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Fakomatoosid  

 

 On varajase embrüogeneesi arenguhäired, mis tekitavad defekte 

mitmetes organsüsteemides 

 

 Võib jagada häireteks, mis kahjustavad 

1.  ektodermi derivaate (nahk ja närvikude) 

2.  häired, mis kahjustavad mesodermaalset kude (vaskulaarseid 

elemente) 



Fakomatoos 

 

 

 On rühma kaasasündinud haiguste ehk neurokutaansete 

sündroomide üldnimetus, mllele on iseloomulikud nahamuutused, 

närvisüsteemi- ja silmakasvajad ning sageli vaimne alaareng. 

     (Meditsiinisõnastik, 2004) 



Fakomatooside ajalugu 

 1920 Jan Van der Hoeve  

 
 Fakoom = hamartoom = beniigne malformatsioon, mis koosneb 

korrapäratult paiknevatest  koerakkudest. 



Fakomatooside alla kuuluvad 

 Neurofibromatoosid (NF1 ja NF2) 

 Tuberoosne skleroos 

 Von Hippel-Lindau tõbi 

 Sturge-Weberi sündroom 

 Ataxia teleangiektaasia 

 Incontinentia pigmenti 

 Nevoidne basaalrakuline kartsinoomisündroom 

 Wyburn-Masoni sündroom 

 Peutz-Jeghersi sündroom 

 jne 



Tuberoosne skleroos e Bourneville 

– Pringle sündroom 



Ajalugu 
 1835 a  esmakordselt kirjeldatud fatsiaalset löövet 

 

 1862 a avastas von Recklinghausen vastsündinuil (kes peatselt peale sündi 
surid) nii südame kui ka ajutuumorid 

 

 1880 a uuris D. Bourneville samuti neuroloogiliste sümptomitega 
vastsündinuid ja dokumenteeris, et sümptomite aluseks on ajukorteksis 
kõvad/tihked lesioonid, mida ta nim. tuberoosseks skleroosiks. 

 

 Assotsiatsioon neuroloogiliste abnormaalsuste ja nahalesioonide vahel loodi 
dekaad hiljem John Pringle poolt. 

 

 1908 a kirjeldas neuroloog Voget sündroomi iseloomustavat triaadi: 

     - epilepsia  

 - vaimne alaareng 

 - fatsiaalsed angiofibroomid e adenoma sebaceum  

 (triaad esineb u 30-40 % tuberoosse skleroosi haigetest) 

 



Ajalugu 

  Kaasaegne haiguskirjeldus sai võimalikuks alles UH, KT ja MRT 

kasutuselevõtul, mis võimaldasid 1979 a Gomez kirjeldada haigust 

sellisel tasemel nagu me seda tänapäeval tunneme. 

 

 1992 ja 1997 a tehti kindlaks haiguse eest vastutavad 

tuumorsupressorgeenid TSC1 ja TSC2, mis paiknevad vastavalt 9. 

ja 16. kromosoomis, millede viga päästab valla rakkude 

kontrollimatu kasvu ja proliferatsiooni. 

 

 



Epidemioloogia ja pärilikkus 

 Haigust esineb ~10-16 : 100 000 elaniku kohta, haigestumus N=M 

 

 70% sporaadiline uusmutatsioon (enamasti viga TSC2 geenis ja 
väljendunum haiguspilt) 

 

 30% tegemist AD perekondliku pärilikkusviisiga (mutatsioon paikneb 
enamasti TSC1 geenis ja haiguse avaldumine on vähem 
väljendunud). 

 

 Erineva haiguspildi aluseks on ka somaatiliste rakkude mosaiiksus, 
geenide penetrantsus ja ekspressiivsus (poolded TSC 
geenimutatsiooni omavatest isikutest on normaalse 
intelligentsusega ja  mutatsiooni olemasolu avastatakse neil alles 
geenitesti abil) 



Haiguse avaldumine 



Haiguse avaldumine nahal  

Hüpomelanotsüüti
lised maakulid e 
“ash leaf spots” 

90% patsientidel 
enne 2. eluaastat 

http://www.makaayo.blogspot.com/2012/03/ash-leaf-spots-new-treatments-
excellent.html 

Fatsiaalsed 
angiofibroomid e 

adenoma 
sebaceum 

70% patsientidel 

http://www.studyblue.com/notes/note/n/biochem-shelf-exam-diseases-medications/deck/1552973 

http://galeri.uludagsozluk.com/r/shagreen-plaklar%C4%B1-128681/ 

Shagreen laigud –  

kalanahka meenutavad  

sidekoelised neevused,  

mis paiknevad kuklas, 
alaseljal või hajusalt 

tuharatel 

50% patsientidel 

http://yasasiihitogomi.tumblr.com/post/51513193920/radiopaedia-radiology-case-of-the-day-tuberous 

