• 1,25 Vitamiin D:   74 pmol/l (N: 43–144) 
• Vit D3(25OH) 62,75 nmol/l (N: 50–80 nmol/L)   
• FGF 23: 114,0 RU/I  (N: <100)  
• CRP N 
• RF neg, aCCP neg, ANA neg, HLA B27 neg 

 
 
 



• 2007 märts 
      PET/KT uuring (koljupõhimikust reie keskosani), i/v  259 MBq 

F18-FDG.   
 
PET/KT sobitatud kujutisel 
visualiseeruvad atüüpilised FDG kogumid:  
1) vaagnas paremal enam anterioorsel niudeluu 
kõrgusel pikliku kujuga – KT-l vastab sellele kogumile 
sooleling;  
2) vaagnas vasakul, eelmisest kogumist 
kraniaalsemal ja dorsaalsemal, pikliku kujuga, millelel 
KT-l vastab samuti sooleling;  
3) sümmeetriliselt ninaneelus ja submandibulaarselt -
 tõenäoliselt põletikulised muutused.  
 





• 2008 mai  Kompuutertomograafia 

       Ninaneelu tagaseinas pehmekoeline 1,6x3x4 cm lisamass, mis 
sobiks eelkõige adenoidiks. Mujal veenvat lisamassi ei sedasta. 
Mõlemapoolselt alalõualuu nurkade juures üksikud 5 mm l-sõlmed. 
Dorsaalsemal m. scm all kuni 1,3 cm l-sõlmed (natiivis ja 
luuprotokolli järgi tehtud piltidel hindamine ebatäpne)?  
Paranasaalsiinused norm leiuga. Luudes destruktsioone ei sedasta.  
Sisekõrva ja mastoidrakustiku struktuurid ii. 

• 2008 juuli UH kilpnäärmest.  

Kilpnääre mõõtmetelt normis. Kilpnäärme struktuur ühtlane, vasakus 
sagaras on ca 2 mm tsüst. Muid koldeid esile ei tule. Vaskularisatsioon 
normipärane. Suurenenud l/sõlmi kaelal esile ei tule. 

• 2008 detsember 
      Adenoidektoomia. Tonsillektoomia.  

       Intubatsioonnarkoosis mõlemapoolselt eemaldatud väga suured, liidetes, 
putriidsete mädakorkidega kurgumandlid. Veritsus tugev. Ninaneelust 
eemaldatud Beckmanni adenotoomiga väga suur pehme mädakorkidega 
adenoidimass. 
                                                                               







• 05.juuni 2008  
• Kogu keha stsintigraafia koos SPECT/KT-ga kaela-rindkere ning kõhukoopa piirkonnas ning kõrvalkilpnäärmate 

subtraktsioon-stsintigraafia. i/v Tc-99-pertehnetaati ja 600 MBq Tc-99m-sestamibi 

1) Kõrvalkilpnäärmete uuringul pärast subtraktsiooni metaboolselt aktiivset 
kogumit esile ei tule. Nii sestamibi kui pertehnetaadiga visualiseerub 
märkaine intensiivne kogunemine kilpnäärmes – intensiivsem paremas 
sagaras (mis tõenäoliselt tingitud sellest, et parema sagar on vasakust ligi 2 
korda suurem). Preparaadi jaotumine sagarate-siseselt ühtlane. 

2) Kogu keha uuringul visualiseerub märkaine füsioloogiline kogunemine 
(intensiivsuse kahanemise järjekorras) sapipõis, soolestik, kuseteed, 
kilpnääre, ninaneel. 

3) Täpsustamiseks teostatud kogu keha SPECT/KT, millel atüüpilisi 
metaboolselt aktiivseid kogumeid esile ei tulnud. 

• 20.juuni 2008 
       Somatostatiini retseptorite stsintigraafia (kogu keha stsintigraafia + SPECT/KT pea, kaela, rindkere, kõhukoopa ja vaagna 

projektsioonist); i/v 660 MBq Tc-99m-Tc-EDDA-Hynic-Tyr3-Oktreotiidi (Tektrotyd).    
 
Kogu keha stsintigrammidel tagantvaatel nähtav väga väike 
väheintensiivne märkainekogum vasakul väikevaagna projektsioonis.   
Täpsustamisel SPECT/KT-l lokaliseerub nimetatud kogum 
väikevaagnas keskjoonest vasakule, vahetult presakraalsele rektumi 
ampulli ülaosa tasandil. Kogumile vastab anatoomilisel KT-l 8,5 
mm ristimõõduga lümfisõlm, mis dünaamikata  







• 22.juuli 2009  
 Somatostatiini retseptorite stsintigraafia 
        (kogu keha stsintigraafia + SPECT/KT kaela, rindkere, kõhukoopa ja 

vaagna piirkonnast); i/v 830 MBq Tc-99m-Tc-EDDA-Hynic-Tyr3-Oktreotiidi 
(Tektrotyd).     
 

