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 39 - aastane mees

 4.10.2011 õhtul pöördub EMOsse

 Kaebused: pikemat aega puusa ja alaselja 
valud, palavikud 37 - 38 C juba üle kuu aja 
õhtuti, kaalukaotus 2 kuuga 16 kg



 Objektiivselt: 

    asteeniline meespatsient. Nahk puhas nähtavas osas. 
Suurenenud l/sõlmi ei ole üheski regioonis. 
Südametoonid reg, fr 80x/min, kopsudes tasane hk bilat. 
Kõht palpatsioonil pehme ja valutu. Perifeerseid turseid 
ei esine.

 Vereanalüüsid: 

WBC 9.22 (3,5 .. 8,8 E9/L )

HGB 111 (134 .. 170 g/L )

S,P-CRP 134 (<5 mg/L )
 Uriinis erütrotsüüdid, bakterid



 paremas puusaliigeses 
algavad artroosinähud 

 liigespilu ahenenud pole 

 liigese alaosas 
vastanduvatel 
liigespindadel artrootilised 
osteofüüdid



Rö-Th:

Paremal 5. roides 
eesmisel kaarel 
inhomogeene 
kolle. Kopsudes 
infiltraati esile ei tule. 
Keskseinadi 
kontuurid 
iseärasusteta. 
Pleuraefusiooni esile 
ei tule.

 



UH kõhuõõnest ja vaagnast: Maksa struktuur ühtane, maks suurenenud pole. 
Sapiteed, pankreas ja põrn patoloogilise leiuta. Parem neer patoloogiata. 
Vasema neeru ülapooluses tsüstjaskoeline ümar lisastruktuur 3,7cm - 
ilmselt tuumor. Sapipõis on kontraheerunud. Vaba vedelikku kõhuõõnes ega 
vaagnas esile ei tule, paraaortaalruum pole soolegaasi tõttu nähtav. 
ARVAMUS: Tu renis sin?



4.10.2011 KT kõhust ja vaagnast natiivis ja k-ainega: maks 
suurenenud, maksas kontrasteeruva äärisega madalama 
tihedusega kolded - vasema sagara diafragmaalpinnal ja 
portaalveeni kõrgusel



...vasema neeru ülpaoolusel lubistunud seintga 
mittekontrasteeruv tsüstjas lesioon - on komplitseerunud tsüst, 
tuumori tunnusteta

natiiv parenhümatoosne faas



hilisfaas



...Luustikus difuusselt maliigseid koldeid, paremas alumises 
ramuses segatüüpi kolle, millel ka pehmekoleine komponent 6,4 
x 6cm





4.10.2011 KT kõhust ja vaagnast natiivis ja k-ainega:

ARVAMUS: Luustikus difuusselt maliigseid koldeid. 
Suurenenud maks, milles halvastiilmestuvad kolded. Vasemas 
neerus komplitseerunud tsüst. Tegu võib olla süsteemse 
maliigsusega.



5.10.2011 vereanalüüsid

CRP 135 (<5 mg/L )

PSA 7.320 (<1.400 µg/L )

 

- UH maksast ja eesnäärmest koos biopsiatega

- CT-kopsudest



10.10.2011 

UH-s: Maks suurem, parem sagara kuni 20 cm, kajarikkam, UH-
ga näha 9 mm-ne tsüst, siirdetaolised kolded lokaliseeritavad 
pole. Sapipõies väikseid polüüpe. Vasaku neer ülapoolusel on 
jälgitav nii kajarikkaid kui kajavaeseid alasid sisaldav ümar 
tuumor mõõtmetega 3,7 x 3,0 cm. Prostata transvesikaalselt 
~3,4 x 3 x 4 cm, ~21 cc, biopsiaks ettevalmistus tegemata.



25.10.2011

 Prostata biopsia UH kontrolli all. 

 (2.11.2011) Histoloogiliselt saab diagnoosida mõõdukalt 
väljendunud vähese aktiivsusega glandulaarset prostatiiti.

