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ITMIG* klassifikatsioon 

Prevaskulaarne või 
eesmine mediastiinum 
(prevascular/anterior 

compartment)

1

Vistseraalne või 
keskmine mediastiinum 

(visceral/middle 
compartment)

2

Paravertebraalne või 
tagumine mediastiinum 
(paravertebral/posterior 

compartment)

3

*INTERNATIONAL THYMIC MALIGNANCY INTEREST GROUP



Prevaskulaarse 
mediastiinumi 
piirid

▪ Üleval: ülemine
torakaalaperatuur

▪ All: diafragma

▪ Ees: Sternum

▪ Külgedel: parietaalne
mediastinaalne pleura

▪ Taga: perikardi eesmine osa



Vistseraalse
mediastiinumi
piirid

▪ Üleval: ülemine
torakaalaperatuur

▪ All: diafragma

▪ Ees: Prevaskulaarse 
mediastiinumi tagumine 
joon

▪ Taga: paralleelne joon 
lülisamba eeskontuuriga, 
sellest 1 cm tagapool.



Para-
vertebraalse 
mediastiinumi
piirid

▪ Üleval: ülemine
torakaalaperatuur

▪ All: diafragma

▪ Ees: Vistseraalse 
mediastiinumi tagumine 
joon

▪ Taga: rindkere tagumine 
sein ristjätkete tagant



Prevaskulaarse/eesmise mediastiinumi 
massid röntgenis



Prevaskulaarse/eesmise mediastiinumi 
massid röntgenis



Prevaskulaarse/eesmise mediastiinumi 
massid röntgenis



Täiskasvanutel 
sagedamini 
eesmises 
mediastiinumis 
nn. 4T

Thyroid

Thymoma

Teratoma

Terrible lymphoma



Eesmise mediastiinumi pehmekoelised massid:
Struuma
▪ hüperdensiivne (~70-85 HU)

▪ tugev ja pikaajaline kontrasteerumine

▪ võib esineda madalama tihedusega alasid (tsüstid) või 
kaltsifikatsioone

▪ kipnäärmega ühenduses, kui pole võimalik ühendust näha, 
siis ülalolevad tunnused pigem kinnitavad diagnoosi

▪ kahtlusta maliigsust kui suurenenud lümfisõlmed, invasiooni 
tunnused



Eesmise mediastiinumi pehmekoelised massid:
Tüümuse hüperplaasia

Tõeline hüperplaasia

▪ patsiendid, kes on saanud 
kemo/radioteraapiat, 
kortikosteroide või ka 
põletused/vigastused

Lümfoidne hüperplaasia

▪ patsiendid, kellel 
immuunsüsteemi mõjutavad 
haigused (myasthenia gravis, 

hüpertüreoidism, HIV)

▪ kahtlustada noortel, kui varasematel uuringutel on olnud tüümus väiksem
▪ üle 40 aastastel jälgitav normipärane kahesagaraline tüümus

▪ Vahel võib tüümuse hüperplaasia olla ka nodulaarne/mahuline, 
sellisel juhul kas:
• Follow-up 3 kuu möödudes
• MRT in-phase/out-of-phase gradient-echo - rasva sisalduse 

tõttu on out-of-phase sekventsil signaal madal



Eesmise mediastiinumi pehmekoelised massid:
Tümoom/tüümuse kartsinoom

Tümoom

▪ tuumorirakud sarnanevad  tüümuse 
epiteliaalrakkudele

▪ invasiivne/mitteinvasiivne 

▪ homogeenne/kergelt heterogeenne 
lisakude, mis kontrasteerub

▪ üle 40 aastastel pt, kellel kaasuvalt 
myasthenia gravis või muu 
paraneoplastiline sündroom

▪ pleuraalne, perikardiaalne 
disseminatsioon

▪ lümfadenopaatiat tavaliselt ei kaasu!

▪ ebaregulaarsete kontuuridega, 
tsüstjate/nekrootiliste aladega ja 
kaltsifikatsioonidega - invasiivne

Tüümuse kartsinoom

▪ tuumorirakud ei sarnane 
normaalsetele tüümuse rakkudele

▪ tavaliselt agressiivsem – tavaliselt 
diagnoosimise hetkel juba metastaasid

▪ suurenenud heterogeensus – nekroos, 
hemoraagia, tsüstid, kaltsifikatsioonid

▪ lokaalne invasioon

▪ lümfadenopaatia

▪ kaugmetastaasid



Eesmise mediastiinumi pehmekoelised massid:
Lümfoom
▪ patsiendid B sümptomitega – palavik, kaalulangus, öine 
higistamine 

