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Reet Otsus 
Radioloogia I aasta resident 

12.02.2014 



Patsient 

 N, 78-aastane 

 Haigestus 05.12.2013 parempoolse hemipareesi ning 
kõnehäirega 

 Anamneesis hüpertooniatõbi ning südame isheemiatõbi 

 Dgn. vasaku keskmise ajuarteri varustusala ajuinfarkt, EMO-s 
teostatud trombolüüs, patsient hospitaliseeriti neuroloogia 
osakonda 

 Järgnevatel päevadel positiivne dünaamika neuroloogilise leiu 
osas, ajuinfarkti jääknähuna jäi püsima kerge afaasia 

 

 

 



• Trombolüüsi tüsistusena tekkis seedetrakti ülaosa     
verejooks, gastroskoopial leiti mao- ning duodeenumi             
haavandid 

• Analüüsides oluline Crea, uurea, põletikumarkerite (CRV,        
PCT) tõus, mikrotsütaarne aneemia 

• Edasisteks uuringuteks, raviks viidi patsient 12.12.2013 üle 
siseosakonda 

 

Haiguse kulg 



UH uuring kõhu-ja vaagnapiirkonnast 

16.12.2013 

 Juhuleiuna vasaku neeru keskosas intensiivse verevarustusega 
moodustis 7,9 x 4,3 cm – Tu! 

 



KT uuring 18.12.2013 

Natiiv Arteriaalne faas 



KT uuring 18.12.2013 

Vasaku neeru tuumor 
(kontrasteerumiselt sobib 
pigem heledarakulisele 
kartsinoomile; pildiliselt on 
sarnane ka Bellini 
kogumistorukeste 
kartsinoom, kuid see 
esineb haruharva). 

Lisamassi piirkonnas 
ümbritsev rasvkude on 
infiltreeritud, neerusiinuses 
haarab lisamass endasse 
ka ühe ülemistest 
karikatest; läbikasvu 
neeruveeni ei sedasta. Arteriaalne faas Hilisfaas 



KT uuring 18.12.2013 

Kõhukoopas suuremaid lümfisõlmi – mts. Kopsus mts kolded. 
Mediastinaalsel suurenenud lümfisõlmed- pigem mts. Paremal 
sakrumis luud destrueeriv pehmekoeline lisamass – mts. 



Vasaku neeru lisamassi biopsia UH-kontrolli all (19.12.2013) 

 

3/4 bioptaadist moodustab nekrootiline struktuuritu kude. 1/4 maliigsete 
epiteliaalsete rakkude grupid ja üksikud rakud, mis meenutavad 
sõrmusrakke või heleda tsütoplasmaga rakke, ka moodustavad kohati 
näärmelisi struktuure. CD10 - neg, CK7 - pos, Vim - pos. 

ARVAMUS: Morfoloogiline ja immunohistokeemilised 
uuringud sobivad „carcinoma of the collecting ducts of 
Bellini“ 



Haiguse kulg 

•  Onkokonsiiliumi otsus 15.01.2014: arvestades    
patsiendi üldseisundit, kaasnevaid haigusi ja      
neeruvähi halba prognoosi, näidustatud parim    
toetav ravi 

 

•  Hospitaliseerimise periood tüsistus P.                  
aeruginosa tekkese vasakpoolse                         
pneumooniaga 

 Patsient lubatud 27.12.2013 kodusele ravile 



Lõplik diagnoos 

Põhidiagnoos: Neeruvaagna pahaloomuline 
kasvaja (vasak neer) – histoloogiliselt 
kogumistorukeste kartsinoom 

 
Põhihaiguse tüsistus: Kopsu metastaatiline PK 
                                       Luu ja luuüdi metastaatiline PK 
Kaasnev diagnoos:     
Vasaku keskse suurajuarteri sündroom (kerge senso-motoorne 

afaasia) 
Südamekahjustusega hüpertooniatõbi  
Peaajuinfarkt (pea)ajuarterite emboolia tõttu 05.12.2013 
Kaksteistsõrmikuhaavand, maohaavand 
Pseudomonase tekkene kopsupõletik                 
Täpsustamata krooniline neeruinsufitsients 



Kogumistorukeste ehk Bellini juhade kartsinoom (collecting 

duct carcinoma - CDC) 

  Harvaesinev, agressiivne neerurakulise kartsinoomi (RCC) 

vorm, mis lähtub kogumistorukeste ehk Bellini torukeste 

terminaalse osa epiteelirakkudest 

  Moodustab ~1% RCC-st 

  Esineb rohkem meestel (M-F suhe 2:1) 

  Vanus haigestumisel 13 – 83 eluaastani (keskmine ~55 

eluaastat) 

  1/3-l patsientidest on diagnoosimise hetkel kaugmetastaasid 

  RCC-dest halvima prognoosiga, 5-aasta elulemus on <5% 

 



Kogumistorukeste ehk Bellini torukeste neerurakuline 

kartsinoom (CDC) 



Kogumistorukeste kartsinoomi 
morfoloogia 

  Paiknevad tavaliselt neeru keskosas 

  Tsentraalse, medullaarse lokalisatsiooniga 

  Infiltratiivse kasvuga 

  Võib esineda nekroose, hemorraagiaid, kaltsifikaate, tsüstjaid 

alasid, satelliitkoldeid, lokaalset neerukarikate laienemist 

  Sageli perirenaalse ning neerusiinuse rasvkoe infiltratsioon, 

läbikasv neeruveresoontesse 

  Metastaasid tavaliselt regionaalsetes l/s-des (80%), kopsus 

(25%), neerupealistes (25%), maksas (20%) 

 





Kogumistorukeste kartsinoom 

Lähtub kogumistorukeste terminaalsest osast papillide 
piirkonnast. Histol meenutab adeno- ja transitiotsellulaarset 
kartisnoom. 
  
Torukesi meenutavad 
ebakorrapärased struktuurid. 
Nn. „hobunael“ rakud 
 
Prognoos halvem 
kui eeltoodud vormidel 

 
Ave Minajeva, Natalia Lapidus Neeruvähi morfoloogia ja 

prognostilised markerid 
LTKH diagnostikakliinik, patoloogiaosakond  



Kogumistorukeste kartsinoomi 

sümptomid 

  Makrohematuuria 

  Selja- ja kõhuvalu 

  Palpeeritav abdominaalne mass 

  Väsimus 

  Palavik 

  Kaalulangus 

 Isutus 

 

 

 



Kogumistorukeste kartsinoom UH-uuringul 

Võivad olla nii iso-, hüpo- kui ka hüperehhogeensed 



Kogumistorukeste kartsinoom KT-uuringul 

- Infiltratiivse kasvuga 

- Medullaarse lokalisatsiooniga 

- Heterogeense (enam perifeerse) 

kontrasteerumisega 

- Angiograafial hüpovaskulaarsed 



Kogumistorukeste kartsinoom KT-uuringul 



Kogumistorukeste kartsinoom MRT-uuringul 

 
T2 kujutistel madala signaaliintensiivsusega 

T1 T2 



I/v urograafia 
Intrarenaalse kogumissüsteemi deformatsioon, täitedefekt 



Kuna kogumistorukeste kartsinoomil ei ole 

kindlaid spetsiifilisi radioloogilisi tunnuseid, 

siis on diagnoosi kuldstandardiks 

patoloogilised ning immunohistokeemilised 

uuringud 

 



Ravimeetodid 

  Radikaalne nefrektoomia  

  Kiiritus-, kemo- ja immunoteraapia on vähese 

efektiivsusega 

  „Targeted therapy“ (sunitib, sorafenib) 
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Tänan tähelepanu eest! 


