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Talv 2010/2011
N50

• Menstruatsioonid muutunud ebaregulaarseks, vererohkeks


• Transvaginaalne UH - endomeetrium 2,1 cm; emakas kajavaene 
ala 2,7 x 1,6 cm - polüüp?


• Hüsteroskoopia - emakaõõs mahukas, tagaseinast lähtub laial 
jalal verduv, pehmekoeline (lagunev?) tumoroosne moodustis 2,5 
x 1,5 cm.Tuumor eemaldatud tüki kaupa diatermolinguga


• Histoloogia - endomeetriumi pahaloomuline kasvaja



Talv 2010/2011
N50

• KT


- Parema neerupealise projektsioonis 11 
cm ebaühtlaselt kontrasteeruv lisamass


- Paraaortaalsel/parakavaalsel kuni 1 cm 
lümfisõlmi


- Endomeetrium 0,9 cm, ebaühtlase 
struktuuriga



Kevad 2011
N50

• Parempoolne 
tuumornefrektoomia koos 
parema neeruarteriga 
külgnevate lümfisõlmede 
eemaldamisega


- Histoloogia - feokromotsütoom


• FDG-PET/KT - tuumoriks sobilik märkaine kogum endomeetriumi 
projektsioonis


• Radikaalne hüsterektoomia koos adnekside ja iliakaalsete 
lümfisõlmede eemaldamisega


- Histoloogia - endomeetriumi adenokartsinoom



Suvi 2018
N58

• Vasaku kopsu ülasagarasse 
tekkinud 1 cm  
metastaasikahtlane sõlm


• Torakoskoopiline resektsioon


- Histoloogia - feokromotsütoomi metastaas


• Feokromotsütoomi leviku hindamiseks MIBG SPET/KT - normleid


- MIBG - metajodobensüülguanidiin


- Noradrenaliini analoog - adrenergilise koe visualiseerimine


- Feokromotsütoomi puhul spetsiifilisus kuni 100%[1]



Talv 2018/2019
N58

• Geneetiku konsultatsioon MEN2 sündroomi kahtlusel - ei leidnud 
kinnitust


• MEN - mitmikendokriinne neoplaasia[2]

• MEN1


- Kõrvalkilpnäärme 
hüperplaasia


- Pankrease tuumor


- Hüpofüüsi adenoom


- Kopsu kartsinoid

• MEN2


- Medullaarne 
kilpnäärmevähk


- Feokromotsütoom




Kevad 2020
N59

• KT


- Vasakule retroperitoneaalsele tekkinud sõlm


• FDG-PET/KT-l metaboolselt aktiivsed kolded


- Vasakus kopsus apikaalsel


- Vasakul retroperitoneaalsel


- Parema ureetri jäänukis


• MIBG SPET/KT


- Patoloogilisi märkaine kogumeid ei esine


- FDG-PET/KT-l ilmselt refluks kusepõiest ureeteri 
jäänukisse



Kevad/suvi 2020
N60

• Retroperitoneaalne sõlm eemaldatud


- Histoloogia - adrenokortikaalse kartsinoomi metastaas


- Vaadatud üle ka 2011. aasta preparaadid - ka seal 
feokromotsütoomi asemel adrenokortikaalne kartsinoom


• Vasaku kopsu sõlm eemaldatud


- Histoloogia - adrenokortikaalse kartsinoomi metastaas



Sügis 2020
N60

• FDG-PET/KT-l metaboolselt aktiivsed kolded


- Mediastiinumis


- Vaagnas


- Parema ureetri jäänukis, KT-l samas piirkonnas 
tihenemist


• Mediastiinumi ja vaagna kolded eemaldatud


- Histoloogia - adrenokortikaalse kartsinoomi 
metastaasid


• Ureetri könt resetseeritud


- Histoloogia - papillaarne uroteliaalne kartsinoom



Talv 2020/2021
N60

• Töötervishoiu arsti juures Hb 88 g/L


• Kolonoskoopia patoloogiata


• Gastroskoopial maos mitu tumoroosset 
moodustist


- Histoloogia - neuroendokriinne kartsinoom


• FDG-PET/KT-l metaboolselt aktiivsed kolded


- Mediastiinumis


- Mao seinas


- Alakõhus



Talv 2010/2011
N50

• Senised kasvajad


- Endomeetriumi adenokartsinoom


- Parema neerupealise feokromotsütoom 
Adrenokortikaalne kartsinoom, mitmed metastaasid


- Papillaarne uroteliaalne kartsinoom


- Neuroendokriinne kartsinoom


• Geenipaneeli sekveneerimine


- Deletsioonid MSH2 ja EPCAM geenis



Lynchi sündroom ehk pärilik 
mittepolüpoosne jämesoolevähk[3],[4]

• Mutatsioon(id) DNA valepaardumise parandamise (mismatch repair) eest 
vastutavates geenides (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2) või EPCAM geenis



Lynchi sündroomiga patsientide 
jälgimine[5]

• Kolonoskoopia 1-2 aasta tagant


• Gastroduodenoskoopia 2-4 aasta tagant


• Transvaginaalne UH, endomeetriumi biopsia, CA-125 iga aasta - 
palju valepositiivseid


- Profülaktiline hüsterektoomia koos munasarjade 
eemaldamisega


• Dermatoloogi vastuvõtt 1-3 aasta tagant


• Muu testimine sõltuvalt geenimutatsioonist ja perekondlikust 
anamneesist
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