26.10.2011

 Aneemia tõttu gastroskoopia biopsiatega kus histoloogiliselt     
Gastritis chronica superficialis 



19.10.2011 KT uuring rindkerest:  ARVAMUS: Kopsu ja skeleti 
metastaasid. Tuumorit esile ei tule. 



2.11.2011 

Onkoloogide konsiiliumi otsusega vajalik paremalt alumise 
ramuse piirkonnast trepaan biopsia UH-li kontrolli all 

Lisaks haige suunatakse valuravi konsultatsioonile. 

Valuraviks doltard ja sevredol. 



Järgmiseks 11.11.2011võetakse biopsia paremalt poolt 
raamusest  

ja 21.11.2011 histoloogiliselt tegemist madalalt 
diferentseerunud kartsinoomi G3
metastaasiga.  Arvestades immuunfenotüüpi ja 
morfoloogiat algkolle eelkõige neerus.

Onkoloogide konsiiliumi otsusel põhiravi kemoteraapia 
+ palliatiivne kiiritusravi.



14.12.2011 palliatiivne kiiritusravi luumetastaasidele

- haigel febriilsed palavikud 
- HB 69 g/L
- CRP 216 mg/L
- verekülvid neg.
- selget infektsioonikollet ei leita

Palavike ja kõrgenenud CRV põhjuseks generaliseerunud 
kasvaja.



Histolooogia osas konsulteeritakse uuesti patoloogi:

-eelkõige ikkagi tegemist neerurakulise vähiga

-tegemist nii madalalt diferentseerunud kasvajaga, et rohkem 
täpsustavaid immuunmarkereid ei ole võimalik teha

Diagnoos: C64 Neeru (v.a neeruvaagna) pahaloomuline kasvaja; 
vasaku neeru kartsinoom; c T1 N0 M1 IVst 

Neeruspetsiifilise ravina süsteemne ravi sunitiniibiga. 



1.02.2012 plaaniline visiit onkoloogile: seisund subjektiivselt 
parem, valud väiksemad

Kliinilises veres pantsütopeenia:

WBC 3.03 (3,5 .. 8,8 E9/L ) 
RBC 2.85 (4,2 .. 5,7 E12/L ) 
HGB 69 (134 .. 170 g/L )
PLT 67 (145 .. 390 E9/L )

Ravi:
Sutent
morfiin
tursete tõttu diureetikum
Järgmine visiit 22.02.2012



Neerurakuline vähk

Võib harvadel juhtudel UH-s või KT uuringul näha 
välja nagu komplitseerunud tsüst

RadioGraphics 2006; 26:233–244



Neerude tsüstilised lesioonid Bosniaki 
klassifikatsiooni järgi jagatakse 
kategooriateks:
(Guidelines on renal cell carcinoma, European Association of Urology, 2012; Can Urol Assoc J. 2010 
April; 4(2): 98–99.)

I – lihtne õhukese seinaga tsüst ilma septide, 
kaltsifikatsioonide või soliidse komponendita. Ei 
kontrasteeru. Tsüsti sisaldis on vedeliku tihedusega. Ei 
maligniseeru.



Bosniaki klassifikatsioon:
II – tsüst võib sisaldada mõned õhukesed septid, võivad olla 
väikesed kaltsifikaadid tsüsti seinas või septides;

alla 3 cm hüperdenssed ( > 20 HU) tsüstid, ei kontrasteeru
maligniseerumisrisk alla 3%

 



Bosniaki klassifikatsioon

II F (follow-up e. vajab jälgimist) – võib sisaldada mitu 
septi, septid või tsüsti seinad võivad olla ühtlaselt väheselt 
paksenenud, kaltsifikaatide olemasolu, ei kontrasteeru; 

Neerusisesed mittekontrasteeruvad hüperdenssed > 3 cm 
tsüstid maligniseerumisrisk 5-10%



II F ?



