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Neerurakuline kartsinoom (RCC) 

 RCC moodustab 1- 4 % kõikidest vähkkasvajatest. 

 Haiguse esinemissagedus on tõusnud, mille üheks 
põhjuseks peetakse osaliselt rahvastiku üldist 
rasvumist (riskifaktor) ja enam teostatakse 
piltdiagnostika uuringuid (st tuumorid leitakse 
varem). 

 Enamik leitud juhuleiuna radioloogilistel uuringutel. 

 Klassikalise triaadiga (hematuuria, valu küljes, 
palpeeritav lisamass kõhukoopas) leitud 
haigusjuhtude arv on väga oluliselt langenud. 

 



Kui palju me radioloogidena teame 
neerurakulise kartsinoomi histoloogilistest 
alatüüpidest? 

 

WHO 2004 a klassifikatsiooni järgi on 
RCC histoloogilisi alatüüpe 10! 



RCC histoloogilised alatüübid 
(2004 WHO klassifikatsioon) 

Tavaline heledarakuline RCC (ccRCC) 

Papillaarne RCC (pRCC) – 2 alatüüpi 

Kromofoobne RCC (chRCC) 

Bellini kogumistorukeste kartsinoom 

Mitmekoldeline ccRCC 

Neeru medullaarne kartsinoom 

Xp11 translokatsiooniga kartsinoomid 

Neuroblastoomiga seotud kartsinoom 

Mutsinoosne tubulaarne ja käävrakuline 
kartsinoom 

Mitteklassifitseeritav RCC 
 

85% 



Vancouver´ i klassifikatsioon 

5 uut vormi: 

1. Tubulocystic renal cell carcinoma (RCC) 

2. Acquired cystic disease-associated RCC  

3. Clear cell (tubulo)papillary RCC 

4. The MiT familiy translocation RCCs syndrome-associated RCC (in particular t(6;11)) 

5. Hereditary leiomyomatosis RCC syndrome-associated RCC  

3 uut harva esinevat tüüpi: 

1. Thyroid-like follicular RCC 

2. Succinate dehydrogenase B deficiency-associated RCC  

3. ALK translocation RCC 

 

 

. 
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Heledarakuline RCC  

Kromofoobne RCC 
ja onkotsütoom  

Kogumistorukeste Ca  
terminaalsest osast papillide 
piirkonnast 

Metanephric 
adenoma and 
adenofibroma: 
Bowman'i kapsli 
epiteelist 

Papillaarne RCC ja 
papillaarne adenoom 

N.Lapidus, A.Minajeva ettekanne 21.11.2013 „Neeruvähi morfoloogia ja prognostilised markerid“ 
AS LTKH radioloogia – uroloogia – patoloogia 2.ühisseminaril. 



KT-uuringul dif.diagnostiliseks probleemiks 

 

 (Tavaline) heledarakuline RCC (ccRCC) 

 Papillaarne RCC (pRCC) 

 Kromofoobne RCC (chRCC) 

Onkotsütoom 

 Angiomüolipoom – rasvavaest angiomüolipoomi on 
4 -5% juhtudest 

 Tsüstid (komplitseeritud tsüstid)  

 



 RCC erinevate histoloogiliste alatüüpide kontrasteerumismustrite 
kirjeldamisel kasutatud: 

 J.K.Kim, T.K.Kim, H.J.Ahn et al 2002 avaldatud uurimustööd, kus oli 
uuritud 110 neerutuumoiga patsienti, kuid neist vaid 61 patsiendil oli 
teostatud  bifaasiline KT-uuring (natiiv, arteriaalne faas ja hilisfaas), 
ülejäänutel natiiv ja hilisfaas 

 K.Z. Sheir, M. El-Azab et al 2005 avaldatud uurimistööd, kus oli 
uuritud 87 patsienti, kellel oli teostatud  bifaasiline KT-uuring (natiiv, 
arteriaalne faas ja hilisfaas) 

 J.R.Young, D.Margolis et al 2013 avaldatud uurimistööd, kus oli 
uuritud 298 juhtu RCC ja onkotsütoomiga (neist 170 ccRCC, 57 pRCC, 
22 chRCC, 49 onkotsütoomi); teostatid preoperatiivselt mitmefaasiline, 
multidetektor KT-uuring (natiiv, arteriaalne faas, venoosne faas ja 
hilisfaas) 

