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Riskifaktorid

• Suitsetamine
• Alkohol
• Alimentaarsed (kuumad joogid, N-nitroso-

ühendid, beetlipähklid, hüpovitaminoos)
• Söögitoru haigused (nt akalaasia, striktuurid)
• Gastroösofageaalne refluks, Barretti söögitoru
• Ülekaalulisus

• Vanus
• M>N
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Diagnoosimine üldiselt

• Endoskoopiline (ja histoloogiline)

• Neelamisuuring baariumiga 

– üldjuhul sobilik, ei pruugi olla vajalik

– pigem söögitoru ülaosa kasvaja, striktuuride 
vm endoskoopiat raskendava muutuse korral

– orofarüngeaalse düsfaagia kahtlusel

• KT ei ole enamasti esmase uuringuna näidustatud

UpToDate - Approach to the evaluation of dysphagia in adults (02.03.21)



M54.
2 nädalat tahke 
toidu neelamisel 
takistus. Vedelik, 
supp läheb alla. 
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Patoloogia

• Peamiselt kaks histoloogilist tüüpi: 
lamerakuline ja adenokartsinoom.

• ¾ adenokartsinoomidest on söögitoru alaosas.

• Lamerakuline vähk on enam söögitoru kesk- ja 
proksimaalosas.

• Globaalselt on 90% juhtudest lamerakulised 
vähid, Euroopas mõnedes riikides >50% 
adenokartsinoomid.
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Gastroösofageaalne üleminek
Kasvaja epitsenter ei ulatu üle 2 cm kardiasse - > söögitoruvähk.

Kasvaja epitsenter on kardiast 2 cm distaalsemal, kuid ulatub söögitorusse - > maovähk.

https://www.le.ac.uk/pa/teach/va/anatomy/case6/gi2.gif
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T-staadium

• Tx – kasvajat ei saa hinnata

• T0 – Primaartuumorit ei leia

• Tis - Raske astme düsplaasia

• T1 – lamina propria, muscularis mucosa või submukoosa invasioon

T1a- lamina propria või muscularis mucosae invasioon

T1b – submukoosa invasioon

• T2 - muscularis propria invasioon

• T3 - adventiitsia invasioon

• T4 – ümbritsevate struktuuride invasioon

T4a – pleura, perikardi, v. azygose, diafragma või peritoneumi invasioon

T4b – teiste struktuuride, nagu aordi, lülide või trahhea invasioon

TNM 8. versioon



T-staadium
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T-staadium

• KT-s ei suuda T1, T2 ja T3 kasvajat eristada.

• Võib eristada <T4 vs T4a vs T4b kasvajat.

• Kasvaja invasioonile viitav on: 

- Tu ja organi vaheline rasvkoe kadumine 

- üle 90’ kontakt aordiga või aordi-söögitoru 
vahelise triangulaarse rasvkoe obliteratsioon

- sakilised organpiirid 

- perikardi paksenemine ja efusioon (2)



Söögitoru endoskoopiline ultraheli

1)Epiteel ja pindmine mukoosa
2)Lamina propria ja muscularis mucosae
3) Submukoosa
4) Muscularis propria, intramuskulaarne 
sidekude (*)
5) Adventiitsia ja ümbritseva koe piir

(3,4)

Endosonograafiliselt on T-staadiumi 
määramine täpsem (andmed 
kirjanduses varieeruvad, ühe 
metaanalüüsi järgi tundlikkus 82-
92%, spetsiifilisus 94-99%).



Lamerakuline vähk, T1b (endosonograafial 
submukoosa invasioon).
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N-staadium

• Nx – regionaalseid lümfisõlmi ei saa hinnata
• N0 – metastaase ei ole
• N1 – metastaasid 1-2 regionaalses lümfisõlmes
• N2 - metastaasid 3-6 regionaalses lümfisõlmes
• N3 – metastaasis >7 regionaalses lümfisõlmes

• Kaugemad regioonid on M1

(2, 3)

Regionaalsed lümfisõlmed
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N-staadium

• Metastaseerub varakult. Submukoosa (T1b) 
haaratuse korral (20-36%, rohkem 
lamerakulise vähi korral).

• Metastaasid võivad algkoldest olla suhteliselt 
kaugel.
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N-staadium

• KT tundlikkus ja spetsiifilisus on madal 
(reaktiivsed lümfisõlmed ja väikeste sõlmede 
mikrometastaasid).

• Spetsiifilisem on FDG-PET/KT, kuid leidub 
valepositiivseid tulemusi, väikeste sõlmede puhul 
on tundlikkus samuti madal.

• Endosonograafias saab lisaks kajalisust hinnata, 
peennõelaspiratsioon võib täpsustada.

• Sõlmi võib olla raske kasvajast eristada.
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M-staadium

• M0 – metastaase ei ole

• M1 – metastaas(id)

Sagedasemad paikmed:

1) Maks (hüpovaskulaarsed)

2) Kopsud

3) Luud

4) Aju



M76, valu parema 
lõua piirkonnas, 
obj: palpeeritav 
lisastruktuur.
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Metastaseerunud 
söögitoru 
adenokartsinoom.



18FDG-PET/KT

• PET/KT on näidustatud, kui ei ole algsel KT-l 
kaugmetastaase ja on plaanis kirurgiline või 
definitiivne kemoradioteraapia.

• Eelkõige metastaaside leidmiseks, lisaks 
lokoregionaalse leviku täpsustamiseks.

• Võib muuta kliiniliselt olulisel määral 
staadiumi 24% haigetest (5).



Üldine käsitlus. ESMO 
guidelines 2016



MRT  parenhümatoosses
faasis

KT  parenhümatoosses
faasis

M 75. Madalalt diferentseerunud neuroendokriinse ja lamerakulise 
komponendiga gastroösofageaalse ülemineku vähk. Neoadjuvantse 
kemoradioteraapia järgselt mts-kahtlus KT-s, MRT-s mitmed kolded.
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Sünkroonsed kasvajad

Tõusnud risk pea- ja kaelapiirkonna 
sünkroonsele/metakroonsele kasvajale eelkõige 
alkoholi ja tubaka tarvitajate puhul.

(2)



Kokkuvõte

• Paremaks staadiumi põhiseks käsitluseks on 
vajalik täpne staadiumi määramine.

• KT, endoskoopiline ultraheli ja PET/KT on 
üksteist täiendavad uurimismeetodid.

• Käsitlus on interdistsiplinaarne.



Tänan kuulamast!
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