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Sissejuhatus 

 Pehmete kudede sarkoomid moodustavad u 1% 

maliigsetest tuumoritest 

 Sarkoomid võivad esineda igas vanuses ja igas 

lokalisatsioonis 

 60% sarkoome saab alguse jäsemetelt, eriti reielt 

 Kõhus-vaagnas on sarkoom diagnoosimise 
hetkeks enamasti suur 

 Piltdiagnostika on tihti mittespetsiifiline 

 Kiire diagnoos (diferentsiaaldiagnoos) on oluline 
hea ravitulemuse saavutamiseks 



Anatoomia 

 

Sinine – kõhuõõs 

Rohelised toonid - retroperitoneaalruum 



Klassifikatsioonid 

 WHO 2013. a. Klassifikatsioon 

 AJCC Staging System 

 TNM – G süsteem 

 Musculoskeletal Tumor Society Scoring System 

 Kasulik jäsemete puhul 

 Histoloogiline klassifikatsioon 

 Diferentseerumisaste 

 Mitootiline aktiivsus 

 Tuumori nekroos 



Meetodid 

 KT-uuring 

 Hea ruumiline lahutusvõime, käepärased rekonstruktsioonid 

 Sobilik staadiumi määramiseks 

 MRT-uuring 

 Hea kudede lahutusvõime 

 Lokaalse leviku hindamine 

 PET/KT 

 Staadiumi määramine 

 Retsidiivi ja remissiooni hindamine 

 Ultraheli 

 Sageli esmane uuring 

 Biopsia suunamine 



Tähtsamad pehmete 

kudede sarkoomid 

 

 Liposarkoom 

 

 Leiomüosarkoom 

 

 GIST – gastrointestinaalne stromaalne tuumor 



GIST – gastrointestinaalne 

stromaalne tuumor 

 KIT või PDGFRA mutatsiooniga mesenhümaalne 

kasvaja 

 Sündroomidega seotud, nt neurofibromatoos tüüp 1 

 Cajali interstitsiaalsed rakud 

 Lähtub muscularis propriast 

 Üle 50-aastastel 

 Levinuim sarkoom kõhukoopas 

 Retroperitoneaalsel organist lähtunud või metastaas 

 Ühendus sooleseinaga 

 Soolestiku verejooksud 



GIST 

 

Mao suure kurvatuuri piirkonnast lähtunud suur tuumor, 

keskselt madala tihedusega 

Jälgitavad laienenud kollateraalsed veresooned 



GIST, N55 

 



GIST, N62 

 

Suur heterogeenselt kontrasteeruv teravalt 

piirdunud tuumor, mis on tihedas kontaktis 

maoga. 

Mao valendikus lisamassi ei erista. 



Liposarkoom 

 Rasvdiferentseerumisega maliigne kasvaja 

 Hästi diferentseerunud vorm 

 Levinuim liposarkoom reteroperitoneaalsel 

 Ei metastaseeru 

 Võib muutuda mittelipomatoosseks – dediferentseerunud 
liposarkoomiks 

 Dediferentseerunud vorm 

 Annab metastaase 

 Pleomorfne vorm 

 Väga harv retroperitoneaalsel 

 Müksoidne vorm 

 Retroperitoneaalsel on enamasti metastaasi kujul 

 Algkolle jäsemel 



Liposarkoom 

 Kõrgelt diferentseerunud liposarkoom 

 Esineb keskealistel ja vanematel, enim 60ndates eluaastates 

 Suur ümar, ovaalne või lobulaarne tuumor 

 KT: Rasvatihedusega alad 

 MRT: Kõrge T1, T2 signaal; rasvsupressiooniga madal signaal 

 Esinevad fibroossed septid 

 Erinevalt lipoomist esineb paiguti rakutuumade atüüpia 

 Valenegatiivse biopsia oht 

 Müksoidne liposarkoom 

 Rohke vedelikusisaldus 

 KT: vee tihedus 

 MRT: T1 madal signaal, T2 kõrge signaal 

 Keskmise tihedusega ja signaaliintensiivsusega vaheseinad ja 
pehmekoelised noodulid  



Kõrgelt diferentseerunud 

liposarkoom 67 a. mehel 

 



Dediferentseerunud 

liposarkoom 

Teravalt ja hajusalt 

piirdunud alad 

Rohke müksoidne 

komponent 
Lubjastused 

Metastaaside tõenäosus on suurem 



Liposarkoom 

 

 

T2 Kontrasteeruvad vaheseinad 



Kõrgelt diferentseerunud 

liposarkoom 
• Kõhu suurenemine, menstruatsioon, rasedustest 

negatiivne. 

