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Histiotsütooside definitsioon

• Histiotsütoosid on heterogeenne grupp haruldasi haigusi, kus
müeloidse rea onkogeense mutatsiooni tõttu tekivad ebanormaalsed
histiotsüüdid, mis infiltreerivad ühe või mitme organi normaalseid
kudesid.[1]



Histiotsüüdid

• Makrofaag CD68

• Dendriitrakk CD1a

• Langerhansirakk CD1a, 
S-100, CD207 ehk 
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Histiotsütooside olemus

• Põletikuline haigus või neoplaasia?

• Ajalooliselt peetud histiotsütoose pigem põletikuliseks haiguseks.
• 1994 avastati klonaalsed Langerhansi rakkude kogumikud -> viide

neoplastilisele protsessile[6]

• 2010 avastati BRAF V600E mutatsiooni esinemine >50% LCH juhtudest -> 
tõestus, et tegemist neoplaasiaga[5]

• Hiljem leitud veel mitmeid mitogeen-aktiveeritud proteiinkinaasi/rakuvälise
signaaliülekande (MAPK/ERK) raja mutatsioone[6]

• Alates 2016 WHO klassifitseerib Langerhansi-rakulist histiotsütoosi ja 
Erdheim-Chester´i tõbe kui hemopoeetilist ja lümfoidset tuumorit.[11]



Huynh KN, Nguyen, BD. (2021)

> 100 erineva histiotsütoosi subtüübi.
5 gruppi kliinilis-radioloogilise leiu, 
histopatoloogiste, immuunfenotüübiliste, 
geneetiliste, molekulaarsete omaduste alusel.

L (Langerhans-related)
LCH – Langerhansi-rakuline histiotsütoos

ECD – Erdheim-Chester´i haigus

R (Rosai-Dorfman disease [RDD])
C (cutaneous and mucocutaneous)
M (malignant)
H (hemophagocytic lymphohistiocytosis [HLH] 
and macrophage activation syndrome)

Histotsütooside klassifikatsioon[1]

2016 Histiocyte Society



Langerhansi-rakuline histiotsütoos (LCH)

• Kõige sagedasem histiotsütoos

• Juhuslik mitogeen-aktiveeritud proteiinkinaasi raja mutatsioon (>50% juhtudest
BRAF V600E[15]) aktiveerib Langerhansi rakkude sarnaste rakkude proliferatsiooni, 
klonaalsed rakud akumuleeruvad normaalsetes kudedes.[5,6]

• Harvikhaigus
• Kirjandus[5]: 1/200 000 lapse (sagedamini vanuses 1 – 3a); 1/560 000 TK  kohta
• TÜK-s viimase 10a põhjal esmashaigestumine: 1,3 last ja 1,1 täiskasvanut aastas

• LCH ajaloolised terminid:[3,5]

• Eosinofiilne granuloom – histiotsüütide infiltratsiooniga lüütiline luukolle (1 või mitu)
• Hand-Schüller-Christian tõbi – kliiniline triaad: luukolded, eksoftalm, magediabeet
• Letterer-Siwe tõbi – fulminantse kuluga multisüsteemne vorm (haaratud maks, põrn, nahk, 

luud, hemopoeetilised rakud)
• Histiotsütoos X – “X” viitas teadmata päritoluga histiotsüütide sarnastele rakkudele



Kliinilised vormid

• Kliiniline pilt varieerub spontaanselt paranevast kuni fataalse haiguseni.[3]

• Haaratud üks/mitu organit: luu, nahk, kopsud, KNS, maks, põrn, luuüdi, 
lümfisõlmed.[5,10]

• Ühe organi haaratus (single-system=SS-LCH): üks või mitu kollet samas organis

• lastel isoleeritud luu, naha või l/s-de haaratus; täiskasvanutel isoleeritud luu või kopsu haaratus

