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Anamnees

65a meespatsient pöördunud EMOsse - kaebuseks umbes kahe kuu jooksul püsiv 
valu rinnaku taga, mis süveneb kätte liigutamisel, aevastamisel. Õhupuudust ei 
kaeba. 
Abikaasa sõnul pt muutunud aeglasemaks, väsinumaks, tahtnud kogu aega 
magada, varasem ettevõtlikkus on kadunud.
Anamneesis hüpertooniatõbi ja podagra. Pt ei suitseta.

Paar kuu tagasi tekkinud muhk peas parema kõrva kohal. Kirurgi poolt oli 
planeeritud UH. 



Obj.: palpatsioonil rinnaku paremal poolel valu. Südamerütm regulaarne, fr 64 x 
min., südametoonid kahinata, VR 125/55 mmHg.  Kopsudes BVHK, SpO2 97 %.
EKG-l vasaku sääre blokaad.

Eelmise aasta EHHO-Kg olulise iseärasuseta, EF 50-55 %

Vereanalüüsides: D-dim 0,95; CK-Mb <1,0; proBNP 89,5;  Hgb 130;  TnT <10, 
neerufunktsioon ja põletikunäitajad korras

Pt hospitaliseeritud siseosakonda võimaliku südame-isheemiatõve tõttu. 



Tellitud UH muhust paremal oimupiirkonnas :
Peas paremal oleva väljavõlvumise piirkonnas visualiseerub vähemalt 6,5 cm 
ekstraaksiaalne tuumor, mis destrueerib koljuluid. Tuumor on ühtlaselt 
vaskulariseeritud. 
Meningioom? Muu? Soovitav KT-uuring koos kontrastainega.





Paari päeva pärast tehtud kogu keha KT-uuring:

Paremal parietaalsel on selgete kontuuridega ühtlaselt kontrasteeruv tuumor 
läbimõõduga 7,5x5,5 cm. Tuumor komprimeerib paremat külgvatsakest ja 
põhjustab keskjoone nihet vasakule 4 mm võrra. Tuumori ümber vähene 
perifokaalne tursetsoon. Parietaalsel 5,7 cm pikkusel alal koljuluud 
destrueeritud, millest tuumor kasvab läbi ekstraaksiaalsele, nahaalustesse 
kudedesse.





https://docs.google.com/file/d/1qeLKtFr2cip3JCDNPwoX5emnkhdW5Hxr/preview
https://docs.google.com/file/d/1gzX9bSXEHB4iaacETJHi8fKD4hymll9I/preview


Eesmises mediastiinumis, rinnaku 
alusi on selgete kontuuridega ühtlaselt 
kontrasteeruv mass mõõtemetega 
5,2x3x6,2  cm, mis kasvab sisse 
rindkereseina, paremale 
parasternaalsele.





Põrn kergelt suurenenud (12x5,5x11 cm, 
indeks 726), struktuur ühtlane.

L1 lülikehas on 13 mm lüütiline kolle. 
Mujal koldeid ei leia.

ARVAMUS/SOOVITUSED
Leid sobib eelkõige primaarsele 
Non-Hodgkini lümfoomile (kolju), mts 
eesmises mediastiinumis ja L1 lülikehas. 



Järgmisel päeval teostatud jämenõelbiopsia:

Uh-kontrolli all võetud tuumorist kaks proovitükki 16G nõelaga, mis saadetud 
histoloogiaks.
Temporaalpiirkonnas on lisaks jälgitav väike väljavõlvumus, kus naha all 
visualiseerub 1 x 0,3 cm mts-kolle.



Dif.diagnoosid
1. Luumetastaasid:
● Tavaliselt lüütilised kolded
● Sagedam haaravad lülikaarejalakesi , vähem 

lülikehasid
● Harva haaravad alalõuga, aksiaalse skeleti distaalset 

osa
● Esinevad sklerootilised halod, sklerootilised kolded

Ülemine pilt - Rinna pk metastaasiga
Alumine pilt - Hepatotsellulaarne 
kartsinoom metastaasiga



2. Maliigne meningioom :
Healoomulist ja maliigset meningioomi on 
raske KT uuringul üksteisest eristada:
● KT natiivis tavaliselt hüperdensne
● Osteolüüs
● Kaltsifikatsiooni vähe/üldse ei esine
● Turse

 



3. Lümfoom:

● Võib olla lüütiline, 
sklerootiline või 
kombineeritud

● Luudestruktsiooni ei ole/ 
vähene

● KT natiivis hüperdensne, k/a 
korral kontrasteerub ühtlaselt

Diffuse large B-cell lymphoma (Non-Hodgkin)



4. Osteosarkoom

● Primaarne - nooremas eas, sekundaarne - vanemas 
eas (Pageti tõbi, luuinfarktid, radioteraapia järgselt 
jne)

● Kolju haaramine on harva
● Periostaalne reaktsioon, luu destruktsioon,  

pehmekoelise komponendiga



Mõne aja pärast tulnud histoloogia vastus - Morfoloogiline ja immunoloogiline 
leid sobivad plasmatsütoomile. Kompuutertomograafial on kirjeldatud mitu
luudestruktsiooniga kollet üle keha, leid viitab plasmarakkmüeloomile.

