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Haigusjuht

• Naine, 34 a. 

• Jaanuar 2020: patsient pöördus ITK EMO-sse paremapoolse  ülakõhuvaluga

• Varasemalt üldiselt terve, v.a. nahaprobleemid 
• Rohked visiidid dermatoloogidele näo- ja kehanaha probleemidega 
• Diagnoosid: akne, rosaatsea, erüteem, vitiliigo jne. 

• Vereanalüüsid oluliste iseärasusteta 

• Koletsüstiidi välistamiseks tehtud KT kontrastainega  

• Kõhuvalu seletavat KT-uuringul ei leitud – kliiniliselt diagnoositud 
toidumürgistus

• Juhuleiuna avastatud muutused vasakus neerus 



KT kõht ja vaagen 



KT kõht ja vaagen 

• „Vasaku neeru kesk-/ülaosas 
Tu?...alaosas põletik?“

• „Vasaku neeruarteri läheduses on kaks 
7 mm suurust l/sõlme.“

• Lisaks luudes rohkelt sklerootilisi 
ümarkoldeid 

• Dgn täpsustamiseks tehtud MRT-uuring



MRT neerudest

• „Üla - ja keskosas...heterogeense 
kontrasteerumisega, parenhüümi 
kontuurilt väljakummuv mahuline 
muutus - eelkõige tuumor...“

• „... kesk-ja alapoolusel kiiljad ja 
pigem parenhüümi kootavad
ümbritsevast parenhüümist vähem
intensiivselt kontrasteeruvad
lesioonid - eelkõige kroonilise
(a)tüüpilse põletiku järgne seis.“
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Edasine kulg 

• Veebruar 2020: konsiiliumi otsus: „...näidustatud laparoskoopiline 
vasaku neeru resektsioon.“

• Märts 2020 rindkere KT-uuring: iseärasusteta, v.a. sklerootilised 
kolded luudes 

• Märts 2020 laporoskoopia: 
• „paraaortaalne ulatuslik lümfadenopaatia“

• cito! biopsia l/s-de paketist ja neeru alaosast 

• lümfisõlmedes neeru arteri taga kartsinomatoossed rakud, neeru biopteeritud 
tükis angiomüolipoom 

• teostatud nefrektoomia koos lümfadenektoomiaga.



Patoloogia vastus 

• Kahes lümfisõlmes vasaku neeruarteri taga ning ühes
paraaortaalses sõlmes metastaatiline kartsinoom, ühes 
paraaortaalses sõlmes angiomüolipoomi fookus

• Ülapooluses papillaarne neerurakk-kartsinoom G1 pT1 pN1

• Alapooluses ning väikeste kolletena neerus angiomülipoom

• „Immuunhistokeemilistel värvingutel vastuolulised
tulemused...kirjanduse uurimisel sellised vastuolulised
tulemused koos teiste faktoritega (noor vanus, 
multifokaalne angiomüolipoom samas neerus) võivad
vihjata, aga ei kinnita Tuberous Sclerosis Complex-it (TSC).“

• Aprill 2020: geneetiliselt tõestatud tuberoosne skleroos 

Angiomülipoom

Papillaarne RCC



Tuberoosne skleroos 

• Tuberous sclerosis complex (TSC) / Bourneville disease
• Neurokutaanne sündroom 
• Autosoomdominantne pärilik haigus, kuni 80% juhtudel tegemist 

sporaadilise de novo mutatsiooniga 
• Sagedus 1:6000 – 1:12000
• Iseloomulikud on hamartoomid erinevates organisüsteemides (aju, süda, 

neerud, kopsud, nahk, silmad).
• Kliiniline pilt on väga varieeruv

• Nahanähud kuni 95%-l juhtudest 
• Epilepsia kuni 80%-l juhtudest 
• Vaimne alaareng/psühhoneuroloogilised hälbed kuni 50%-l juhtudest

• Spetsiifiline ravi puudub 





Tuberoosne skleroos ja neer 

• Angiomüolipoomid 
• 55%–75% haigetel 
• Võrreldes sporaadiliste AML-dega reeglina 

suuremad, bilateraalsed, suurema veritsusriskiga
• Üle 1/3-l rasvavaesed 

• Tsüstid
• TSC2 geen kõrvuti PCKD1 geeniga

• Neerurakuline vähk ja onkotsüstoom
• Võrreldes üldpopulatsiooniga kõrgema 

esinemissagedusega (2-4%), esineb nooremas 
eas 

• Omapärase morfoloogilise, immunoloogilise ja 
molekulaarse profiiliga 



Edasine kulg - MRT peaajust 

• August 2020 patsiendile tehtud MRT peaajust 
• Pt. ise neuroloogiliste kaebusteta

T2 FLAIR



TSC ja aju 

• Pildiline leid olemas 90%-95% juhtudel
• Tunnused suhteliselt patognoomilised

• Kortikaalsed tuberkulid
• Subependümaalsed hamartoomid
• Subependümaalsed hiidrakulised astrotsütoomid (SGCA)
• Valgeaine muutused, eelkõige nn. radial migration bands
• Harvemad mittespetsiifilised nähud

• Väikeaju atroofia
• Corpus callosumi düsgenees
• Chiari malformatsioonid 
• ….



Kortikaalsed tuberkulid

• Kuni 95%-l TSC haigetest

• Glioneuronaalsed hamartoomid

• Epileptogeensed 

• Kolmnurksed lesioonid kõrge 
T2/FLAIR ja madala T1 signaaliga 
kortikaalsel/juksta-/subkortikaalsel

• KT-s raskesti aimaitavad, v.a juhul, 
kui lubjastunud

• 10% kontrasteeruvad, difusiooni 
restriktsiooni reeglina ei ole

MRT T2 FLAIR KT



Subependümaalsed hamartoomid

• 80%-l TSC haigetest 

• Väikesed irregulaarsed 
intraventrikulaarsed massid

• Reeglina <1 cm

• Harva võivad põhjustada 
obstruktiivset hüdrotseefalust

• 88% kaltsifikatsioonidega

• MRT-s erineva signaaliga

• Vahelduva kontrasteerumisega

KT MRT T1+C



Subependümaalne hiidrakuline astrotsütoom

• 5-15%-l TSC haigetest  

• Intraventrikulaarne lobuleeritud mass 
>1 cm Monro foraameni juures

• Võib olla ka multiiplne 

• Võib põhjustada obstruktiivset 
hüdrotseefalust

• Sageli kalfikatsioonidega, tsüstidega 

• Heterogeense tiheduse ja MR-
signaaliga

• Reeglina intensiivse 
kontrasteerumisega 

MRT T1+C KT+C



Valgeaine muutused 

• Radial (migration) bands -T2/FLAIR hüperintensiivse signaaliga 
radiaalsed jooned/ vöödid



Lisaks 

• Lümfangioleiomatoos • Multifocal micronodular pneumocyte 
hyperplasia (MMPH)



Lisaks 

• Südame rabdomüoomid • Sklerootilised luukolded ja luutsüstid, 
periostaalne reaktsioon 
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