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Patsient J.P. – 3-aastane tüdruk 

● Mais 2012 laps hospitaliseeritakse üldpediaatria osakonda 
kaelavalu ja kaela sundasendi tõttu (pead hoiab rinnal, keerab 
koos kehaga) 

● Aprillis 2012 kukkus selja peale, kaebas valu kukla piirkonnas 
Aja jooksul läks paremaks, aga aeg-ajalt kaebab endiselt valu 

● Kahtlus abstsessile või tuumorile 

● Otorinolarüngoloog: kahtlus adenoidi suurenemisele, muus 
osas korras 

● Neuroloog: kaebab kaela valu (palpatsioonil valutu), 
sundasend, muus osas korras. Soovitab MRT uuringut peast ja 
kaelast 



MRT 
Liikvoriruumid keskjoonel, dislokatsioonideta, norm kuju ja suurusega. Ajuparenhüüm kolde-
mahumuutusteta, struktuurid sümmeetrilised. 
Pisut ebatavaline on clivus, milles kasvuplaati selgelt ei erista, kontuurid kergelt väljapoole 
kaarjad -  signaal heterogeenne,  - anatoomilis-ealine eripära?, muu muutus??  Kliinilise leiu 
ebaselgusel võiks  clivuse luuliseks  hindamiseks teha ka KT.  
Lülisamba C-Th-osa (kuni TH11) iseärasusteta. Spinaalkanali lai, vaba, patoloogilist signaali 
lülisambas-seljaajus  ei esine.  
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Normaalne clivus T1 sag Patsient J.P. T1 sag 



KT 

Clivuse  kaudaalsemas  osas (kuklaluu)  luukoe  asemel  kontasteeruv  pehmekoeline 
lisamass,  mille piir adenoidist   KT  uuringul selgesti  eristatav  ei  ole (MRT  uuringul piir 
olemas).   Massi  mõõtmed  ristitasapinnas ~ 3 x 3,5 cm,  kraniokaudaalsuunas  2 cm.  Massi 
ja luukoe  piiril luukoe kontuurid  ebateravad - destruktsioon, sh  vähesel  määral 
haaratud  karotiidkanalite  luuline  sein ja   temporaalluu püramiidide tipud. Sfenoidsiinuse 
seinte  ega türgisadula  põhja  destruktsiooni   ei  sedasta,  mass  hüpofüüsist  lähtunud   
ei  ole.   Tõenäoliselt   tegemist clivusest lähtunud  tuumoriga, kordoom kõige  tõenäolisem. 
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Clivuse massi diferentsiaaldiagnoos 

● Koljupõhimikult lähtunud  
- metastaas  
- kordoom  
- kondrosarkoom  
- plasmotsütoom 
- lümfoom 
- tuberkuloos, osteomüeliit 

 • Intrakraniaalselt lähtunud: 
- hüpofüüsi adenoom 
- meningioom 
- kraniofarüngioom 

• Koljupõhimiku alt lähtunud ja 
üles kasvav:  
- sfenoidsiinuse mukotseele 
- nasofarüngiaalne kartsinoom 
või rabdomüosarkoom 
- sfenoidsiinuse või tagumiste 
etmoidrakkude lamerakkvähk 

 



Luudestruktsiooniga clivuse massi dif.dgn. 

● Metastaas 

● Kordoom 

● Kondrosarkoom 

● Plasmotsütoom 

● Meningioom 

● Lümfoom 

 

● Kordoom 

● Lümfoom 

● Neuroblastoomi metastaas 

● Ninaneelu rabdomüosarkoom 

● Osteomüeliit 

 

Täiskasvanul Lapsel 



Kordoom 

● Lähtekude on loote algse aksiaalse skeleti, notokordi jääk 

● Tsentraalse asetsusega (sfeno-oktsipitaalse sünkondroosi 
piirkonnas) lokaalselt agressiivne aeglaselt kasvav luud destrueeriv 
mass, mis komprimeerib ümbritsevaid kudesid 

● Võib avalduda igas vanuses, enamasti täiskasvanutel (30-70a) 

● Lokalisatsioon: rist- ja õndraluu 50%, sfenoid- ja oktsipitaalluu 
35%, lülikeha 15% 

● KT: hästi piirdunud ekspansiivne mass, luu destruktsioon, ajuga 
võrreldes hüperdensne, aga võib olla nekroosi ja hemorraagiat, 
tuumori sees luu sekvestrid, mõõdukas kuni intensiivne 
kontrasteerumine 

● MRT: „pöidla tunnus“, T1 hüpo-, iso-, T2 hüperintensiivne, võib olla 
hemorraagia, T1 C+ erineva intensiivsusega ühtlane või 
heterogeenne kärgjas kontrasteerumine  



Kordoom 
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Kondrosarkoom 

● Lokalisatsioon: petro-oktsipitaalne sünkondroos, 
sfenoetmoidaalne ühendus, türgi sadul, >80% on 
paramediaanse asetsusega 

● MRT: T1 hüpo-, iso-, T2 hüperintensiivne, kaltsifikaadid, 
heterogeenne kontrasteerumine 

T1 T1 C+ T2 



Metastaas 

● Lastel eelkõige neuroblastoomi metastaas 

● Enamasti varasemast teada maliigne kasvaja  

● Tüüpilist välimust pole 

● MRT: T2 hüpointensiivne, mis aitab eristada kordoomist, 
kondrosarkoomist ja lümfoomist 

 

