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Kaela lümfisõlmede anatoomia
● I ja II eraldab submandibulaarnäärme 

tagumine serv
● II ja III eraldab V-st m. 

sternocleidomastoideus’e tagumine 
serv

IIA ja IIB eraldab v. jugularis 
interna tagumine serv

Suprahyoid

Infrahyoid



Kaela lümfisõlmede anatoomia
● I ja II eraldab submandibulaarnäärme 

tagumine serv
● II ja III eraldab V-st m. 

sternocleidomastoideus’e tagumine 
serv

IA ja IB eraldab m. 
digastricuse eesmise kõhu 
mediaalne serv



Kaela lümfisõlmede anatoomia

● IV ja V eraldav joon kulgeb m. 
sternocleidomastoideus’e tagumisest 
servast m. scalenus anterior’i 
tagumise servani

● III ja IV eraldavad VI-st a. carotis-ed
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Statistika (teadmata 
primaarkolle)

Orofarünks (suulaetonsillid 45%, 
keelepõhi 44%)

Hüpofarünks

Nasofarünks



Metastaatiliste lümfisõlmede asukoht 
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Rindkere ja kõht



Ülemine kael

Alumine kael



Kaela metastaatiliste lümfisõlmede tunnused

1. Tsüstilised
2. Homogeensed
3. Kaltsifitseerunud
4. Hüpervaskulaarsed 



Tsüstilised metastaatilised lümfisõlmed

● Tsüstiline: sisaldiseks on homogeenne vedelik, puudub soliidne komponent, 
kontrasteeruv õhuke sile sein

● Nekrootiline: paksenenud või ebaregulaarne sein, inhomogeenne sisaldis

p16-positiivne orofarüngeaalne kartsinoom
(sageli tsüstilised)

Kilpnäärme papillaarne kartsinoom

Väga harva melanoom

kolloidi kogunemine,
hemorraagia

T1 kõrge signaaliga

SCC

veeldumine

keratinisatsioon (T2 madala signaaliga)



SCC, T2
Papillaarne 
kartsinoom, T1



Diferentsiaaldiagnostika (IIA regioon)

Lõpuspilutsüst (II tüüp)

M. sternocleidomastoideus’e eesmine pind

Karotiidruumist lateraalsemal

Submandibulaarnäärmete taga



Homogeensed metastaatilised lümfisõlmed

Nasofarüngeaalne kartsinoom

Ka orofarüngeaalne kartsinoom (kui ei esine tsüstilist degeneratsiooni)
Samuti ka nasofarüngeaalse kartsinoomi puhul 
võib esineda nekroos.

- Diferentsiaaldiagnostika: lümfoom



Kaltsifitseerunud metastaatilised lümfisõlmed

Kilpnäärme tuumorid

● Papillaarne ja medullaarne vähk
● Papillaarse vähi metastaasidega on seotud ka tsüstilised muutused! Mõlema 

tunnuse esinemise korral peaks just sellele mõtlema.

Harvemini kaltsifikaadid võivad esineda SCC (eeskätt p16-positiivne) ja 
adenokartsinoomide metastaasides 

- Diferentsiaaldiagnostika: tuberkuloosne lümfadeniit, sarkoidoos, amüloidoos



SCCPapillaarne kartsinoom



Hüpervaskulaarsed metastaatilised lümfisõlmed

Hüpervaskulaarsed tuumorid

● Papillaarne ja medullaarne kilpnäärme kartsinoomid, NET-id, olfaktoorne 
neuroblastoom, neerurakuline kartsinoom

Neerurakulise kartsinoomi puhul 
võib esineda läbikasv veeni (tuumortromb)
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