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SissejuhatusSissejuhatus
• Üle 50 aastaste seas UH juhuleiuna vähemalt 50%-l 

neerudes tsüst(id) 

• Klassifitseerimine:
o Põhjus: geneetiline või omandatud

o Tsüsti välimus: lihtne või komplitseeritud

o Asukoht: kortikaalne või medullaarne

WeberTM. Ultrasound Clin 2006 : 1 : 15-24.



Põhilised haigusedPõhilised haigused
• Omandatud:

o Lihtne tsüst; omandatud tsüstiline neeruhaigus; medullary sponge kidney

• Geneetilised:
o ARPKD (autosomal recessive polycystic kidney disease); ADPKD 

(autosomal dominant polycystic kidney disease); JNPHP (juvenile 

nephronophthisis); MCKD (medullary cystic kidney disease)

• Süsteemsete haigustega seotud neerutsüstid:
o Von Hippel-Lindau sündroom; tuberoosne skleroos

• Maliigsus:
o Tsüstiline neerurakuline vähk



EpidemioloogiaEpidemioloogia
• ADPKD 1:400-1000, meestel varasema algusega

• ARPKD 1:6000-55000, heterosügootse kandja 
sagedus 1:70

• Tuberoosne skleroos 1:10000-50000

• Von Hippel-Lindau sündroom 1:39000 – 2/3 neerude 
tüstid 30-40 aastaselt

• Medullary sponge kidney 1:5000 (M:N 2:1), 20% 
lisandub nefrolitiaas (kaltsiumkivid)



Bosniak klassifikatsioonBosniak klassifikatsioon
• Hindab tsüstilisi neerude masse

• Töötati välja KT-uuringute põhjal 1986.a. ning täiendati 2005.a.

o Osa II kategooria tüstide maliiguses oli kuni 20% 

• Mõeldud radioloogiliseks ja kliiniliseks hindamiseks

o Hiljem kanti üle ultraheli ja MRT uuringutele

• Maliigsus
o I- 0%

o II- 0%

o IIF- kuni 20%

o III- 50%

o IV- 100%



KKääsitlussitlus

• I- ignoreeri

• II- ignoreeri

• IIF- jälgi

• III- lõika

• IV- lõika





Bosniak IBosniak I
• UH:

o Anehhogeenne

o Teravalt piirdunud õhuke ja sile sein

o Kajavõimendus tsüsti taga

• KT:
o Õhuke sein, kus pole septe, 

kaltsifikaate ega pehmekoelist 

komponenenti

o Vee tihedus

o Ei kontrasteeru

o Maliigsus: 0%



Komplitseeritud Komplitseeritud 
neerutsneerutsüüstst

• Seina paksenemine

• Seintest lähtuvad septid ja/või noodulid

• Kaltsifikaadid

• Kõrge tihedus (>20HU KT-uuringul)(vee tihedus kuni 
20HU)

• Kontrasteerumine (>20HU erinevust natiiv ja kontrast 
-uuringul)

Hartman DS et al. Radiographics 2004 ; 24: S101 – S115



Bosniak IIBosniak II
• Üksikud õhukesed septid, kus aimatav(perceived)

kontrastaine kogunemine (pole mõõdetav)

• Vähesed õhukesed seina või septi pinna kaltsifikaadid. 
Veidi paksem kaltsifikaat ainult lühikesel seina segmendil.

• Kõrge tihedusega (>20HU) hästi piirdunud kolded 

D<3cm, mis ei kontrasteeru.



Bosniak IIFBosniak IIF
• Mitmed õhukesed septid, kus võib olla aimatav kontrastaine 

kogunemine (pole mõõdetav)
• Vähene seinte või septide paksenemine ja paksud või 

nodulaarsed kaltsifikaadid, kuid puudub mõõdetav 
kontrasteerumine

• Hästipiirdunud intrarenaalsed kolded tihedusega >20HU ning 
D>3cm, mis ei kontrasteeru. Kui follow-up jälgimisel ei muutu, võib 
lugeda healoomulisteks.