Periunguaa-
lsed  

fibroomid e 

Koenen 
tuumorid, 

tekivad  50% 
haigetest 

15-29a  



Haiguse avaldumine (suu, silm, nahk) 

http://www.tsalliance.org/pages.aspx?content=583 

hambaemaili 

väärmoodustumisest 

tingitud augukesed, 

leitavad pea 100% 

haigetest 

Igeme fibroomid 

http://www.kellogg.umich.edu/theeyeshaveit/congenital/tuberous-sclerosis.html 

Reetina 

astrotsütaarne 

hamartoom  

50- 80% 

patsientidest 

Molluscum 

fibrosum 

pendulum 

22% 

 
http://www.superstock.com/stock-photography/Molluscum%20fibrosum 

Café au lait 

spots  



Polioos 

http://en.wikipedia.org/wiki/Poliosis 

http://www.hxbenefit.com/poliosis.html 

Hüpopigmentee-

runud 

juukselaigud, 

ripsmed või 

kulmud, mida 

esineb 60% 

haigeil 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vitiligo_and_Poliosis.jpg
http://www.hxbenefit.com/wp-content/uploads/2011/06/Poliosis-Pictures.jpg
http://www.hxbenefit.com/wp-content/uploads/2011/06/Poliosis.jpg


Neuroloogiline manifestatsioon 

On TCS haigeil väga sage ja üks kõige olulisemaid 

surma põhjuseid.  

Ajumuutused võivad olla aluseks epilepsiale, arengu 

mahajäämusele, käitumuslikele probleemidele ja 

autismile. 



Neuroloogiline manifestatsioon  

 Kortikaalsed ja subkortikaalsed 

tuubrid e epileptogeensed 

hamartoomid, tekivad 

embrüogeneesi käigus 90 % TSC 

patsientidel 

 

 KT – hüpodensiivsed ja tavaliselt ei 

kontrasteeru, 50 % kaltsifitseeruvad 

 

 MRT – T1↓ signaal, T2  ja FLAIR ↑ 

signaal, v.a tsüstilised kolded, mis 

järgivad kõigis sekventsides 

vedelikusignaali ja kaltsifitseeruvad 

tuubrid, mis kõigis sekventsides ↓ 

signaaliga 

http://www.pedsimaging.net/wp-content/uploads/2012/03/pathogenesisoftuberoussclerosiscomplex.pdf 



Neuroloogiline manifestatsioon 

 Aju süva valgeaine lesioonid ehk 

radiaalsed gliaalsed lindid (bands) 

 Need on vatsakeste ependüümi 

pinnalt kuni korteksini ulatuvad  

hamartoomid, mis on tingitud 

rakkude arengulisest kortikaalsest 

migratsioonihäirest 

 80% TSC haigeil 

 KT tavaliselt ei visualiseeru 

 MRT kõigis sekventsides sama 

signaal, mis tuubritel ja tihti 

subkortikaalsele kulgedes ka 

ühinevad viimastega (üksteisest 

raskesti eristuvad) http://www.pedsimaging.net/wp-content/uploads/2012/03/pathogenesisoftuberoussclerosiscomplex.pdf 



Neuroloogiline manifestatsioon 

 Subependümaalsed noodulid (SEN) e hamartoomid, mis kummuvad 

lateraalvatsakestesse 

 90% kaltsifitseeruvad ja seetõttu KT-s hästi eristuvad 

 MRT-s noodulite ja hallaine signaal isointensiivne  

 Kaltsifitseerunud noodulid annavad MRT-s artefakte 

http://www.pedsimaging.net/wp-content/uploads/2012/03/pathogenesisoftuberoussclerosiscomplex.pdf 



Neuroloogiline manifestatsioon 

 Subependümaalsed 

gigantrakulised astrotsütoomid 

(SEGA)  on madalmaliigsed 

neoplasmad, mis paiknevad 

supependümaalsel foramen 

Monro ligidal 

 10 – 15 % TSC haigeil 

 Kuna SEN ja SEGA on pildiliselt 

väga sarnased siis, kahtlusta 

SEGA´t kui 

 kolde diam. üle 10 mm 

 sedastatav ajas kasv 

 tekib hüdrotsefaalia 

 Ebaühtlast kaltsifitseerumist ja 

kontrasteerumist ei peeta kindlaks 

viiteks. 

http://www.pedsimaging.net/wp-content/uploads/2012/03/pathogenesisoftuberoussclerosiscomplex.pdf 



Kõhukoopa manifestatsioon 



Kõhukoopa leid 

 Neerude angiomüolipoomid 
Sedastatavad 75% haigeil, 
multiibelsed ja bilateraalsed 

 Angiomüolipoomid on 
hormoonsõltuvad, neid leitakse 
peale puberteeti ja rasedusaegselt 
võib tekkida nende kiire kasv 

 Üle 4 cm AML omam veritsusriski 

 AML sees olevad üle 5mm 
aneurüsmid viitavad kõrgendatud 
veritsusriskile 

 80% AML-st leitavad 
normpopulatsioonis, enamasti on 
tegemist unilateraalse üksiku 
hamartoomiga, eelistatult 
keskealistel naistel. 

http://www.pedsimaging.net/wp-content/uploads/2012/03/pathogenesisoftuberoussclerosiscomplex.pdf 



Kõhukoopa leid 

 Maksas  on kaks rasvarikast kergelt heterogeenselt kontrasteeruvat AML-i 

 

