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• 4 päevane laps saabub lastehaiglasse lisauuringuteks, kirurgi
konsultatsioonile ja raviplaani koostamiseks seoses avastatud
kõhuõõnes tuumoriga.

• II rasedus, II sünnitus, 39 + 4 ajaline vaginaalne sünnitus



20. ja 37. rasedusnädalal tehtud UHs kõhuõõnes avastatud suur tsüstjas heteroogense struktuuriga moodustis
3.5 x 4.0 cm, mis koosneb nii pehmetest kudedest, kui ka luulistest struktuuridest - jäi kahtlus teratoomile või
teise geneesiga tuumorile

Pärast sündi tehtud UH: kõhuõõnes vasakul põrna ja neeru vahel on nähtav 4.8 x 3.2 cm suurusega teravalt
piirdunud ebaühtlase sisaldisega ovoidne muutus, mille sees eristatavad nii vedelad alad kui ka toruluid
meenutavad struktuurid. Vasak neer dislotseeritud alla. Muus osas leid patoloogiata.



• MRT: vasakul põrna ja vasaku neeru vahel on suur tsüstja koti sees paiknev
moodustis. Moodustis on kogumõõduga 6,5cm x 5,5cm x 4.6-5,4cm. Moodustises on näha

heterogeenseid struktuure, sh 4cm pikkune reieluud meenutav struktuur. 









































































• Kõhukoopa tuumori kirurgiline eemaldamine (vanus 4 kuud)

• Opi kirjeldus: põrna ja neeru vahel avastatud retroperitoneaalse
asetsusega kuni 10 cm läbimõõduga tuumor, tuumor prepareeritud ja 
saadetud histoloogiasse.

• Fetus in fetu sündroom histoloogiliselt kinnitatud.



Fetus in fetu

• Fetus in fetu (FIF) on arenguhäire, mis on seotud ebanormaalse
embrüogeneesiga diamniootilise monokorioonse raseduse ajal. 

• Tegemist malformeeritud loodega, mis tavaliselt lokaliseerub oma
normaalselt areneva kaksiku sees. Alguses mõlema kaksiku areng kulgeb
võrdsalt, kuid hiljem üks nendest katkeb teise kaksiku vaskulaarse
domineerimise tõttu või kaasasündinud geenidefekti tõttu. 

• Harva esinev seisund sagedusega 1:500000 sündi kohta. Poistel sagedamini
kui tüdrukutel. 

• Maailmas on teada vähem kui 100 juhtumit. 

• Esimesena FIF kirjeldas Johann Friedrich Meckel 18. sajandis. 



Etioloogia (2 teooriat)

• Põhiline: ebanormaalne embrüogenees diamniootilise monokorioonse
raseduse ajal ehk areneva blastotsüsti totipotentse sisemise rakumassi
ebavõrdne jagunemine viib väiksema rakumassi kaasamiseni normaalses
embrüos. 

• Kõrgelt differentseeritud teratoom

Dif. diagnoos: 
• FIF puhul hästi väljaarenenud lülisamba ja jäsemete osad
• FIF on puhtalt healoomuline seisund, erinevalt teratoomist maligniseerumisriski ei 

esine (10%)



Kirjeldus ja kliiniline pilt

• Tavaliselt parasiitkaksik koosneb fibroosmembraanist (koorioamniootiline
kompleks), mille sees on vedel komponent (eeldatavasti amniootiline
vedelik) ja loode kehaosad: lülisammas 91%, jäsemed 82.5%, 
kesknärvisüsteem 55.8%, gastrointestinaaltrakt 45%, veresooned 40%, 
urogenitaaltrakt 26.5%.

• Kõige sagedamini leidub kõhuõõnes (70% juhtumitest). Kõhuõõnes
lokaliseerub tavaliselt retroperitoneaalselt (80% juhtumitest), kuid võib ka 
esineda kesknärvisüsteemis, gastrointesinaaltraktis, veresoontes, 
urogenitaaltraktis. Veelgi harvemini kopsudes, kõhunäärmes või nt põrnas.

• Asümptomaatiline kulg või massieffektist põhjustatud nt. kõhu
suurenemine, söömisraskused, oksendamine, hingamisraskused.



Diagnoosimine

• Diagnoositakse tavaliselt väga varakult, kas üsasiseselt või kohe pärast
sündi. 

• Põhimeetodid on UH, MRT. Tuleb nähtavale juhuleiuna ka RÖs või KTs. 

• Lõpliku diagnoosi kinnitamine histoloogilise analüüsi abil.



Radioloogiline leid

• Radioloogiline leid: selgelt kontuurne heterogeense struktuuriga
tsüstiline mass pehmekoelise, rasva ja vedela komponendiga

• Lisaks kaltsifitseeritud alad: lülikehad, toruluud
• UHs annavad kajavarju, 

• MRTs tänu punase luuüdi prevaleerumisele lastel
T1 kujutisel hüpointensiivne signaal subkutaanse rasva suhtes ning
hüperintensiive lihaste suhtes, T2 kujutisel kergelt hüperintensiivne, STIR
kujutisel hüperintensiivne. 



Ravi

• Kirurgiline eemaldamine



Aitäh kuulamast!
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