 

 



ccRCC 
 Hüpervaskulaarne 50-90%-l juhtudest 

Natiivis 35 +/- 9 HU; 31,1 (28,8 – 33,5) HU 

Arteriaalses faasis 149 +/- 46 HU (106+/-48 HU võrra);125 
(116,5 – 133,5) HU 

Venoosses faasis ...; 103,4 (96,9 – 109,8) HU  

Hilisfaasis 95 +/- 17 HU (62+/-25 HU võrra); 80,1 (75,1 – 
85,2) HU 

J.K.Kim, T.K.Kim, H.J.Ahn et al 2002; J.R.Young, D.Margolis et al 2013 

 

 Sageli esineb nekroosi 

 Kaltsifikaate esineb harva 

 Rasvasisaldus, pigem mõelda angiomüolipoomile 
(patognoomiline tunnus) 

 Raske eristada rasvavaesest angiomüolipoomist (AML) – 
rasvavaene AML kontrasteerub ühtlasemalt, hilinenud 
kontrastaine „wash-out“ 

 



Heledarakuline neerurakuline vähk 

Ürgneb proksimaalsete tuubulite epiteelirakkudest. 

Keskmine suurus 7 cm  

Makro: kollane lõikepind-rohkelt kolesterooli ja lipiide kasvajarakkudes  

-> mikro: hele tsütoplasma. 

N.Lapidus, A.Minajeva ettekanne 21.11.2013 „Neeruvähi morfoloogia ja prognostilised markerid“ AS LTKH 
radioloogia – uroloogia – patoloogia 2.ühisseminaril. 



50a mees ccRCC, mille tihedus natiivis 
34HU, kontrasteerumine kuni 173 HU-ni, 
hilisfaasis 76 HU 

J.K.Kim, T.K.Kim, H.J.Ahn et al  



62 a mees ccRCC – 8 cm lisamass neeru ümbritseva 
koe haaratusega, mille tihedus natiivis 35 HU, 
kontrasteerub ebaühtlaselt kuni 201 HU-ni 
(kortikomedullaarses faasis), hilisfaasis tihedus 128 HU 

J.K.Kim, T.K.Kim, H.J.Ahn et al  



ccRCC 34 a naine 

a. Natiivis keskmine tihedus 
20 HU 

b. Art.faasis kuni 181 HU 

c. Venoosses faasis 123 HU 

d. Hilisfaasis 108 HU 

J.R.Young, D.Margolis et al  



pRCC 

 Kontrasteerumine on heterogeenne, valdavalt perifeersemal 

 Kui neerus mitmed kolded, siis need ei ole reeglina mts, vaid 
eraldi kolded 

 Kontrasteerub vähemintensiivsemalt kui ccRCC kõikides 
kontrastainega uuringufaasides 

 Kontrasteerumine: 

Natiivis 37+/- 9 HU; 34,1 (31,1 – 37) HU 

Arteriaalses faasis 91 +/- 12 HU (53+/- 15 HU võrra); 53,6 
(46,9 -60,4) HU 

Venoosses faasis ...; 64,1 (53,8 – 74,4) HU 

Hilisfaasis 71 +/- 10 HU (32+/-9 HU võrra); 54,3 (49,5 – 59) 
HU 

J.K.Kim, T.K.Kim, H.J.Ahn et al 2002; J.R.Young, D.Margolis et al 2013 

 

 

 



Papillaarne neerurakuline vähk 
Enamasti selgelt piirdunud,  

multifokaalne paiknemine EI OLE intrarenaalsete metastaaside 
tulemus, vaid iseseisvad kolded. 

 

N.Lapidus, A.Minajeva ettekanne 21.11.2013 „Neeruvähi morfoloogia ja prognostilised markerid“ AS LTKH 
radioloogia – uroloogia – patoloogia 2.ühisseminaril. 



Papillaarne neerurakuline vähk 

Tüüp 1: papillid õhukesed, 
rakud väikesed, stroomas 
rohkelt makrofaage. 

Tüüp 2: papillid paksemad, rakud 
suuremad, eosinofiilsed, 
ebaühtlased tuumad. 

