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4. aasta resident 



• Haruldased beniigsed neoplasmid, mis koosnevad (müo)fibroblastidest ja 
põletikustest rakkudest (eosinofiilid, plasmarakud, lümfotsüüdid). ALK 
(anaplastic lymphoma kinase) üleekspressioon – neoplastiline protsess, samas 
madal mitootiline aktiivsus. 

• Etioloogia teadmata, soodustavad faktorid: krooniline põletik, trauma (sh 
iatrogeenne), autoimmuunne (nt IgG4), low-grade põletikuline fibrosarkoom (?) 

• Sageli juhuleiuna. Pildiliselt reeglina soliidne, ebaühtlase struktuuriga, hästi 
piirdunud mass. 

• MRT:s sageli T1 ja T2 hüpo – fibroos. 
• Radioloogiline leid siiski mittespetsiifiline, kliiniliselt ja pildiliselt simuleerivad 

maliigset protsessi. 5% retsidiveeruvad või metastaseeruvad. 
•  Lõplik diagnoos on histoloogiline, immuunhistokeemilised uuringud. 
• Ravi sõltuvalt lokalisatsioonist ja mõjust naaberstruktuuridele: NSAID, GKS, 

kirurgia, kiiritus, keemia. 
 
 





Pulmonaalne 
• Kõige sagedasem primaarne pulmonaarle mass 

lastel, 50% beniigsetest massidest. 

• Üldpopulatsioonis 0,7%. 

• Kliinik: köha/veriköha, palavik, hingeldus. 

• Pildiliselt sageli üksikkolle,  hästi piirdunud ja 
lobulaarne, perifeerias, alasagaras. FDG aktiivne. 
Kaltsifikaadiga (15%), multifokaalne ( 5%).  

• Ravi: kirurgia, GKS, kiiritus.  Aga ka spontaanne 
resolutsioon. 

 



Ka maliigse välimusega, siiski beniigne protsess 

• 52 aastane suitsetaja 
• 8 aastane laps 



10 aastane tüdruk, rindkere valu trauma järgselt 

 



Ravieffekt Prednisoloniga 



Orbital pseudotumor/  
Idiopathic orbital inflammation (IOI)  

• 10% orbita massidest 

• 3. sagedasem orbita haigus (1. Graves 
thyroidorbitopaatia, 2. lümfoom) 

• Kliinik: valu, turse, ptoos, eksoftalm, 
diplopia, okulomotoorne defitsiit. 

• Unilateraalne 90%, silmalihase 
haaratus, fokaalne/diffuusne, 
retobulbaarse rasvkoe infiltratsioon, 
võib kaasneda luu destruktsioon ja 
intrakraniaalne levik 

• Ravi: GKS>radioteraapia, kirurgia.  



Maksa pseudotuumorid 
• 0,7% maksa moodustistest 

• sagedameni noortel asiaatidel, M>N 

• soodustavad faktorid: hepatiidid, EBV, 
skleroseeruv kolangiit, Crohn. 

• sümptomid: kõhuvalu, kaalulangus, palavik. 
sõltuvalt kolde suurusest: mehhaaniline 
ikterus, portaalne hüpertensioon 

• Piltdiagnostika mittespetsiifiline. Üksik  kolle 
või multifokaalne. UH:s hüpo või hüper; KT:s 
natiivis hüpo, heterogeenne või perifeerne 
kontrasteerumine arteriaalses faasis, mõned 
kontrasteeruvad homogeenselt +washout 
(HCC laadne muster); tsentraalne nekroos; 
MRT:s T1 hüpo ja T2 hüpo/hüper 



Haigusjuhud 



1. Patsient 
•  90a naine, 6/18  paar nädalat kestnud subfebriliteet, nõrkus, isutus, ebamugavustunne kõhus 

•  GGT 98U/l, ALT 298 U/L, CRP 156mg/l. AFP, HBC ja HCV neg 

• 7/18 UH: maksa vasakus sagaras ca 1,5cm hüpoehhogeenne kolle - mts?abstsess? 



•  KT: Maksas ca 4cm kolle. Mujal aktuaalse leiuta. 

natiiv 

arteriaalne 

venoosne 

hilis 



Dif. Dgn. 

FNH? 

Metastaas? 
HCC? 