▪ mõõdukalt kontrasteeruv 

▪ nii eesmises kui keskmises mediastiinumis

▪ harva ainult mediastiinumi haaratus 

▪ võib ümbritseda vaskulaarseid struktuure ilma kasvuta 
veresoonde

▪ ka FDG PET/KT staadiumi määramiseks



Eesmise mediastiinumi pehmekoelised massid:
Idurakulised kasvajad

Seminoomid

▪ meestel vanuses 10-39 

▪ lobulaarne, homogeenne

▪ 10% β-HCG tõusnud

▪ α-FP tavaliselt normis

▪ sageli kopsumetastaasid – aitab eristada 
lümfoomist

Mitteseminoomid

▪ alla 40 aastastel meestel

▪ heterogeenne – tüstjate alade ja 
kaltsifikatsioonidega

▪ 90% β-HCG või α-FP tõusnud

▪ kõige sagedasem teratoom 
▪ healoomulised M=N
▪ pahaloomulised 90 % meestel



Eesmise mediastiinumi rasva sisaldavad massid:
Teratoom
▪ sagedaseim idurakuline kasvaja 

▪tavaliselt noorematel patsientidel 

▪heterogeenne rasva (~-40 kuni -120 HU), aga ka vedelikku, 
kaltsifikatsioone ning pehmet kude sisaldav kolle

▪ rasv kuni 50% teratoomidest, tsüstid 90% 

▪ septide ja äärte kontrasteerumine

▪ rasva-vedeliku nivood – ülimalt teratoomile omane leid



Eesmise mediastiinumi rasva sisaldavad massid:
Lipoomid ja tümolipoomid

Tümolipoom

▪ 5% eesmistest mediastiinumi massidest

▪ beniigsed 50-85% rasva sisaldavad kapsliga 
uudismoodustised

▪ lisaks hajusalt pehmet kude ning fibroosseid 
vaheseinu

▪ sageli südame ja diafragma vahelises ruumis

▪ vahel jälgitav ühendus tüümusega

Lipoom

▪ 2% primaarsetest mediastiinumi massidest

▪ peamiselt rasva sisaldav, võimalik vähene 
pehmekoeline komponent ning üksikud 
veresooned

▪ liposarkoomide korral jälgitavad maliigsuse 
tunnused: 
• suurem pehmekoelise komponendi osakaal

• lokaalne invasioon

• lümfisõlmede suurenemine

• metastaasid

Kui jääb kahtlus, siis MRT



Eesmise mediastiinumi tsüstjad massid:
Tüümuse tsüst, perikardiaalne tsüst, lümfangioom

Tüümuse tsüst

▪hästi piirdunud homogeenne 

▪ ümar, ovaalne

▪ tüümuse lähistel

▪ võib sisaldada kõrgema tihedusega alasid –
proteiinirikkamad või hemorraagilised alad 
▪ täpsustamiseks vajalik MRT – eristab pehmet 

kude ja vedelikku

Lümfangioom

▪ suur mitmekambriline tsüst vaheseinte ja 
pehmekoega

▪ võib ulatuda kaela, kaenlaalustesse ning 
rindkereseina

Perikardiaalne tsüst

▪ hästipiirdunud ühekambriline 

▪ õhukeseseinaline 

▪ kardiodiafragmaalsiinuses

▪ dex > sin

NB! Kui tsüstis pehmekoelist lisa/vaheseinad, siis  
kahtlusta, kas tegemist ei võiks olla 

multilokularse tüümuse tsüstiga, tümoomi, 
teratoomi või lümfangioomiga!



Eesmise mediastiinumi tsüstjad massid:
Tüümuse tsüst, tümoom



Vistseraalse/keskmise mediastiinumi 
massid röntgenis



Vistseraalse/keskmise mediastiinumi 
massid röntgenis

http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/Radio/sarc/latcxr.htm

http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/Radio/sarc/latcxr.htm


Keskmise mediastiinumi tsüstjad massid:
Bronhogeenne ja söögitoru tsüst

Bronhogeenne tsüst

▪homogeenne selgepiiriline kuni 20 HU

▪ sein võib kontrasteeruda ja sisaldada 
kaltsifikatsioone 

▪ tegemist trahheobronhiaalpuu osaga, mis on 
eraldunud arengu käigus

▪ avastatakse lapse või noorukieas

▪ lokaliseeruvad trahhea bifurkatsiooni 
piirkonda või paremale paratrahheaalsele

▪ asümptomaatiline

Söögitoru tsüst

▪homogeensed selgepiirilised kuni 20 HU 

▪ paksuseinaline

▪ söögitoruga ühenduses

▪ patsiendi kaebuseks düsfaagia

Võivad olla sisult heterogeensemad, kui 
valgusisaldus suurem või hemorraagiad – vajalik 

MRT täpsustamiseks!