Sageli kõrgem T ja G aste kui tüüp 1, 
halvem prognoos 

Mikro: papillaarsed ja tubulaarsed struktuurid, tsüstid. 

N.Lapidus, A.Minajeva ettekanne 21.11.2013 „Neeruvähi morfoloogia ja 
prognostilised markerid“ AS LTKH radioloogia – uroloogia – patoloogia 
2.ühisseminaril. 



55 a mees pRCC – parema neeru 2,5 cm lisamass, 
mille tihedus natiivuuringul 38 HU, kontrasteerub 
kortikomedullaarses faasis kuni 82 HU-ni ja hilisfaasis 
(ekskretoorses faasis) tihedus 75 HU 

J.K.Kim, T.K.Kim, H.J.Ahn et al  



58 a mees pRCC  - 7 cm lisamass paremas neerus, milles ka 
lubistus. Lisamass on natiivis tihedusega 37 HU, 
kortikomedullaarses faasis valdavalt perifeerne 
kontrasteerumine kuni 94 HU-ni, ekskretoorses faasis 71 
HU. 

J.K.Kim, T.K.Kim, H.J.Ahn et al  



pRCC 57 a mehel 

a. Natiivis keskmine 
tihedus 32 HU 

b. Art.faasis 53 HU 

c. Venoosses faasis 
65 HU 

d. Hilisfaasis 56 HU 

J.R.Young, D.Margolis et al  



Heterogeenne pRCC 58-aastasel mehel. 
Heterogeensus viitab nekroosile. 

R. Virkam, C.S Ng, P.Tamboli et al  



4. Homogeenne pRCC 48-aastasel mehel, 4b 
– neeruresektsiooni järgne preparaat 
5. pRCC 54-aastasel mehel 

R. Virkam, C.S Ng, P.Tamboli et al  



77a mees 
* Tsüst hoburaudneerus 
 pRCC hoburaudneerus 

R. Virkam, C.S Ng, P.Tamboli et al  



pRCC 54 a naine – madala tihedusega 
lisamass paremas neerus, mis natiivis ja 
kortikomedullaarses (arteriaalses) faasis on 
raskesti eristatav 

R. Virkam, C.S Ng, P.Tamboli et al  



Mittekontrasteeruv pRCC 65 a mehel 
 

a.Tsüstiline muutus 
vasakus neerus, 
mille seinas 
kaltsifikaadid 

b.Maksas 
metastaasid 
(nooled) 

R. Virkam, C.S Ng, P.Tamboli et al  



9. pRCC 66 a mehel- tsüstiline neeru lisamass, millel 
intramuraalne sõlm 
10. pRCC 59 a mehel – suur eksofüütne tsüstiline 
pRCC, millel nekroosi, kaltsifikaate ja perifeerne 
kontrasteerumine 

R. Virkam, C.S Ng, P.Tamboli et al  



chRCC 
 Enamikel juhtudel homogeenne (ühtlane) kontrasteerumine 

Natiivis 39 +/- 10 HU; 27,9 (21,5 – 34.3) HU 

Arteriaalses faasis 90 +/- 14 HU  (49+/-22 HU võrra); 73,8 
(48,5 – 99,2) HU 

Venoosses faasis ...; 84,7 (63,9 – 105,5) HU 

Hilisfaasis 67 +/- 6 HU (28+/- 10 HU võrra); 59,5 (42,9 – 76,2) 
HU 

 J.K.Kim, T.K.Kim, H.J.Ahn et al 2002; J.R.Young, D.Margolis et al 2013 

 

 ~38%-l juhtudest esineb ka kaltsifikaate 

 Kõige parema prognoosiga RCC alatüüp! 

 Metastaseerunud juhtudel parem prognoos kui pRCC ja 
sarnane prognoosilt ccRCC. 

 Dif.diagnostiline probleem onkotsütoomiga – KT-uuringul 
sarnase, ühtlase  kontrasteerumisega, kuid MRT-uuringul on 
T2 kujutisel heterogeense signaaliga, samuti 
kontrasteerumine ebaühtlane. 