Võetud täiendavad vereanalüüsid - gammaglobuliinid 39,8 (norm 7-17)
Lõplik diagnoos: Hulgimüeloom (ekstramedulaarsete kolletega).

Pt suunatud hematoloogia osakonda edaspidiseks raviks.



Hulgimüeloom

Hulgimüeloom on pahaloomuline kasvajaline haigus, mida iseloomustab 
plasmarakkude proliferatsioon luuüdis või teistes organismi kudedes.  

Teine sagedasem vereloomehaigus peale lümfoomi; kõige sagedasem primaarne 
luustikku haarav pahaloomuline kasvaja. 

Enamus haigetest on üle 60 aasta vanused mehed (M: F 2:1).



CRAB:

C- hyperCalcemia 

R- Renal impairment e neerufunktsiooni langus 
(põhjuseks on luude kahjustuse tagajärjel tekkinud 
hüperkaltseemia; monoklonaalsete 
immunoglobuliinide tõus)

A- Aneemia (lisaks veel trombotsütopeenia, 
leukopeenia)

B - Bone lesions; kõige sagedasemaks luuvalud 
(müeloomirakude toimel tekivad luudes lüütilised 
kolded, osteoporoos ja spontaansed luumurrud)

Haaratud on tavaliselt lülisammas, kolju, rinnak, 
vaagen, roided, reie- ja õlavarreluu



Lühidalt uuringutest hulgimüeloomi korral

● Kogu skeleti röntgenograafia on olnud varasemalt kuldstandardiks, nüüd 
enam ei kasutata, tehakse ainult pigem siis, kui see on ainuke variant. Täpsus 
on päris madal - 30-50% luust peab olema destrueeritud, et kolle oleks 
märgatav.

● Alguses soovituslik teha madala doosiga kogu keha KT (ingl. WBLD - whole 
body low-dose) - kiire, suhteliselt odav, pt-le mugavam jne. Tundlikkus 
~70%, spetsiifilisus ~90%. 

● Kõige kõrgema tundlikkusega on MRT uuring.
● PET/KT on parim meetod ravivastuse hindamiseks.



Hulgimüeloom KT-uuringul:

● Selgepiirilised lüütilised kolded (“raindrop skull”, “endosteal scalloping”) - kõige 
sagedasem (sklerootilised kolded on harvem)

● Diffuusne osteopeenia, kompressioonmurrud

“raindrop skull”                    “endosteal scalloping”         diffuusne osteopeenia          kompressioonmurd



● Ekstramedullaarne hulgimüeloom esineb ~10%-l hulgimüeloomi diagnoosiga 
haigetest.

● KNS-i haaratus (tavaliselt leptomeningiaalne haaratus) on väga harva (~1%); KT 
uuringul selle korral on kas diffusne kontrasteerumine (sarnane meningiidiga) või 
tekkinud kolle (imiteerib meningioomi).

● Lisaks võib esineda kopsu, kõhu (maks, pankreas, neerud), subkutaanset, rinna, 
munandite ja silma haaratust.

● Ekstramedulaarse levikuga hulgimüeloom on halvema prognoosiga.



Allikad:

https://www.kliinikum.ee/ho/info-haiguste-kohta/2-uncategorised/110-hulgiueeloom

https://radiopaedia.org/articles/multiple-myeloma-1?lang=us

https://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.2019180096

Imaging of skull vault tumors in adults | Insights into Imaging | Full Text (springeropen.com)

SciELO - Brazil - Primary osteosarcoma of the cranial vault Primary osteosarcoma of the cranial vault

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8331685/pdf/6805276.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3889065/

https://www.ajronline.org/doi/10.2214/AJR.10.4384

https://www.kliinikum.ee/ho/info-haiguste-kohta/2-uncategorised/110-hulgiueeloom
https://radiopaedia.org/articles/multiple-myeloma-1?lang=us
https://pubs.rsna.org/doi/pdf/10.1148/rg.2019180096
https://insightsimaging.springeropen.com/articles/10.1186/s13244-019-0820-9
https://www.scielo.br/j/rb/a/zrwb8DRnT36JJKrjfhvbydC/?lang=en
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8331685/pdf/6805276.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3889065/
https://www.ajronline.org/doi/10.2214/AJR.10.4384