• Biopsia: lümfoidset tüüpi väljendunud ümarrakuline infiltratsioon, 
palju plasmotsüüte, mõõdukad eosinofiilid ja neutrofiilid, varieeruv 
fibroos, müofibroblastide tüüpi rakkude proliferatsioon ja kerge 
tsonaalne müksomatoos bioptaadi koes, hepatotsüüte ei näe. 
Põletikuline pseudotuumor, Pahaloomulist kasvajat ei ole  

• Spetsiifilist ravi ei ole saanud, NSAID, dünaamiline kontroll 9/18 UH: 
Maks koldeleiuta 

 

 



2. patsient 
• 77N, 2018 kevadest alates  vertikaalne strabism ja diplopia 

• 1/19 KT „hinnata ekstraokulaarseid lihaseid m rectus inf dex paksenenud?“ 

• Paremal alumine sirglihas on paksenenud – pseudotuumorile sobiv leid. 



3. Patsient 
33 a naine, 2cm kolle vas. kopsus 



Resektsioon. 

„Maliigsuse tunnused puuduvad. Leid vastab põletikulisele 

müofibroblastsele tuumorile“ 



                                4. Patsient 
82 N. 

12/17 Kukkus, taburetijalgadega sai löögi epigastrumi piirkonda. Suur hematoom. WBC 7,5, CRP 2. 





 

• 1/18 biopsia: „leid sobilik eelkõige närvikoest lähtunud 

kasvajale, ei välista schwannoomi“ 

• 2/18 Rindkere seina osaline resektsioon: Histoloogiliselt ja IHK 

(on vastuoluline) leid sobib põletikulisele 

fibrohistiotsütaarsele pseudotuumorile. Rakulist atüüpiat 

või mitootilist aktiivsust ei avasta. Tõelist kasvajat ei 

diagnoosi. 



5. Patsient 
 

 

• 80-aastane naispatsient 
hospitaliseeriti 5/18 
kardiointensiivi kopsuturse ja 
aneemia tõttu. 

 

 

• Aneemia põhjuse 
selgitamiseks gastroskoopia, 
kus avastati mao antrumis 5 
cm diameetriga tuumor.  



• 5/18 biopsia - mikroskoopiliselt on uuritavas materjalis kaks 

pigistusartefaktiga granulatsioonkoe fragmenti, milles kasvaja struktuure 

esile ei tule. Giemsa värvingul helikobaktereid ei leitud. Kasvaja 

kahtlusel on tuleks uuringut korrata.  

 

• 6/18 Sektoraalne maoresektsioon - histoloogiliselt on tegemist 

healoomulise maoseina uudismoodustise-pseudotuumoriga. 

Pahaloomusust ei ole.  



6. Patsient 

• 49 N, 1/18 ebamäärased sümptomid, jõuetus, oksendanud, kõrge 

suhkur. 

• Hospitaliseeritud erakorraliselt endokrinoloogia osakonda diabeedi 

dekompensatsiooniga. Uriinis põletik, E. coli. CRP 13 

• Tellitud KT „kopsu ja kõhu patoloogia välist.“ 

 

 



Nefrektoomia, Põletikuline pseudotuumor. 



7. patsient 
• 58N, 2/17 Subfebriliteet, higistamine, kaalulangus, valu rindkeres 

• CRP 9, WBC 5,9 

• Eelnevalt 1/17 Klebsiella septis, uroinfektioon, seejärel hingamist

eede infektsioonid, raviks Cefuroxim ja Augmentin. 



 



• T2 
• T1+C 

• T1+C 



• 9/17 kontroll – muut

used taandunud, klii

niline pilt paranenud 

2/17 biopsia – maliigsust ei ole, krooniline põleti

kuline fibromatoosne hüperplaasia ehk pseudotu

umor. Alustatud ravi Prednisoloniga  



Kokkuvõte 

• Haruldane (v.a. pulmonaalne lastel ja orbitaalne täiskasvanutel) 

põletikulisfibrootiline beniigne neoplastiline protsess. 

 

• Simuleerib maliigset haigust, võib esineda igal pool organismis.  

 

• Kliiniline ja radioloogiline pilt mittespetsiifiline. 

 

• Histoloogiline diagnoos, siiski ei ole 100% täpne. 
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