 



Kromofoobne neerurakuline vähk 

Kogumistorukeste rakkudest (intercalated cells) 

7% areneb onkotsütoomi baasil 

Makro: klassikaliselt selgelt piirdunud helepruun 1,5-25 cm 
(keskmine 6.9-8.5 cm) 

. 

N.Lapidus, A.Minajeva ettekanne 21.11.2013 „Neeruvähi 
morfoloogia ja prognostilised markerid“ AS LTKH radioloogia – 
uroloogia – patoloogia 2.ühisseminaril. 



Kromofoobne neerurakuline vähk 

Mikro: kromofoobsed rakud= suured polügonaalsed rakud,  
pool-läbipaistev mattklaasi meenutav tsütoplasma. 

Liaks väiksemad eosinofiilsemad ja sõmerja tsütoplasmaga 
rakud. 

 
Papillaarne ja kromofoobne 

 vähk madalama T astmega, 

madalam tuumade atüpismi 

aste (G), väikse metast. risk 

võrreldes heledarakulise vähiga. 

 N.Lapidus, A.Minajeva ettekanne 21.11.2013 „Neeruvähi morfoloogia 
ja prognostilised markerid“ AS LTKH radioloogia – uroloogia – 
patoloogia 2.ühisseminaril. 



67 a mees chRCC – parema neeru lobulaarse 
kontuuriga lisamass, milles mitmed kaltsifikaadid. 
Lisamassi tihedus natiivuuringul 37 HU, kontrasteerub 
ühtlaselt kuni 88 HU-ni kortikomedullaarses faasis ja 
tihedus kuni 70 HU ekskretoorses faasis 

J.K.Kim, T.K.Kim, H.J.Ahn et al  



a. pRCC 
b. ccRCC 
c. chRCC 

R. Virkam, C.S Ng, P.Tamboli et al  



Mts 
a. 58 a naine metastaatiline pRCC 
b. 63 a naine metastaatiline ccRCC 

R. Virkam, C.S Ng, P.Tamboli et al  



Metastaatiline pRCC võrreldes metastaatilise ccRCC 
a. Metastaatiline pRCC 82 a mehel 
(hüpovaskulaarne) 
b. 69 a naine metastaatiline ccRCC 
(hüpervaskulaarne) 

R. Virkam, C.S Ng, P.Tamboli et al  



56 a mees pRCC 
vasakul: tsüstiline pRCC paremas neerus 
paremal: 3 kuud hiljem kontralateraalses 
neerus mts 

R. Virkam, C.S Ng, P.Tamboli et al  



Onkotsütoom 

 Reeglina hüpervaskulaarne, homogeenne 

 Suurtel tuumoritel keskosas „arm“ 

 

 

 KT-uuringul 

Natiivis 27,9 (24,6 – 31,3) HU 

Art.faasis 106 (87,7 – 124,3) HU 

Venoosses faasis 91 (76,6 – 105,4) HU 

Hilisfaasis 67,4 (54,4 – 80,4) HU 

J.R.Young, D.Margolis et al  



Onkotsütoom  59 a 
mehel 

a. Natiivis on 
keskmine tihedus 
17 HU 

b. Art.faasis 99 HU 

c. Venoosses faasis 
80 HU 

d. Hilisfaasis 68 HU 

J.R.Young, D.Margolis et al  



Figure 1: Multiphasic attenuation curves for clear cell RCCs (n = 170), 

oncocytomas (n = 49), papillary RCCs (n = 57), and chromophobe RCCs (n = 22). 

Data points are mean attenuation for each phase. Error bars = 95% confidence 

intervals for the mean. 

J.R.Young, D.Margolis et al  



Figure 2: Bar graph shows mean attenuation of clear cell RCCs (n = 170), 

oncocytomas (n = 49), papillary RCCs (n = 57), and chromophobe RCCs 

(n = 22). Data points are mean attenuation for each phase. Error bars = 95% confidence 

intervals for the mean. 