Keskmise 
mediastiinumi 

massid:
Kontrasteeruvad 

massid

Paraganglioom

▪ ERÜ kolmapäevaseminar 11.12.2013 K. Ahi „Paraganglioomid“

▪ paraganglionist tekkiv neuroendokriinne kasvaja 

▪ tavaliselt hormoone ei tooda

▪ hea vaskulariseeritusega kiiresti ja homogeenselt kontrasteeruv 
mass

▪ võib esineda nekroosialasid

▪ MRT-s T1 mõõdukas signaal, T2 hüperintensiivne signaal

▪ võib esineda ka tagumises mediastiinumis

NB! METASTAASID! 

▪ neerurakuline kasvaja, kilpnäärme kasvaja, melanoom, 
koorionkartsinoom, osad sarkoomid võivad anda intensiivselt 

kontrasteeruvat lümfadenopaatiat keskmediastiinumis 



Paravertebraalse/tagumise 
mediastiinumi massid röntgenis

https://radiopaedia.org/cases/superior-mediastinal-mass-multinodular-goitre-1?lang=us

https://radiopaedia.org/cases/superior-mediastinal-mass-multinodular-goitre-1?lang=us


Tagumise mediastiinumi pehmekoelised massid:
Neurogeensed tuumorid
▪ ümarad/ovaalsed kolded paravertebraalses 
regioonis

▪90 % neurogeensetest kasvajatest esineb 
tagumises mediastiinumis

▪ Eristatakse: 
• perifeerse närvitupe kasvajad (peripheral nerve 

sheath tumors) – schwannoom, neurofibroom (70% 
mediastinaalsetest neurogeensetest kasvajatest)

• sümpaatiliste gangionite kasvajad – neuroblastoom, 
ganglioneuroblastoom, ganglioneuroom

• paraganglioomid
▪ 70-80 % healoomulised

Schwannoom ja neurofibroom

▪ intensiivse kontrasteerumisega homogeensed

▪ schwannoomil esinenda suurema tõenäosusega 
heterogeensust kui neurofibroomidel

▪ põhjustavad survet lülidele ja roietele ja läbi 
selle laiendavad neuroforamenit

▪ MRT 
• „fascicular sign“ – T2 väikesed ringikujulised 

struktuurid  perifeerse hüperintensiivsuse taustal 
(sagedamini schwannoom)

• „target sign“ – keskel madal T2 signaal ( sagedamini 
neurofibroom)

▪ FDG PET/KT – saab hinnata SUVmax põhjal 
maliigsust/beniigsust



Tagumise 
mediastiinumi 
pehmekoelised massid:
Neurogeensed 
tuumorid



Tagumise 
mediastiinumi 
pehmekoelised massid:
Ekstramedullaarne 
vereloome



Tagumise mediastiinumi tsüstjad massid:
Intratorakaalne meningotseele

Intratorakaalne meningotseele

▪ paravertebraalsel unilokulaarne vedelikutihedusega 
kolle

▪ tavaliselt koos teiste lülide/roiete anomaaliatega

▪ neurofibromatoos tüüp I

Mediastinaalne abstsess

▪madala tihedusega, kapsliga (kapsel võib olla
ebaühtlase paksusega) , kapsel kontrasteerub

▪anamneesis operatsioon, söögitoru perforatsioon, 
empüeem või subfreeniline abstsess

Pakrease pseudotsüst 

▪äkki tekkinud tsüstjas õhukeseseinaline kolle –
verdumisel ka hüperdensiivsemaid alasid

▪anamneesis pankreatiit – intratorakaalne pankrease 
pseudotsüsti levik

▪sisaldavad pankreasenõret, verd, nekrootilist materjali

▪levivad rindkeresse läbi söögitoru või aordi hiatuse



Tagumise mediastiinumi  massid: 

Infektsioonid

▪ hägusapiiriline pehme kude või 
mitteorganiseerunud vedelik

▪ paravertebraalselt rasvkoe infiltratsioon ning 
disk hüpodensiivne, hilisemalt ka luukoe 
destruktsioon, lülivahemiku madaldumine ja 
sekvestrite formeerumine

▪ kliiniliselt palavik, väsimus, seljavalud

▪ riskifaktoriks diabeet, autoimmuunsed 
haigused, pahaloomuline protsess, 
immunsupressioon, narkootikumide
kasutamine

▪ HIV haigel kahtlustada tuberkuloosi!

• eriti kui protsess enam tagumistes osades

• luukoe destruktsioon väike arvestades 
pehmekoelise massi suurust



Kokkuvõte
▪ mõndasid koldeid mediastiinumis võimalik
eristada vaid KT pildi alusel, osadel vajalik
kliiniline pilt

▪ vajadusel MRT – annab lisainformatsiooni
lokalisatsiooni ja ka ulatuse kohta

• nt neurogeensete tuumorite korral, kus sageli ka 
spinaalkanali sisene haaratus

• aitab eristada vedelikku ja pehmet kude

• lisaks ka KT kontrastainete allergia korral
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Tänan tähelepanu 
eest!