• hea prognoos

• üks kolle: kõrge spontaanne remissioon

• Mitme organi haaratus (multisystem=MS-LCH): kahe või enama organi haaratus
• halvem prognoos riskiorganite (maks, põrn, luuüdi) haaratuse korral

• Lastel 70% SS-LCH ja 30% MS-LCH[1]; täiskasvanutel vastupidi[5]



I Luu haaratus

• Kõige sagedamini haaratud organ
• 80%-l LCH juhtudest on luukude haaratud[3]

• Luukoe haaratusega juhtudest 70%-l on ainult 1 luukolle[3]

• Täiskasvanutel 38%-l juhtudest isoleeritud luu haaratus; MS-LCH korral 66%[6]

• Kolded on asümptomaatilised või põhjustavad fokaalset valu ja turset.[2]

• Ükskõik mis luus: sagedamini kolju, lülisammas, vaagnaluud, alalõualuu, 
roided[2]

• Rö/KT: hästipiirdunud korteksi destruktsiooniga lüütiline kolle (klassika)

• MRT: pehmekoe komponent T2W hüperintensiivne, T1W isointensiivne

• FDG-PET/KT: kõige tundlikum meetod luukollete avastamiseks[1]



I Luu haaratus - kolju[3]

• Kõige sagedamini luukolle on koljus

• Rö/KT: hästipiirdunud kaldus servadega lüütilised kolded (asümmeetriline
sisemise ja välimise korteksi destruktsioon)

• Ajukolju kolletel puudub periosteaalne reaktsioon

• Kollete kasvamisel ja laatumisel tekib “geograafiline kolju”

• Temporaalluu haaratuse korral kolle klassikaliselt mastoidluus -> vertiigo, otorröa

• Mastoid-, temporaal- ja orbitaalluude kollete korral suurem risk KNS haaratusele

• Alalõualuus alveolaarluu destruktsioon “floating teeth”[8] -> igemete veritsus, 
turse

• Dif.dgn:[5]

• üksik kolle: epidermoid, dermoidtsüstid
• multiipelsed kolded: lümfoom, leukeemia, hulgimüeloom, mts-d, osteomüeliit



Kaldus servad - asümmeetriline sisemise 
ja välimise korteksi destruktsioon.
Residuaalluu lüütilises koldes.

Hästipiirdunud lüütiline kolle

Geograafiline kolju

Zaveri et al (2014)

Parema mastoidrakustiku ja 
keskkõrva destruktsioon

T1W kontrasteeruv kolle

Khung et al (2013)

Khung et al (2013)
Khung et al (2013)

Khung et al (2013)

Zaveri et al (2014)



2a tütarlaps: paremal kiilluus ja alalõualuus korteksi destruktsiooniga
pehmekoelised lisamassid

PERH 2021



I Luu haaratus - lülisammas[3]

• Kõige sagedamini on haaratud lülikeha

• Varases faasis kolded on lüütilised

• Haiguse progresseerumisel võib kujuneda ühtlane lülikeha kollaps
(eesmise serva või unilateraalne madaldumine vähetõenäoline), 
lülivahemike kõrgus säilub – vertebra plana -> valu, neuroloogiline
defitsiit.[4]

• Vertebra plana dif. dgn: leukeemia, metastaatiline neuroblastoom, 
aneurüsmaalne luutsüst, Ewingi sarkoom



Lüütiline kolle lülikehas Vertebra plana

Lüütilised kolded roietes

Zaveri et al (2014)

Vertebra plana

Khung et al (2013)Zaveri et al (2014)



I Luu haaratus – pikad toruluud[3]

• Lastel > täiskasvanutel

• Reieluu, õlavarreluu või sääreluu diafüüsis või metafüüsis

• Varases aktiivses faasis kolded on kortikaalsed lüütilised näritud
äärisega, ekspansiilsed, agressiivse periosteaalse reaktsiooniga. 
Patoloogilise fraktuuri risk.