J.R.Young, D.Margolis et al  



 J.R.Young, D.Margolis et al leidsid oma uuringus, et 
ccRCC ja onkotsütoomi kontrasteerumise „tipp“ on 
arteriaalses faasis ning pRCC ja chRCC 
kontrasteerumise „tipp“ on venoosses faasis 

 ccRCC kontrasteerub arteriaalses ja hilisfaasis 
oluliselt intensiivsemalt kui onkotsütoom ja chRCC. 
Võrreldes pRCC kontrasteerub ccRCC 
intensiivsemalt kõikides kontrstainega faasides. 

 ccRCC eristamine: 

pRCC - sensitiivsus 93%, spetsiifilisus 62% 

chRCC - sensitiivsus 85%, spetsiifilisus 44% 

Onkotsüstoom – sensitiivsus 66%, spetsiifilisus 
53% 
 

 



Bellini kogumistorukeste 
kartsinoom 

 Esineb väga harva 

 Kõige halvema prognoosiga 

 Kontrasteerumise intensiivsus sarnane pigem pRCC-le  



Bellini kogumistorukeste kartsinoom 
64 a mees – vasaku neeru ülapoolusel 12 cm diam. lisamass neeru 
ümbritseva koe haaratusega, mille tihedus natiivis 37 HU, 
kontrasteerub väga ebaühtlaselt kuni 80 HU-ni, ekskretoorses 

faasis 72 HU. Esineb ka tuumori invasioon neeruveeni. 

J.K.Kim, T.K.Kim, H.J.Ahn et al  



Mida peab sisaldma radioloogilise uuringu 
(KT) vastus ehk mida ootab uroloog 
radioloogi vastusest?  (B.F.Chapin jt): 

 Kasvaja suurus (3-mõõtu) 

 Kontrasteerumine erinevates uuringufaasides 
(märkida ka HU) 

 T-kategooria hindamine (AJCC 2010 soovitus): 

Suurus 

Ümbritseva rasvkoe invasioon 

Läbikasv veenidesse 

Ümbritsevate organite haaratus 

 



Vastus peab sisaldama... 

 Kasvaja polaarne lokalisatsioon (üla- või alapoolus, 
keskosa) 

 Kasvaja anterior-posterior (ventraalne - dorsaalne) 
lokalisatsioon 

 Kui palju on kasvaja eksofüütne või endofüütne (%-des) 

 Kogumissüsteemi ja neeru siinuse haaratus 

 Veresoonte hulk neerul  

 Ureeterite hulk 

 Kollateraalne neovaskularisatsioon 

 Lümfisõlmed (hulk, lokalisatsioon) 

 Metastaasid (lokalisatsioon, suurus ja kahjustuskollete 
hulk) 

 Muu anatoomiline variant 

 



T-klassifikatsioon 
 T1 tuumor alla 7 cm suurimas 

mõõdus, piirdub neeruga 

 T1a tuumor alla 4 cm suurimas 
mõõdus, piirdub neeruga 

 T1b tuumor üle 4 cm, kuid mitte 
üle 7 cm suurimas mõõdus, 
piirdub neeruga 

 T2 tuumor on üle 7 cm, piirdub 
neeruga 

 T3  tuumor  ulatub suurte 
veenideni või haarab 
neerupealist ja/või neeru siinuse 
rasva, kuid ei ole läbinud Gerota 
fastsiat 

 T3a tuumor vahetult on tunginud 
neerupelisesse või 
perirenaalsesse ja/või siinuse 
rasvkoesse, kuid ei ulatu Gerota 
fassiani 

 T3b tuumor kasvab neeruveeni 
või tema harudesse või alumisse 
õõnesveeni kuni diafragmani 

 T3c tuumor on alumises 
õõnesveenis diafragmast 
kõrgemal või infiltreerib alumise 
õõnesveeni seina 

 T4 tuumor on infiltreerinud läbi 
Gerota fastsia 

R. Virkam, C.S Ng, P.Tamboli et al  



T-staadiumi skeem lihtsustatult 

 



Retrospektiivselt 



Retrospektiivselt 

 01. 2007 – 08. 2013 kokku 72 patsienti – 44 meest ja 28 naist 

Vaadatud üle nende patsientide KT-uuringud ja vaadatud üle ka kättesaadavad 
KT-uuringu vastused.  

KT-uuringu vastuseks sagedamini kokkuvõttes: neerutuumor võ lisamass 
neerus , pigem neerurakuline kartsinoom. 

Patsiendid võeti operatsioonile neeruvähi diagnoosiga. 

