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Kaebused ja objektiivne leid:

 3 nädalane imik
  Õhtust mähe kuiv, söögiisu puudub
 Laps rahutu
 Kõht tugevalt esilevõlvunud, vasakul pool naba, 

sakaraalsel ja vasemal tuharal sinakas veresoonte 
joonis

 UH uuringul põies uriini 150 ml, kateteriseeritud 



  

Anamnees:

Normaalne rasedus ja sünnitus

Apgar 9-9p

Sünnikaal 3444 g

Rinnapiima toidul

Kuni 29.08. probleemideta



  

 Neuroloogiline leid
 saabudes spontaansed liigutused mõlemas jalas
 31.08. alumine paraparees
 02.09. parem jalg pleegiline, vasak jalg pareetiline

 Kogu hospitaliseerimise vältel
 Rinnapiimatoidul, söömise järgselt rahutuse episoodid 

10min - 1h jooksul
 Laps kateteriseeritud, diurees ~3.1 ml/kg/h
 Defekatsioon väikeste kogustena koos gaasidega, 

tavakoguses kõht läbi käinud ei ole



  

30.08. Esmane UH uuring

Mõlemapoolne mõõdukas hüdronefroos
Kusepõis pingsalt täitunud
Soolelingud laienenud, vedelikku soolelingude vahel ja 

põrna alusi
Väikevaagnas presakraalsel teravalt piirdunud ca 

2,7x4cm vaskulariseeritud lisamass, kindlat seost 
sakrumiga ei visualiseeru

Munandikottides normaalse suuruse ja struktuuriga 
munandid

UH arvamus – teratoom, vm uudismoodustis 
(neuroblastoom, rabdomüosarkoom)



  

Väikevaagnas kusepõie kõrval pehmekoeline lisamass, jälgitav ka 
verevool



  

Olulised laboriandmed

 01.09.2010 uriini analüüs katehhoolamiinide koguse 
määramiseks
 Määratud uriini päevasest kogusest
 DU-Metanefriin 25 (25...312 mikrog/24h)
 DU-Uriini ööpäevane kogus 350 ml
 DU-Normetanefriin 981 (35...445 mikrog/24h)



  

 

01.09. MRT uuring: 

 keskjoonel presakrokoktsüügselt ja ka sakraalkanalis teravalt piirdunud 
pehmekoeline heterogeense tihedusega tuumor (5 X 3, 1 cm) 

 põhjustab väikevaagna organite dislokatsiooni ette ja üles (enam paremale)

 sakraalkanal laienenud 

 kahtlus eelkõige neuroblastoomile

 Alustatud hormoonravi (dexamethazon 1 mg iv)

T2 TSE



  

03.09. Biopsia:

• Kiiruuringul: primitiivne blastoidne kasvaja
 Parafiniseeritud materjalis: väheses fibrootilises 

stroomas väikesed, ümarad, intensiivselt 
hüperkroomsete tuumadega rakud.

 Immunohistokeemiline uuring: NSE rakkudes kergelt 
positiivne, S100 neg, CD56 intensiivselt positiivne, 
kromograniiniga enamuses rakkudes spetsiifiline 
positiivne sõmerus, osades rakukogumikes 
kromograniin intensiivselt positiivne.

 Diagnoos: Madalalt diferentseeritud neuroblastoom



  

10.09. Isotoopuuring 123Jood 
MIBG-ga:
 Märkaine füsioloogiline 

kogunemine difuusselt 
kopsudes, südamelihases, 
maksas, turja piirkonnas 

 Patoloogiline märkaine 
kogunemine vaagna piirkonna 
tuumoris

 Luuüdis märkaine kogunemist 
ei ole.