• Vajavad jälgimist (soovituslikult kontrast KT)

Vasakul tavaline UH

Parempooleslt 
kontrastainega UH



Bosniak IIIBosniak III
• Paksenenud ebaregulaarsed seinad või septid, kus näha 

mõõdetavat kontrasteerumist

• Siia kuuluvad ka komlpitseeritud hemorraagilised või infitseeritud 
tsüstid

• Maliigsus ~50%: vajavad kirurgilist sekkumist

• Biopsia: positiivne vastus kinnitab ->op

negatiivne vastus ei välista 

maliigsust ->op

Biopsial külvi ja tüsistuste oht 

(veritsus, ruptuur, infitseerumine)



Bosniak IVBosniak IV
• Paksenenud ebaregulaarsed seinad või septid, kus 

näha mõõdetavat kontrasteerumist

• Lisaks selgelt eristatav kontrasteeruv pehmekoeline 
komponent, mis lähtub seinast või septist

• Maliigsus ~100%

• Käsitlus: operatiivne ravi



A)Õhuke sept B)Paksenenud sept C)Tsüsti sees 
noodul D)Hüperehhogeenne  sisu tsüsti sees







Neerurakulise vNeerurakulise väähi hi 
tstsüüstilised kasvumustridstilised kasvumustrid

Multilokulaarne

(3 või enam septi)

Unilokulaarne

Tsüstiline nekroos

Lihtsa tsüsti seinast lähtuv



Multilokulaarne tMultilokulaarne tüüstiline stiline 
nefroomnefroom

• Healoomuline pärilik tsüstiline kasvaja

• Mitmed septidega tsüstid, mida pole võimalik 
eristada multilokulaarsest neerurakulisest vähist ->

mõlemal juhul operatiivne ravi



ADPCKDADPCKD
• Bilateraalselt erineva suurusega tsüstid ning 

suurenenud neerud

• Lisaks maksa, pankrease, arahnoid ja teised tsüstid

• Kriteeriumid:
o 30. eluaastaks mõlemas neerus vähemalt 2 tsüsti 

o Perekonna anamneesis ADPCKD

o Tsüstid ka teistes organites

o Geeni markerid ADPCKD-le



Komplitseeritud Komplitseeritud 
ADPCKD tsADPCKD tsüüstidstid

Ehhogeenne tsüst: Ehhogeenne tsüst: Pehmekoeline mass:

Punktsioonil veri Punktsioonil mäda Papillaarne 
neerurakuline vähk



ARPCKDARPCKD



Von HippelVon Hippel--Lindau Lindau 
(VHL) s(VHL) süündroomndroom

• Autosoom-dominantne haigus

• Eelsoodumus erinevateks hea- ja pahaloomulisteks 
tuumoriteks

• Ligi 40 kollet 14 erinevas organis

Leung RS et al. RadioGraphics 2008 : 65 - 79



VHLVHL

Mitmed eri segaehoogeensusega 
kolded – Mitmed neerurakulise 
vähi kolded

Parem neer eemaldatud, mitmed 
kontraseeruvad kolded vasakus neerus-
RCC



VHL uurimisalgoritmVHL uurimisalgoritm



Tuberoosne skleroosTuberoosne skleroos
• Autosoom-dominante haigus

• Iseloomulik angiomüulipoomide teke nahas, ajus, neerudes ja 
teistes organites.

• Neerudes angiomüulipoom 50-70% ning lihtsad tsüstid 30-50% 
juhtudest



MultitsMultitsüüstilinie dstilinie düüsplastiline splastiline 
neeruhaigusneeruhaigus

• Kaasasündinud neerude malformatsioon 

• Kogu kooreosa asendunud tsüstidega

• Puudub eristatav kortikaalne parenhüüm ja 
tsentraalse siinuse struktuur



Neerude omandatud Neerude omandatud 
tstsüüstiline haigusstiline haigus

• Tekib pikaaegsel dialüüsravi korral (lõppstaadium 
neerupuudulikkus)

• Sagedus tõuseb dialüüsravi pikenemisega

• Tõuseb neerurakulise vähi riski



Neeru siinuse tsNeeru siinuse tsüüst(id)st(id)
• Parapelvikaalne: lähtub ümbritsevast parenhüümist 

ning võlvub neeru siinusesse.  Enamasti ühepoolne 
ning tavalise kortikaalse tsüsti morfoloogiaga. Võib 
põhjustada neeruvaagna kompressiooni.

• Peripelvikaalne: healoomuline, lähtub siinusest ja 
omab lümfaatilist päritolu. Tavaliselt bilateraalne 
ning ei põhjusta kompressiooni.

• Tavaliselt ei oma kumbki kliinilist tähendust –
soovitatav kasutada mõlema puhul terminit neeru 
siinuse tsüst (renal sinus cyst)

Rha SE et al. RadioGraphics 2004 : 2004 : 24: S117 – S131



Üksik siinuse tsüst Mitmed siinuse tsüstid
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