       Kogu keha stsintigrammidel tagantvaatel tuleb nähtavale pikliku kujuga madala 
intensiivsusega preparaadi  kogum vasakul väikevaagna projektsioonis - võimalik tuumor? 
kusejuha alumine osa? - täpsustamiseks SPECT/KT.    
 
SPECT/KT vaagnast: atüüpiline metaboolselt aktiivne 
kogum lokaliseerub natiiv-KT-l presakraalsele keha keskjoonest 
veidi vasemale; märkaine kogum koosneb kahest osas - 
kaudaalsem pool on kõrgema metaboolse aktiivsusega. 
Kraniaalsem osa on enam suunaga sakrumisse - ei välista luu 
infiltratsiooni.  

      Võrreldes eelmise somatostatiiniretseptorite uuringuga (20.06.2008) ning  
       KT-uuringuga (06.11.2007) on leid olulise dünaamikata.    

 
       SPECT/KT kõhu piirkonnast: atüüpilist märkaine kogunemist ei tähelda.  

SPECT/KT kaela-rindkere piirkonnast: atüüpilist märkaine kogunemist ei tähelda 
 



• 30.juuli 2009.a 
• Kl andmed: MRT uuring vaagnast kontrastainega. Hüpofosfateemia; spontaansed luumurrud. Vas ja 

parem reieluu naelastatud. SPECT/KT-l somatostatiiniretsept rikas kude (TU?) presakraalsel vasemal 
rektumi ampulli kõrgusel. Läbikasv sakrumisse?  
 

• Vasakul sakrumi alaosa juures on T1 madala ja  T2 intensiivsema signaaliga 
kontrasteeruv lisamass, mis kasvab läbi vasaku S4 juureaugu dorsaalsele 
ülesse, ulatuses vasakusse musculus multifidius´esse. Tuumori mõõtmed on 
5,3x1,8x1 cm (cc x lat x ap).  Tuumor on kontaktis luuga, foraamen 
veidi laienenud, ülekasvu sakrumisse ei sedasta.  
 
Mujal luudes ega vaagnapiirkonnas koldeid ei sedasta. Reieluukaelad 
naelastatud.   
Emakas, munasarjad ja kusepõis on ii. C. Douglases füsioloogilisel määral 
vedelikku.   
 

• Kokkuvõte: kontrasteeruv lisamass vasakul sakrumi 
piirkonnas. Tagasiulatuvalt vaadates 2007 aasta KT 
uuringuid, on mainitud muutused olemas ja olulist kolde 
kasvu eelnevate piltidega võrreldes ei ole. 







 2009 august 
    Diagnostiline punktsioonbiopsia 

    Vastus:  Mõõduka mitootilise aktiivsusega 
healoomuline kasvaja tõenäoliset 
närvikoelise päritoluga sekundaarse 
vaskulaarse komponendiga, 
pahaloomulisust ei ole. Histoloogiliselt 
sobiks healoomulisele perifeersest 
närvikoest lähtuvale neurilemmoomile 

 

 



• Sacrectomia partialis (S3-S4) sinistri, tumorectomia 
radicis S4:  

     Pikilõige üle sacrumi, keskjoonel, vana arm 
eksideeritud. M. gluteus luult vabastatud ja avastatud 
posterioorsele jääv tuumori mass, see eemaldatud 
visuaalselt tervete kudede piirilt.  Lateraalselt lastud 
lahti sacrumi servalt ligamendid ja tuumor 
eemaldatud koos S4 närvijuurega separeerides 
viimase lahti rectumist ja sacrumi eesservast. 
Hemostaasi kontroll, resetseeritud lisaks sacrumi 
servad visuaalselt intaktse luuni osaliselt ka S3. 
Presakraalsele ja tuumori looži hemostaasi järgselt 
spongostaan dreen. Haav suletud kihiti. Histoloogiasse 
saadetud formaliinis fikseeritud materjal.  



• 1. Histoloogiliselt lihaskiudude vahel krooniline 
väheaktiivne põletik, võõrkeha hiidrakud, fibrooskude, 
noor sidekude, lümfotsütaarne hõre koldeline põletik 
koos väheste eosinofiilsete leukotsüütidega, äärel näha 
tükke luupõrkadega ja tugevalt vaskulariseerunud 
sidekoega, pahaloomulisust ei ole.  

