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 M sündinud aastal 1945 

 FA 

 1998 südamestimulaator 

 2006 paigaldatakse uus südamestimulaator, 
protseduur koos vana seadme eemaldamisega 
võttis aega >5 h, uus südamestimulaator 
paigaldati paremale 

 Edaspidi on pt kardioloogi jälgimisel, 
kontrollis käib regulaarselt 



 Pt pöördub ITK’sse 

 KT-uuring rindkerest: eesmises ülemises 
mediastiinumis on halvasti piirdunud 
tumoroosne lisamass, see ümbritseb ja 
infiltreerib vasakul v brachiocephalicat, 
tõenäoline sissekasv ülemisse õõnesveeni, 
kasvaja tromb ulatub südame paremasse kotta 







 Parema kopsu ülasagara suistikku ahendav 
ning 5 mm ulatuses peabronhile üle kasvav 
infiltratiivne tuumor 

 Bronhoskoopial saadud materjali alusel tegu 
lamerakulise kartsinoomiga 



 IIIB kopsuvähk metastaatiliste lümfisõlmedega 
mediastiinumis (cT1cN3cM0) 

 Suure trombi tõttu on keemiaravi seotud kõrge 
riskiga 

 Palliatiivne kiiritus kasvajale ning 
metastaatilistele lümfisõlmedele 

 KT-uuringul dünaamikas ülemise eesmise 
mediastiinumi lisamass suuruselt mõõdukalt 
vähenenud 



 Tugevad valud seljas 

 KT-uuring: L4, L5 kõrgus dünaamikas 
madaldunud, intervertebraaldisk ning sellega 
külgnevad lõpp-plaadid on hävinud, samuti 
Th8 ja Th9 liigestuvad lõpp-plaadid osaliselt 
destrueeritud, kirjeldav radioloog arvab, et 
tegu võiks olla distsiidiga 



 Metastaasid lülisambas 

 cT4cN3cM1 

 Kiiritusravi metastaasidele 

 Peale kiiritusravi saamist nimmepiirkonnas 
valulik väljavõlvumus – avatakse, väljub mäda 



 Aeg-ajalt seisundi halvenemine, kaebuseks 
õhupuudus, kliiniliselt süvenev 
südamepuudulikkus, FA paroksüsmid, MI, 
KATE, pleuraefusioon 

 Radioloogilistelt uuringutel kirjeldatakse 
eesmise ülemise mediastiinumi lisamassiga 
seotud trombi suurenemist, aeg-ajalt esineb 
erinevates regioonides lümfisõlmede vähest 
mittespetsiifilist suurenemist 

 Kopsutuumor püsib dünaamikata 

 



 Korduv KT-uuring dünaamikas, kaebuseks 
süvenev õhupuudus, kahtlus KATE’le 

 KT-uuringul leitakse, et lisamass ülemises 
eesmises mediastiinumis on mõõtmetelt 
suurenenud, tromb ulatub alumisse õõnesveeni 

 Uuringut kirjeldavale radioloogile tundub, et 
midagi ei klapi, soovitab täpsustamiseks 
ehhokardiograafiat ja/või MRT-uuringut 
südamest 







 Parem koda dilateerunud, täidetud 
lisamassiga, lisamass ümar, koja seinte suhtes 
liikuv, ei jää muljet nagu oleks seotud 
trikuspidaalklapiga, seotud ülemise 
õõnesveeni massiga 

 Ülemine õõnesveen on dilateerunud, suue 
massi poolt täidetud, verevoolu ülemises 
õõnesveenis registreerida ei õnnestu 

 Alumine õõnesveen ning maksaveenid on 
dilateerunud 



 Haiguse kulg IV staadiumi Ca! jaoks ebatavaline, 
primaartuumor püsinud aastate lõikes muutuseta 

 Paremat koda täitva moodustise eemaldamiseks 
näidustatud operatiivne ravi, eesmärgiks 
südamepuudulikkuse leevendamine 

 Eemaldatakse paremas kojas paiknev lisamass 

 Trombi histoloogia: basaloidne adenoidse 
diferentseeringuga kasvajaline tromb 

 Proovitükid südamest: lamerakulisele 
kartsinoomile vastav sõlmeke 



 Patsiendil tekib mediastiniit, 
südamepuudulikkus süveneb 

 Kosiiliumi käigus otsustatakse, et kuna 
patsiendil on pahaloomuline põhihaigus, raske 
eluga kokkusobimatu parema vatsakese 
puudulikkus, sternumihaava infektsioon, siis 
aktiivne intensiivravi näidustatud ei ole 