  

Diferentsiaaldiagnostika
 Retroperitoneaalne rabdomüosarkoom

 Kõige sagedasem pehmete kudede sarkoom lastel
 5% kõikidest laste vähkidest
 Lähtub tõenäoliselt primitiivsetest lihasrakkudest
 Kõhus kõige sagedasem lähtekoht on kusepõis
 Metastaasid kopsudesse ja luuüdisse

 Sakrokoktsügeaalne teratoom
 sakraalsel, selgmiselt tuharaüleses piirkonnas, keskjoonel või selle 

kõrval
 Tsüstiline ja soliidne komponent hüpervaskulariseeritud
 Koosneb 3 lootelehest – embrüoloogiline kude- mitmesugused 

koed, elundite algmed, kehaosad 
 Enamasti healoomuline

 Neuroblastoom 



  

Neuroblastoom 1

 Sageduse järgi on neljandal kohal peale leukeemiat, 
KNS tuumorit ja lümfoomi

 Kõige sagedam intraabdominaalne kasvaja 
vastsündinutel ning kõige sagedam ekstrakraniaalne 
tuumor lapseeas

 Madalalt diferentseeritud kasvaja, lähtub neuraaltoru 
rakkudest

 Tüüpiliselt haigestuvad vastsündinud ja väikelapsed



  

Neuroblastoom 2

 Esmakordselt kirjeldatud Virchowi poolt 1864. aastal
 nimetatud glioomiks

 Maliigne tuumor, mille kliinik sõltub lähtekohast, levikust 
(mts) ja metaboolselt aktiivsetest produktidest

 Esinemissagedus
 1:8000-10000 lapse kohta
 M:N 1,3:1

 Varajase lapseea ja imikute haigus
 97% diagnoositakse kuni 10-aastastel
 79% - alla 4-aastastel
 36 % - alla 1-aastastel



  

Neuroblastoomi tekkest 1

 5. GN primitiivsed sümpaatilised 
neuroblastid migreeruvad 
neuraaltorust tulevastele 
adrenaalnäärmete asukohale

 võib tekkida mistahes kohas, kuna 
neuroblastid migreeruvad kogu 
sümpaatilise ahela ulatuses

 Neurablastoomi nimetus tekkis 
sellest, et rakud sarnanevad 
primitiivsete neuroblastidega

Allikas: pharmainfo.net



  

Neuroblastoomi tekkest 2

 Tegelik etioloogia ebaselge
 Võib arenenda kahte teed pidi:

  feokromotsütoomi rakuliini pidi või 
 sümpatoblastoomi rakuliini kaudu. 

 Sümpatoblastoomid lähtuvad primordiaalsetest 
neuraaltoru rakkudest 
 kõrgelt diferentseerunud ganglioneuroblastoom
  keskmiselt diferentseerunud ganglioneuroblastoom
  maliigne neuroblastoom



  

 Neuroblastoomi kliinik 1

 Sõltub
 primaarse kolde asukohast 
 metastaaside olemasolust ja nende metaboolsetest produktidest.

 Väga oluline lapse anamnees (trauma, kaal, kõhuvalu)

 Sümptomid sõluvad tuumori asukohast
 Lokaliseeritud tu – asümptomaatilised
 Dissemineeritud – süsteemsed nähud (ebaselged palavikud, 

kaalulangus, anoreksia, üldine halb enesetunne, ärritavus, luuvalu)



  

 Neuroblastoomi kliinik 2

 Neuroblastoomi asukoht on east sõltuv
 Imikud: sümpaatiliste ganglionide kompressioon 

torakaalosas (Horner sündroom, superior vena cava 
sündroom)

 Väikelapsed: kõhusümptomid (40% juhtudest lähtub 
adrenaalnäärmetest)

 Koolieelikud: Ddx lümfoom, hepatoblastoom, 
rabdomüosarkoom, neerurakuline kartsinoom

 >50% juhtudest on metastaasid



  

Neuroblastoomi mts sündroomid

 Pepper sündroom – maksa haarav mts 
neuroblastoom, tekib ainult alla 1 a imikutel. 
 Lokaalne primaarne tuumor koos naha, maksa ja luuüdi mts-

dega
 Neuroblastoomi 4S st
 Spontaanne regressioon
 Surmapõhjuseks masiivne hepatomegaalia, 

hingamispuudulikkus, süsteemne sepsis



  

 Kerner-Morrison sündroom põhjustatud VIP 
sekretsioonist tuumori poolt

 Ravile allumatu diarröa -> hüpovoleemia, hüpokaleemia, 
masendus

 Ravi – tuumori totaalne eemaldamine

•„Blueberry muffin“ - esineb imikutel, kellel 
neuromblastoom metastaseerus juhuslikult 
nahaaluskoesse