• 2.  Fibroossidekoeline põletik, kasvajakude hõre, nõrga 
mitootilise aktiivsusega, pleomorfismi ega atüüpiat ei 
leia, fibriinväädid leukotsüütidega, arvestades 
varasemat leidu võimalik healoomuline 
hemangioperitsütoom, prevaleerivalt ümbritsetuna 
reaktiivsest põletikust, mis haarab ebateravalt 
ümbrusekudesid.  

• Diagnoos: Haemangiopericytoma benignum 



13.11.09 PO4 seerumis = 0.56 mmol/L (N: 0.87–1.45) Op! 
16.11.09     P = 0.88 
 23.11.09    P = 0.90 
 30.11. 09   P = 1.24 
 09.12.09    P = 1.22          25(OH)D = 37 nmol/L (N:50-80) 
 06.01.09    P = 1.13 
 18.03.10    P = 0,9            25(OH)D = 73 nmol/L 
 04.06.10    P = 0.87 
 18.08.10    P = 1.13          25(OH)D = 41 nmol/L 
  04.11.10   P = 1.24          25(OH)D=31.52 nmol/L 
                     ALP = 288 U/L (oli 898 U/L) 
 24.04.11    P= 1.12 
                       ALP = 145 U/L   (N:35-104U/L) 



• Peale operatsiooni on kadunud luu- ja lihasvalu. 
Tramadoli ja muid valuvaigisteid pole tarvitanud. 

• Pole olnud rohkem luumurde 
• 2010 jaanuar: Pt oli taastusravi osakonnas. Parema 

reieluukaela osteosünteesi käigus vigastatud närvi 
tõttu kõnnib veel kepile toetudes.  

• 2010 aprilli: Pt. kõnnib kepita, kergelt lonkab, õpib 
kõrgkoolis.  

• 2010 august: Pt. veetis suve Californias, tunneb end 
tervena. Jätkab õpinguid kõrgkoolis 

• 2010/2011 õpib kõrgkoolis, luumurde pole olnud, ei 
lonka 

• 2011 nov / 2012   P ja ALP väärtused normis 



• Väga harva esinev 
• Enamasti mesenhümaalse päritoluga healoomulised kasvajad 
• Väga aeglane kasv, mõõtudelt väikesed 
• Lokalisatsioon: heterogeenne 
• Põhjus: fosfatoniinide sekretsioon tuumori koe poolt: FGF23, 

(FGF7, KLOTHO, FRP4, MEPE) 
• Kaasneb hüpofosfateemia, hüperfosfatuuria, madal Vit D tase ja 

osteomalaatsia, hüpofosfateemiline müopaatia 
 Sümptomid: lihaste ja luude valud, lihasnõrkus, luumurrud, lastel 

rahhiidi ilmingud: kasvuhäired, luudeformatsioonid 
 Kaebustest diagnoosini – keskmiselt 2.5 aastat (keskm. 5 aastat 

veel algkolde leidmiseni, kirjanduses välja toodud ka kuni 16 
aastat) 

 Diagnoos: somatostatiini retseptorite stsintigraafia, MRT, KT 
 Biokeemilised analüüsid normaliseeruvad ja luukude taastub kui 

eemaldatakse tuumor 
 



 Hemangioperitsütoom 

 Sekundaarne hüpofosfateemia 

 Sekundaarne osteomalaatsia 

 Hulgiluumurrud 



 §3. Tööandja ülesanded  

   (4) Tööandja peab korraldama töö selliselt, et töötaja 
saab silmade ülepinge ja sundasendis töötamisega 
tekkivate vaevusete ennetamiseks vaheldada kuvariga 
töötamist teistlaadsete tööülesannete täitmisega. Kui 
see pole võimalik, peab töötaja saama perioodiliselt 
pidada puhkepause. Puhkepauside kestus peab 
moodustama vähemalt 10% kuvariga töötamise ajast.  

        

        Tänan! 



 http://ndt.oxfordjournals.org/content/20/10/2032.full 

 http://ajpendo.physiology.org/content/285/1/E1.abstract?ijkey=7a32bec24e8586
2f759eecaa3c83a402fa8cfb01&keytype2=tf_ipsecsha 

 http://ajpgi.physiology.org/content/289/6/G1036.full 

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X01950843 

 http://radiopaedia.org/articles/haemangiopericytoma-cns-1 

 http://radiopaedia.org/articles/haemangiopericytoma_(msk) 

 http://bjr.birjournals.org/content/74/885/856.full 

 http://smj.sma.org.sg/5002/5002cr3.pdf 
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