• Palpatoorne resistentsus vasakul alakõhus. 

• Anamneesis Sclerosis multiplex, saanud 

interferoonravi. 



Kõrgelt diferentseerunud 

liposarkoom 

 Eemaldatud 3 kg tuumor 

 Tekib retsidiivtuumor, mis samuti opereeritud 

 Seejärel raviefekt püsib 



Leiomüosarkoom 

 Silelihasrakkudest lähtunud maliigne tuumor 

 Esinevad retroperitoneaalsel 

 Algkolle alumises õõnesveenis või mõnes muus 

veenis 

 Enim haigestuvad keskealised ja vanemad naised 

 Prognostiliselt tähtis on suurus ja organite haaratus 

 Halvasti resetseeritavad 

 Metastaasid 

 Kops, peritoneum, maks 

 



Leiomüosarkoom 

Juhuleid 55-aastasel naisel 

T1 – isointensiivne 

skeletilihasega 

T2 T1FS + Gd 

Rasvale omast signaali ei ole 



Leiomüosarkoom 

 Võib lähtuda suurtest 

veenidest, näiteks alumisest 

õõnesveenist 

 Võib esineda 

valendikusiseselt, 

valendikuväliselt või 
mõlemat korraga 

 



Leiomüosarkoom 

 

Neeruveenist lähtunud tuumor 



Diferentsiaaldiagnoos 

 Rasvkoe esinemine tuumoris 

 Liposarkoomile, angiomüolipoom, müelolipoom jt. 

 Rasvnekroos, rasviku infarkt 

 Trama, lõikus, põletik 

 Lähtekoht 

 Soolestik -> GIST 

 Veenid -> leiomüosarkoom 

 Dif. hematoomid, seroomid, abstsessid 

 

 Biopsia 

 Koosolek 

 

 



Rasvnekroos 

 

Ulatuslik infiltraat ja vedelikulestmed 



Harvemini esinevad 

 Diferentseerumata sarkoomid 

 Diferentseerumata pleomorfne sarkoom 

 Fibroblastilised ja müofibroblastilised sarkoomid 

 Dermatofibrosarcoma protuberans 

 Solitaarne fibroosne kasvaja 

 MPNST – Maliigne perifeerse närvitupe tuumor 

 Muud haruldased sarkoomid … 



Diferentseerumata 

sarkoomid 

 20% sarkoomidest ei esine diferentseerunud rakke 

 Diferentseerumata pleomorfne sarkoom 

 Sagedaim sarkoom varasemas kiirituspiirkonnas 

 Kiirgusdoos 50Gy ja rohkem 

 Avaldumise mediaanaeg 10 aastat 

 Kroonilise haavandi piirkond 

 Sagemini vanematel meestel 

 

 



Diferentseerumata 

pleomorfne sarkoom 

  Hästi piirdunud, hulgisõlmeline või infiltratiivne suur 

tuumor 

 Invasiivne kasv ümbritsevatesse organitesse 

 KT: pehmekoe tihedus 

 KT: tsentraalselt nekroos, verdumised 

 

 Lokaalne retsidiiv või metastaas 1 – 2 aasta jooksul 

 Kops, luu, maks 



Diferentseerumata 

pleomorfne sarkoom 

 

Valdavalt ühtlaselt kontrasteeruv 
tuumor, mis infiltreerib kõhuseina ja 
niudeveeni 

Teravalt piirdunud ebaühtlaselt 
kontrasteeruv tuumor, kus on 
madala tiheduse nekroosialad 

T1FS+Gd – ebaühtlane 
kontrasteerumine ja kudede 
infiltratsioon 



Dermatofibrosarcoma 

protuberans 

 Lähtub dermisest või hypodermisest (subcutisest) 

 Lokaalselt agressiivne pindmine tuumor 

 Infiltratiivne levik 

 Aeglase ja kiire kasvu faas 

 10 – 15% areneb fibrosarkoomiks 



Solitaarne fibroosne 

kasvaja 

 Lähtub süvadest pehmetest 

kudedest 

 Nt retroperitoneum 

 Täiskasvanutel, noored – vanad 

 Ennustamatu käitumise, 

prognoosiga 

 