 Katsumisel kahvatub ja pärast tekib 
erütematoosne ääris



  
/Allikas: lessons4medicos.blogspot.com



  

Klassifikatsioon
 1 - lokaliseeritud tuumor täielikult eemaldatav, 

mikroskoopiline residuaaltuumor või mõlemad, 
samapoolsete lümfisõlmede haaratust ei ole

 2A - lokaliseeritud tuumor, ei saa täielikult 
eemaldada, samapoolsed lümfisõlmed ei ole 
haaratud

 2B - lokaliseeritud tuumor, täielikult eemaldatud 
tuumor või mõlemad + samapoolsed lümfisõlmed 
haaratud, vastaspoolsed lümfisõlmed suurenenud, 
negatiivsed



  

Klassifikatsioon (järg)

3 - mitteopereeritav ühepoolne infiltreeriv tuumor, 
regionaalsete lümfisõlmede haaratus või mõlemad

4 -  mistahes primaarne tuumor mts-dega 
lümfisõlmedesse, luudesse, luuüdisse, maksa, nahka 
ja/või teistesse organitesse

4S - lokaalne primaarne tuumor (st 1, 2A, 2B) 
limiteeritud disseminatsiooniga nahka, maksa ja/või 
luuüdisse (<10% haaratust), imikud



  

Analüüsid
 Üldanalüüsid

 Vereanlüüs (aneemia)
 PT, aPTT (maksa haaratus), trombotsütopeenia (luuüdi haaratus)
 Settereaktsioon (tõusnud NB puhul)

 Spetsiifilised
 Katehholamiinide metaboolsed produktid (Metanefriin, 

Normetanefriin)

 Mittespetsiifilised tuumori markerid
 Neuron spetsiifiline enolaas (NSE), LDH, ferritin – aktiivsus, 

prognoos
 NSE tõusnud –> mts-d -> halb prognoos



  

Diagnostilised uuringud

 Kõhukoopa rö-ü/v (punkt-kaltsifikaadid kõhus/tagumises 
mediastiinumis)

 UH-uuring

 Kõhu KT või MRI (võimaldavad täpsustada UH uuringu)

 Nukleaaruuring
 MIBG (Metaiodobenzylguanidine) seostub katehhoolamiinergiliste rakkudega 

(kõrge sensitiivsus 91-97%)

 Somatostatiini retseptorite ekspressioon (sensitiivsus 64%)

 Biopsia

 Luuüdi uuring koos PCR analüüsiga



  

Ravi

 Kirurgiline ravi ainult madalt diferentseerunud 
tuumorite jaoks (I ja II staadium)

 Kemoteraapia mitmete ainetega 
 Tsisplatiin, doksorubitsiin, tsüklofosfamiid, 

epipodofüllotoksiin

 Sümptomaatiline ravi:
 ACTH
 Plasmaferees, gamma-globuliin



  

Tänapäevane ravi

 Kemoteraapia + järgnev kirurgiline eemaldamine
 Müeloablatiivne teraapia (luuüdi siirdamine)
 Ained, mis põhjustavad bioloogilise vastuse 

muutmist -> tuumori diferentseerumine ja luuüdi  
invasiooni vähenemine tuumori poolt

 Retinoidid (tuumori rakkude proliferatsiooni 
pärssimine)

 



  

Kokkuvõte

 Neuroblastoom on ja jääb üheks kõige 
masendavamaks tuumoriks lapseeas

 Sageduselt on 4. kohal
 Suured edusammud on tehtud uuringute valdkonnas, 

teraapias
 Vähe on muutunud prognoosi suhtes 



Kasutatud kirjandus

 Neuroblastoma; Byron D Joyner, MD, Natalya Lopushnyan; 
http://emedicine.medscape.com/article/988284-overview

 Neuroblastoma: Differential Diagnoses & Workup; 
Norman J Lacayo, MD; 
http://emedicine.medscape.com/article/439263-overview

 Blueberry muffin baby: A pictoral differential 
diagnosis; Vandana Mehta, C Balachandran, Vrushali Lonikar
Dermatology Online Journal 14 (2): 8; 
http://dermatology.cdlib.org/142/case_reports/blueberry/mehta.html 
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