 Difuusselt infiltreeriv lipomatoosne mass retroperitoneaalsel 

http://www.pedsimaging.net/wp-content/uploads/2012/03/pathogenesisoftuberoussclerosiscomplex.pdf 



Kõhukoopa leid 

 ~50% haigeil esineb neerudes liht-

tsüste 

 Kuna TSC2 geen paikneb 16. 

kromosoomis kõrvuti PKD1 

(polycystic kidney disease) 

geeniga, siis 5% TSC haigeil on 

muteerunud mõlemad geenid 

korraga ja me võime leida nii 

angiomüolipoome kui ka neerude 

polütsüstilisust üheaegselt 

 Halva prognoosiga patsiendid – 

komplikatsioonideks 

neerupuudulikus, hüpertensioon 

http://www.pedsimaging.net/wp-content/uploads/2012/03/pathogenesisoftuberoussclerosiscomplex.pdf 



TSC kopsumanifestatsioon 



Lümfangioleiomüomatoos (LAM) 

 Võib tekkida nii sporaadiliselt kui ka TSC 
kaasuvalt 

 Tekib silelihasrakkude paljunemine kopsu 
lümfisüsteemis, veresoontes ja õhuteedes  

  õhulõksud ja õhukeseseinalised tsüstid  
sagedased pneumotooraksid ja külotooraks 

 2 – 5 mm pneumotsüütidest koosnevad 
hamartoomid 

 LAM´i haigestuvad eranditult naised 

 Saavad alguse AML või emaka leiomüoomist 
lähtunud silelihasraku “beniigsest” 
metastaasist? 

 ~40% TSC naispatsientidest omab 
kopsumuutusi, 5% tekib aga kliiniliselt 
progresseeruv kopsuhaigus 

 

 
http://www.pedsimaging.net/wp-content/uploads/2012/03/pathogenesisoftuberoussclerosiscomplex.pdf 



Kardiovaskulaarne manifestatsioon 



Südame rabdomüoomid 

 On lastel sagedaseim beniigne 

südametuumor/hamartoom   

 Võib olla sporaadiline, kuid 80% 

seotud TSC-ga 

 Koosnevad vakuoliseerunud 

südamelihase rakkudest 

 On intramuraalsed või 

intraluminaalsed vatsakestesse 

kummuvad 

 Enamasti asümptoomsed ja 

multiibelsed 

 Komplikatsioonideks südame 

väljavoolutrakti obstruktsioonid, 

kardiomüopaatia 

 http://www.pedsimaging.net/wp-content/uploads/2012/03/pathogenesisoftuberoussclerosiscomplex.pdf 

http://radiopaedia.org/articles/cardiac-rhabdomyoma 



Vaskulaarne manifestatsioon 

 Manifestatsiooniks võivad olla nii 

stenoosid, oklusioonid kui ka 

aneurüsmid 

 Kõige sagedasemaks 

veresoonepatoloogiaks on 

intrakraniaalsed aneurüsmid 

 Kõhuaordi aneurüsme on leitud 

juba alates 4,5 a 

 Torakaalaordi aneurüsmide 

keskmine avastamisiga on 11,7 a 

 

http://www.pedsimaging.net/wp-content/uploads/2012/03/pathogenesisoftuberoussclerosiscomplex.pdf 



Skeletaalne manifestatsioon 



Luumuutused 

 Sklerootilised ovoidsed halvasti piiriteldavad lesioonid tavaliselt lülisambas, 

vaagnas, roietes, sternumis 

 Lüütilised irregulaarse sklerootilise äärisega lesioonid metakarpaalluudes > 

metatarsaalluudes 

 Periosteaalne reaktsioon (rohkem jalgades kui kätes) 

 Periunguaalsest fibroomist tingitud surveerosioon 

 Luumuutused on tavaliselt asümtoomsed juhuleiud 

http://www.pedsimaging.net/wp-content/uploads/2012/03/pathogenesisoftuberoussclerosiscomplex.pdf 



Diagnoosi kriteeriumid 

http://www.pedsimaging.net/wp-content/uploads/2012/03/pathogenesisoftuberoussclerosiscomplex.pdf 



Kliiniline ja radioloogiline leid: 

http://www.pedsimaging.net/wp-content/uploads/2012/03/pathogenesisoftuberoussclerosiscomplex.pdf 



Soovitatav radioloogiline jälgimistaktika 

http://www.pedsimaging.net/wp-content/uploads/2012/03/pathogenesisoftuberoussclerosiscomplex.pdf 



Ravi 

 Peamiselt sümptomaatiline 

 Vigabatrin (irreversibelne GABA- inhibiitor) vastsündinuile krampide vastu 

 Vanemate laste kindlate epileptogeensete kollete raviks kirurgiline tuubri 

eemaldus 

 Rapamycin (immunosupresant) – subependümaalsete gigantrakuliste 

astrotsütoomide kasvu pidurdamiseks. 

 AML ja LAM raviks kasutatud antiöstrogeenset teraapiat: ooforektoomia, 

progesteroon ja tamoxifen 
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Tänan kuulamast! 


