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Ülemise urotrakti arenguanomaaliad

• Inimesel kõige sagedamini esinevad kaasasündinud
arenguanomaaliad
• Esinevad 1-3% elanikkonnast
• Moodustavad 50% kõigist kaasasündinud arenguanomaaliatest
• Väga sageli esinevad koos suguelundite väärarengutega (ühine

embrüoloogiline päritolu)
• 2/3 patsientidel esinevad arenguanomaaliad teistes

organsüsteemides



Anatoomia
• Neer on oakujuline paariline

retroperitoneaalne kuseloomeelund
• Paiknevad m. quadratus lumborum 

peal Th12-L3 lülihekade kõrgusel
• Parem neer maksa tõttu 1-2 cm 

madalamal
• Pikimõõt u 10-12 cm ning laius 3-5 cm



Anatoomia

Kusejuha
• 25-30 cm pikkune
• Läbimõõt 3-5 mm



Klassifikatsioon



Neeruvormi anomaaliad

Struktuurianomaaliad
• Püsiv lobulaarsus
- U 4% elanikkonnast
- ei oma kliinilist tähtsust

- Dif. Dgn-lt:

Neeru armistumine – ebakorrapärased
sissetõmbed, kortkesi õhenemine

N 36 a.



Case courtesy of Dr Roberto Schubert, 
Radiopaedia.org, rID: 16345

Neeru armistumine

N 55 a. Krooniline püelonefriit



Neeruvormi anomaaliad
Struktuurianomaaliad
• Hüpertrofeerunud

Bertini sammas ehk
fokaalne kortikaalne

hüperplaasia
- Tavaliselt paikneb neeru

keskosas

- U 50% elanikkonnast
- Ei oma kliinilist tähtsust

N 30a. 



Neeruvormi anomaaliad
Struktuurianomaaliad
• Neeru lateraalse

kontuuri
esilevõvuvus

nn. Kaameli küür
- Ainult vasakus neerus ( põrn

avaldab survet neeru
superolateraalsele osale )

- Ei oma kliinilist tähtsust

M 40 a.



Neeruvormi anomaaliad
Fusiooni anomaaliad
• Nn. Hoburaudneer
- Sagedasem ülemise urotrakti

arenguanomaalia (1:400)
- 90% alumised poolused on omavahel

ühenduses, 10% ülemised või
mõlemad poolused on ühenduses

- Madal asetus ning rotatsioonihäire
- Tavaliselt asümptomaatiline
- Saab verevarustust aordist või

niudearteritest või a. hypogastrica´st
- Neeru pahaloomulise kasvajate

suurem esinemisesagedus
- Kõhutrauma puhul suurem risk 

neerukahjustuse tekkeks

M 31 a.



M 43 a. NET



Neeruvormi anomaaliad
Fusiooni anomaaliad
• Nn. Pannkoogi neer
- Neerukapsel puudub ning neerude 

ülemised, keskmised ja alumised 
osad on omavahel ühenduses

- Madal asetus
- Kogumissüsteem väga erineva 

konfiguratsiooniga ( kalduvus 
korduvale UTI-le ja kivide tekkele)

- Saab verevarustust aordist või
niudearteritest

- Harva esinev arenguanomaalia ( 1: 
65000-375000)

- Kooesinemine teiste 
urogenitaalsüsteemi
arenguanomaaliatega

M 59 a.



Asetuse anomaaliad
Neeru malrotatsioon
- Neeru ebanormaalne asend neeruhiiluse suhtes
- Tavaliselt asümptomaatiline

- Võib põhjustada UPJ obstruktsiooni



Case courtesy of Dr Ruslan Asadov, 
Radiopaedia.org, rID: 7566

Hüperrotatsioon



Asetuse anomaaliad
Tavaline ektoopia
- Neeru ebanormaalne

lokalisatsioon
- Neer ja kusejuha UVJ 

paiknevad samal pool  
- Neer võib paikneda

vaagnas, ülakõhus või
rindkeres

- Verevarustus tavaliselt
niudearteritest või
infrarenaalsest aordist

- Tavaliselt
asümptomaatiline

M 5 k

N 53 a



Asetuse anomaaliad

Ristisuunaline
ektoopia

M 40 a.







Arvu anomaaliad
Neeru agenees
- Bilateraalne neeru agenees väga

harvaesinev anomaalia

- Unilateraalne neeru agenees ei ole 
haruldane (1:2000)

- U 25% kaasneb vesikoureteraalne
refluks



Neeru agenees
• Naistel on seotud Mayer-

Rokitansky-Küster-Hauser 
sündroomiga – Mülleri juha
agenees

55 a.



Neeru agenees
• Meestel on seotud Zinner südroomiga
Triaad: Unilateraalne neeru agenees, 
ipsilateraalse seemnejuha obstruktsioon
ning tsüst ipsilateraalsetes
seemnepõikestes. 



Arvu anomaaliad
Lisaneer
- Tavaliselt vasakul
- Normaalse neeruga

võrreldes väiksem
- Eraldi verevarustus kas

aordist või ühisest
niudearterist

N 26 a.



Kogumissüsteemi anomaaliad

Püelokalütseaalne
divertiikul
- Ühendus

kogumissüsteemiga

- Sageli sisaldavad
kokremente

- Kõige paremini tuleb
nähtavale hilisfaasis

N 35 a.



Kogumissüsteemi anomaaliad
Megakarikad
- Neeruvaagen on 
normaalse laiusega

M 34 a.



Kogumissüsteemi anomaaliad
Kaksikkogumissüsteem
- Täielik ja mittetäielik vorm

- Mittetäelik – bifid pelvis ja bifid 
ureter

- Täieliku vormi puhul esineb neeru
ülemise pooluse kusejuha
ektoopiline suubumine
kusepõide ( inferioorsemale ja 
mediaalsemale)



N 74 a.



Kogumissüsteemi anomaaliad

Ureterotseele
- Distaalse kusejuha

intravesikaalse segmendi
tsüstiline dilatatsioon

- Avastatakse juhuleiuna

M 40 a. 



Ekstrarenaalne vaagen

- Normivariant
- Parenhüüm normaalse

paksusega
- Karikad ei ole laienenud
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