 6 päeva hiljem pt sureb ning suunatakse 
patoanatoomilisele lahangule 



 Surma põhjuseks on tüümuse primaarne 
kasvaja, mis põhjustas keskseinandi ning 
südame parema koja läbikasvuga südame ning 
ülemise õõnesveeni tromboosi koos 
operatsioonijärgse ägeda 
südamepuudulikkusega 

 Vaadatakse üle operatsioonil võetud 
mediastiinumi koeproovid ning ühiskonsiilium 
otsustab, et tegu on tüümuse primaarse 
kasvajaga e tümoomiga 



 Haruldased mediastiinumi uudismoodustised 

 AGA kõige sagedasem primaarne eesmise 
mediastiinumi uudismoodustis 

 Kõik tümoomid on maliigsed tuumorid ning 
omavad potensiaali metastaseeruda eristatakse 
invasiivseid ning mitteinvasiivseid tümoome 

 



 <1 % kõikidest täiskasvanute maliigsetest 
haigustest 

 1-5 juhtu miljoni inimese kohta aastas 

 Tüümuse primaarsed epiteliaalsed 
uudismoodustised on tümoom ja tüümuse 
kartsinoom 

 >40 a, lastel haruldased, M:N 

 1/3 nekroos, hemorraagia, tsüstjas komponent 



 1/3 kasvab läbi kapsli ning ümbritsevate 
struktuuride 

 Üldiselt kasvavad tümoomid aeglaselt, kuid 
võivad kasvada sisse ümbritsevatesse 
struktuuridesse ning haarata pleurat ja 
perikardi, kaugmetastaasid on harvad 

 Seoses KT-uuringute kättesaadavuse 
paranemisega on sagenenud asümptomaatiliste 
tümoomide diagnoosimine 



 Sümptomid tavaliselt seotud kasvaja lokaalse 
mõjuga: düsfaagia, diafragma paralüüs, 
ülemise õõnesveeni sündroom, valu rindkeres, 
düspnoe, köha 

 Süsteemne toime ja paraneoplastiline 
sündroom tulenevad kasvaja poolt 
sekreteeritavatest hormoonidest, antikehadest 
ja tsütokiinidest 



 30-50%’l tümoomiga patsientidest on 
myasthenia gravis, 10-15% myasthenia gravis’ega 
patsiendil on tümoom 

 10%-l tümoomiga patsientidest on 
hüpogammaglobulineemia 

 Tümoome seostatakse ka mitmesuguste 
autoimmuunsete haigustega nagu süsteemse 
erütematoosse luupus ja polümüosiit 



 Tümoomid koosnevad neoplastilistest 
epiteelirakkudest ja mitteneoplastilistest 
lümfotsüütidest 

 Kuus histoloogilist alatüüpi (A, AB, B1, B3, B2, 
B3, C) 

 Ühes tuumoris võib samaaegselt olla mitu 
alatüüpi 



 Masaoka(-Koga) 

 I st täielikult kapsliga piirdunud tuumor 

 Iia st mikroskoopiliselt jälgitav läbikasv kapslist 

 IIb st makroskoopiliselt läbikasv ümbritsevasse 
rasvkoesse 

 III st läbikasv naaberorganisse (perikard, suured 
veresooned, kops) 

 IVa st disseminatsioon pleurale või perikardile 

 IVb st lümfiteede kaudu/hematogeenselt levinud 
metastaasid 



 Suurte veresoonte invasioon kasvaja poolt -> 
ladestub fibriin-> fibriin moodustab raamistiku 
tuumori edasiseks kasvuks-> tuumorist 
tingitud tromboos 



 I st kirurgiline eemaldamine (sternotoomia) 

 II st kirurgiline eemaldamine, kui resektsioon 
on mittetäielik, postoperatiivne kiiritusravi 

 III ja IV a st neoadjuvantne kemoteraapia, 
sellele järgneb kirurgiline eemaldamine, kui 
resektsioon on mittetäielik järgneb 
postoperatiivne kiiritusravi 

 IV b palliatiivne kemoteraapia 



 Tüümuse tsüstid 

 Tüümuse tuumorid 

 Tümoom 

 Tüümuse kartsinoom 

 Tüümuse lümfoom 

 Tümolipoom 

 Tüümuse kartsinoid (NET) 

 Tüümuse idurakulised tuumorid 

 Tüümuse sarkoom 



 Õigel ajal korrektselt ravitud tümoomid on 
väga hea prognoosiga 

 KT-uuring on kuvamisel kuldne standard 
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