 

Histoloogiliselt: 

51 – ccRCC (70,8%) 

7 - pRCC (1-l juhul teostatud MRT, 1-l juhul 2.tüüp ja 1 juht kahtlane ka TCC-
le) (8,3 – 9,7%) 

5- chRCC (6,9%) 

1 – carcinoma fuso-renocellulare 

1 – carcinoma of the collecting ducts of Bellini 

1 – carcinoma renocellulare cysticum 

5 - onkotsütoom 

1 – angiomüolipoom (pildiliselt rasvasisaldus puudub!) 

 



kõik järgnevad pildid on pärit AS LTKH pildiarhiivist 



ccRCC 1 



ccRCC 2 



ccRCC 3 



ccRCC 4 



pRCC 1 



pRCC 2 



pRCC 3 



pRCC 4 
2.tüüp 



pRCC 5 



chRCC 1 



chRCC 2 



chRCC 3 



chRCC 4 



chRCC 5/1 



chRCC 5/2 



Onkotsütoom 1 



Onkotsütoom 2  



Onkotsütoom 3 



Onkotsütoom 4 



Onkotsütoom 5 



Angiomüolipoom 



Kokkuvõte 

 Kirjelda neerutuumorit võimalikult täpselt 

Suurus, lokalisatsioon, kontrasteerumismuster 
(st mõõda HU kindlasti natiivis, arteriaalses, 
venoosses ja hilisfaasis) jne 

 Kui tegemist RCC-ga, siis kokkuvõttes määratle ka 
võimalusel võimalik alatüüp 

ccRCC ja onkotsütoom on enam kontrasteerunud 
arteriaalses faasis 

pRCC ja chRCC on maksimaalne kontrasteerumine 
reeglina venoosses faasis 

 RCC puhul anna vastuses ka võimalik T-staadium  



ccRCC pRCC chRCC onkotsütoom 

Healoomuline „eellane“ Papillaarne adenoom Onkotsütoom; 7% areneb 

onkotsütoomi baasil 

Sagedus 75% 10%; M 2-3,9 : N1 M=N 

Kaltsifikaadid 10-15% Kõige rohkem, 38% 

Struktuur Kõige ebaühtlasem Kõige ühtlasem 

Kasvaja perifeerne osa Kõige enam eristub eristub Üldiselt mitte 

Kontrasteerumine KT-s Kooreosa heledusega 

art.faasis 

Ebaühtlane, enam perifeersel ühtlane 

Natiiv 35+/-9; 31(28,8-33,5) HU 37+/-9;  34,1(31,1-37) 

HU 

39+/-10; 27,9(21,5 – 

34,3) HU 

27,9(24,6-31.3) HU 

 

Art.faas 149+/-46; 125(116,6-

133,5) HU 

91+/-12;  53,6(46,9 – 

60,4) HU 

90+/-14; 73,8(48,5 – 

99,2)HU 

106(87,7-124,3) HU 

Venoosne faas ...; 103,4 (96,9-109,8) HU ...; 64,1 (53,8-74,4) HU ...; 84,7(63,9  -105,5)HU 91(76,6-105,4) HU 

 

hilisfaas 95+/-17; 80,1(75,1-85,2) 

HU 

71+/-10;  54,3(49,5-59) 

HU 

67+/- 6; 59,5(42,9-76,2) 

HU 

67,4 (54,4-80,4) HU 

 

Nekroose Esineb 27-31%; halb prognoos 32-40%; 2.tüübil esineb Harva, 3 – 14% Suurtel tuumoritel keskosas 

„arm“ 

Tsüstiline komponent võimalik Kõige sagedamini? 

Sarkomatoosne vorm 5,2-8% 1,9-5,4% Kõige enam; 2 – 9% 

Multilokulaarsus Harva (alla 5%) Jah 67% 

Levik veeni 23% 8% Alla 5% 

N 8% 13% 

Mts 12-27% 6-11% 

Mts paikmed Kops, ls, luu, aju, maks Pigem lümfogeenne - ls maks(iseloomulik),L/S,kops 

67% 2kohas MTS 

 



ccRCC arteriaalses faasis 



pRCC arteriaalses faasis 



chRCC arteriaalses faasis 



Onkotsütoomid arterialases faasis 
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