T1 C+ 
Hepatotsellulaarne kartsinoom 

T1 C+ 
Adenokartsinoom 

T1 C+ 
Melanoom 



Plasmotsütoom 

● Monoklonaalsete plasmarakkude mass (nagu hulgimüeloom, 
aga üksik kolle) luuüdis või ekstramedullaarsel 

● Tihti areneb hulgimüeloomiks 

● Lokalisatsioon: igal pool võib esineda 

● Enamasti täiskasvanutel (40-80a) 

● RÖ/KT: lüütiline luukolle koos pehmekoelise massiga, luu 
erosioon ja ekspansioon, ei ole sklerootilisi servi 

● MRT: T1 homogeenne iso- või hüpo-, T2 isointensiivne 
hallainega, mõõdukas ühtlane või ebaühtlane 
kontrasteerumine, veresoontest signaalivabad alad 



Plasmotsütoom 
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Meningioom 

● Arahnoidendoteelist lähtuv beniigne tuumor 

● KT: natiivis hüperdensne, ühtlaselt intensiivselt kontrasteeruv, 
intramuraalsed kaltsifikaadid. Luudestruktsioon või 
destruktsioon-skleroos või hüperostoos 

● MRT: lisaks eelnevale reaktiivne dura paksenemine (dura saba), 
aju ja massi vahel liikvori riba, võib olla ümbritseva ajukoe turse, 
atüüpilisel meningioomil tsüstid, nekroos ja hemorraagia 

T1 C+ T1 C+ KT 



Lümfoom 

● Koljupõhimikul väga harva 

● Kesknärvisüsteemi lümfoomi ja ebatüüpiliste lümfoomide 
esinemissagedus tõuseb 

● MRT: T1 hallainega isointensiivne, T1 C+ ühtlane 
kontrasteerumine, T2 hüperintensiivne, ümbritseb veresooni 
neid ahendamata T1  T1 C+ 



Patsient J.P. 

● Juulis 2012 KNK kirurgid võtavad biopsia ninaneelust ja 
clivusest 

● Histoloogia: hõredas stroomas paiknevast segarakulisest 
infiltraadist, kus lümfotsüütide, granulotsüütide ja 
plasmarakkude vahel on näha ka suuremad, vesikulaarse 
tuumaga ja tuuma sissetõmbega rakud. Kirjeldatud rakud on 
immuunhistokeemilisel uuringul S100 positiivsed nii 
rakutuumas kui ka tsütoplasmas. 
Histoloogilise leiu ja immuunhistokeemilise uuringu alusel 
sobib leid Langerhansi rakulisele histiotsütoosile 
 

 



Langerhansi rakuline histiotsütoos (LCH) 

● Sünonüümid eosinofiilne granuloom, histiotsütoos X 

● Histoloogiliselt monoklonaalsetest Langerhansi rakkudest, 
histiotsüütidest, plasmarakkudest ja eosinofiilidest koosnevad 
granuloomid 

● Üksik kolle või multifokaalne haigus 

● 4 : 1 miljoni kohta, sagedasim 1-aasta (unifokaalne) ja 2-5 aasta vanuses 
(multifokaalne) 

● Lokalisatsioon: igal pool võib olla, kõige sagedamini luudes. Luudest 
sagedasim kolju: calvarium, temporaalluu mastoidjätke, alalõualuu, 
orbita, näokolju luud.  
Ajus hüpofüüsi infundibulum, hüpotalamus, mujal vähem 

● Prognoos:  võimalik spontaanne paranemine, võib muutuda 
agressiivsemaks, multifokaalse haiguse suremus kuni 18% 

● Kirjanduse alusel clivuse LCH < 10 haigusjuhu 



Langerhansi rakulise histiotsütoosi luukolded 

● Röntgen: calvariumil hästi piirdunud kaldus servaga lüütilised 
kolded, mastoidjätketes ebaühtlane destruktsioon, mujal 
luudes piirdunud või infiltreerivad kolded 

● KT: kontrasteeruv lüütline luukolle vähese pehmekoelise 
massiga 

● MRT: T1 varieeruv, T2 kergelt hüperintensiivne, difusiooni 
restriktsiooni ei ole, T1 C+ tugevalt kontrasteeruv piirdunud või 
infiltreeriv mass 

● FDG PET/KT: prolifereeruvates kolletes intensiivne metabolism, 
vanad kolded FDG-d ei kogu (burnt out lesions) 

● Skeleti stintigraafia:  kolded koguvad märkainet erinevalt (üldse 
mitte, mõõdukalt või intensiivselt) 



Patsient J. P.  

FDG PET/KT uuring 

● Patoloogilisi FDG kogunemisi ei tähelda 



Langerhansi rakulise histiotsütoosi ravi 

● Ravi sõltub sümptomitest, lokalisatsioonist, haiguse levikust 

● Variandid on jälgimine, kirurgiline ravi, skleroteraapia, 
kiiritusravi, kemoteraapia 

● Käesoleva patsiendi ravi: september 2012 – august 2013 
keemiaravi vinblastiini, 6-merkaptopuriini ja prednisolooniga, 
pärast ravi lõpp on püsinud remissioonis (viimane vastuvõtt 
07.04.15) 



Patsient J.P.  
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Kokkuvõte 

● Clivuse massi diferentsiaaldiagnoos lapsel: kordoom, lümfoom, 
neuroblastoomi metastaas, ninaneelu rabdomüosarkoom, 
osteomüeliit, Langerhansi rakuline histiotsütoos 

● Eristamiseks on enamasti vaja biopsiat 
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