Bosniaki klassifikatsioon

III – tsüstiline lesioon ebaühtlaselt paksenenud seinte või 
septidega, mis kontrasteeruvad

Maligniseerumisrisk 40-60%, soovitatav kirurgiline 
eemaldamine



Bosniaki klassifikatsioon

IV - selgelt maliigsed tsüstilised lesioonid, mis sisaldavad 
kontrasteeruvat pehmekoelist komponenti

maligniseerumisrisk >80%, soovitatav kirurgiline 
eemaldamine



Neerurakuline vähk, ehk Grawitzi tuumor, ehk 
hüpernefroom

Areneb neeru kooreosa tuubulite epiteelist
Neerurakuline vähk esineb 2-3% 
kõikidest kasvajatest
Kõrgeima letaalsusega kõikidest 
urogenitaalsüsteemi kasvajatest
Neerurakuline vähk on peamine vahivorm 
neerus esinevatest vähkidest (kuni 90%) 
järjekorras teisel kohal on neeruvaagna transitoorrakuline kartsinoom 
kuni 8%



Neerurakuline vähk

 Neeruvähk areneb enamasti üle 40 aasta 
vanustel inimestel, esinemissagedus 
suureneb vanusega

 Mehed haigestuvad veidi sagedamini kui 
naised (1,5 : 1)

 Kõige efektiivsem neeruvähi 

profülaktika on vältida suitsetamist ja 
ülekaalu



 Algselt metastaatiline 25-30%

kops 50-60%

luud 30-40%

maks 30-40% 

aju 5%
 Üle 50% juhtudest avastatakse juhuslikult 

mittespetsiifiliste sümptomitega haigete uurimisel 
  



Sagedasemad sümptomid:

 60% tume või pruun uriin (vere tõttu uriinis)
 40% niudevalu
 30% kaalulangus
 30% aneemia
 25% abdominaalne mass
 9% palavikud

Guidelines on renal cell carcinoma, European Association of Urology, 2012



Piltdiagnostika:

 Enamus kasvajatest diagnoositakse mitmesugustel 
pohjustel teostatud kõhuõõne UH uuringul

 Standardne radioloogiline uuring on kõhuõõne KT 
natiivis ja k-ainega 

 Kopsude metastaaside olemasolu hindamiseks 
teostatakse rindkere KT uuring 

 Kliiniliste tunnuste ja sumptomite alusel võib vaja 
olla teostada lisauuringuid nagu luude stsintigraafia, 
aju KT

http://www.ravijuhend.ee/uploads/userfiles/Onkouroloogiliste_haiguste_ravijuhend_2007.pdf



Biopsia

 Neeru lisamassi biopsia on näidustatud kui ei ole 
plaanis teha nefrektoomiat

 Biopsia on näidustatud ka kaugmetastaasidega 
patsientidele enne süsteemse ravi alustamist

Guidelines on renal cell carcinoma, European Association of Urology, 2012



Infoallikad:
 http://radiology.rsna.org/content/249/1/16.figures-only

 Guidelines on renal cell carcinoma, European Association of Urology, 2012

 http
://www.ravijuhend.ee/uploads/userfiles/Onkouroloogiliste_haiguste_ravijuhe
nd_2007.pdf

 RadioGraphics 2006; 26:233–244

 Can Urol Assoc J. 2010 April; 4(2): 98–99.)

 http://www.kliinikum.ee/ho/info-patsiendile/79-neeruvaehk

http://radiology.rsna.org/content/249/1/16.figures-only
http://www.ravijuhend.ee/uploads/userfiles/Onkouroloogiliste_haiguste_ravijuhend_2007.pdf
http://www.ravijuhend.ee/uploads/userfiles/Onkouroloogiliste_haiguste_ravijuhend_2007.pdf
http://www.ravijuhend.ee/uploads/userfiles/Onkouroloogiliste_haiguste_ravijuhend_2007.pdf
http://www.kliinikum.ee/ho/info-patsiendile/79-neeruvaehk
http://www.kliinikum.ee/ho/info-patsiendile/79-neeruvaehk
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