Teravalt piirdunud lobulaarne 

tuumor 

Perifeerselt esinevad suured 

looklevad veresooned 



MPNST – Maliigne 

perifeerse närvitupe 

tuumor 

 Varasemalt tuntud kui neurofibrosarkoom, 

maliigne schwannoom või neurogeenne sarkoom 

 

 Kõrgmaliigne sarkoom 

 Lokaalne retsidiiv 

 Kopsumetastaasid 

 Lähtub neurofibroomist või närvijuurest 

 Seostub neurofibromatoos tüüp 1 –ga 

 

 



MPNST 

 Heterogeenselt kontrasteeruv tuumor 

 Infiltreerib ümbritsevaid kudesid 



MPNST, M46 

 Pt. Märkas kiiresti 

suurenevat tuumorit 

02.2017 

 KT-uuring 18.05.2017: 

hästi piirdunud 

ebaühtlaselt 
kontrasteeruv tuumor, 

sissekasv veenidesse, 

esineb kuni 11 mm 

lümfisõlmi, 
kaugmetastaase ei 

visualiseeru 



MPNST, M46 

 Opereeritud 19.06.2017: 841g preparaat, lähtub 

femoraalveeni tagant, mõned femoraalnärvi 

harud sisenevad tuumorisse 

 Op. haav infitseerub, antibiootikumravi 

 Histoloogia: Epitelioidne maliigne perifeerse 

närvitupe kasvaja (MPNST) 

 Reielt leitud ka pindmine maliigne melanoom 

 Op. järgselt tugevnev seljavalu, pt. Pöördub 

5.08.2017 EMOsse – kahtlus infektsioonile 

 

 



MPNST, M46 
 KT-uuring infektsiooni kahtlusel 5.08.2017: 

retsidiivtuumor, pehmekoelised sõlmed, kopsumts, 

luumts 

Järgneb palliatiivne 

keemiaravi 



Muud haruldased 

sarkoomid 

 Rabdomüosarkoom 

 Lastel 

 Vaskulaarse diferentseerumisega sarkoomid 

 Peamiselt jäsemetel, nt Kaposi sarkoom 

 Kõhrelised ja luulised pehmekoe sarkoomid 

 Ebaselge päritoluga sarkoomid 

 



Pehmest koest lähtunud 

osteosarkoom 

 

Osteoidsed lubjastused 



Diferentsiaaldiagnoos 

 Pehmekoeline mass retroperitoneaalsel, mis ei 

lähtu organist – pidada sarkoomiks 

 Lümfoom retroperitoneaalsel 

 Enamasti ühtlase struktuuriga 

 Abstsessid, flegmoonid 

 Kliiniline pilt 

 Hemorraagia 

 Enamasti KT-uuringul diagnoositav 

 Regionaalne lümfadenopaatia on sarkoomide 

puhul harv 



Kõhukattest lähtuv 

lisamass 

 Kahtlustada sarkoomi 

 Pole kasvajat anamneesis 

 Siseorganid pole haaratud 

 

 Dif. diagnostilised võimalused 

 Metastaas 

 Desmoidne kasvaja 

 Endometrioos 

 Operatsioonid 



Desmoidne tuumor 

 

Desmos – kõõluselaadne 

 

Histoloogiliselt beniigne 

KT: heterogeenne ekspansioon 

MRT: aktiivne kontrasteerumine 



Agressiivne fibromatoos 

(desmoidne tuumor) 

Histoloogiliselt beniigne 

Ei metastaseeru 

Aktiivne Gd-kontrasteerumine 



Agressiivne fibromatoos, 

N27 

 

Enne operatsiooni 01.2016 Retsidiiv 10.2016 

Uus operatsioon koos adjuvantse kiiritusraviga. UH-alusel remissioon. 



Endometrioos 

 4 kuud pärast laparaskoopilist hüsterektoomiat 

menorraagia tõttu 

T1 T2 Heterogeenne 

kontrasteeruv lisamass 



Kokkuvõte 

 Kõhus ja vaagnas on sagedaimad sarkoomid 

liposarkoom, leiomüosarkoom ja GIST 

 

 Pehmekoe sarkoomide tundmine annab juurde 

diferentsiaaldiagnoose 

 Kiire diagnoos ja ravi alustamine on kriitilise 
tähtsusega 

 Vajalik biopsia – histoloogiline uuring 

 Enamasti on eelistatud radikaalne operatsioon 

 Võimaluse puudumisel radiokemoteraapia 
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