• Haiguse kroonilises faasis kujuneb teravalt piirdunud sklerootilise
äärisega kolle.

• Kolded intramedullaarsel.

• Dif.dgn: kondromüksoidne fibroom, aneurüsmaalne luutsüst, 
plasmatsütoom või hulgimüeloom, mts-d.



Hästipiirdunud lüütiline kolle 
kitsa üleminekutsooniga

Zaveri et al (2014)

Lüütiline ekspansiilne kolle korteksi destruktsiooni ja agressiivse periosteaalse 
reaktsiooniga. MRT: intramedullaarne kolle ulatub ekstramedullaarsele, agressiivne 
periostiit



14a tüdruk; MRT: bilat reieluude diafüüsides medullaarsed
heterogeense signaaliga kontrasteeruvad kolded - luuinfarkt?

Histoloogiliselt kinnitus LCH.

T1W TSE T1W DIXON

TÜK 2021

dex



II Naha haaratus

• Naha haaratus 15 - 50% LCH juhtudest.[1,6]

• 19% LCH juhtudest isoleeritud naha haaratus.[1]

• Naha lesioonid on variaabelsed: erütematoosne papulaarne lööve, 
subkutaansed noodulid jne

• Dif. Dgn: ekseem[1]



67a M; FDG-PET/KT: vasakul aksillaarsel, bilat ingvinaalsel metaboolne aktiivsus
-> histoloogiliselt kutaansed LCH lesioonid.

Huyhn et al 2021



III Maksa, põrna, luuüdi haaratus

• Halvem prognoos: vajalik varane kemoteraapia ja süsteemne steroidravi[3]

• Maksa haaratus kuni 15%-l[1]

• Maksa düsfunktsioon, hepatomegaalia, astsiit

• Dif.dgn: mts-d, granuloomid

• i/v k/a-ga KT-l: väheselt kontrasteeruvad soliidsed või tsüstjad kolded

• UH-l: hüpoehhogeensed kolded

• MRT: madal signaaliintensiivsus T1W, T2W kujutistel piki sapiteid ja periportaalsel –
periportaalne fibroos -> võib kujuneda skleroseeriv kolangiit -> transplantatsioon

• Põrna haaratus veel harvem
• Hüpersplenism -> tsütopeenia, splenomegaalia[3]

• i/v k/a-ga KT-l: kontrasteeruva äärisega hüpodensed kolded[1]



III Luuüdi, lümfisõlmede haaratus

• Luuüdi haaratus on üliharv -> tsütopeenia[1]

• MRT: T1W hüpointensiivsed; T2FS hüperintensiivsed

• Lümfisõlmede haaratus 5[1] – 20%[3] juhtudest
• Tihkete lümfisõlmede paketid enamasti kaela prk-s, aga võib olla igal pool[1]

• Üliharva kõrvade, silmade, limaskestade, GI-trakti[10]; kilpnäärme, 
kõrvalkilpnäärme, munasarjade, neerupealiste haaratus.[6]



Maksa haaratus: difuusselt väikesed hüpodensed 
kolded, hepatomegaalia

Schmidt et al 2008

2a MS-LCH: Hepatosplenomegaalia. Väikesed
hüpodensed kolded. Madala tihedusega alad
periportaalselt – histiotsüütide infiltratsioon



IV Kesknärvisüsteemi haaratus

• 5 – 10 % juhtudest[1,6]

• Tõenäosus kuni 25%, kui näo- või ajukolju luus on LCH kolle[3,6]

• Kõige sagedasem on neurohüpofüüsi haaratus -> magediabeet

• MRT: T1W puudub neurohüpofüüsi “bright spot”; 70%-l kaasuvalt infundibulumi paksenemine[3]; võib
näha T2W hüperintensiivsed kolded

• Dif.dgn: teised infiltratiivsed haigused nagu germinoom, kraniofarüngioom, Tbc, sarkoidoos, 
infiltratiivne lümfotsütaarne hüpofüsiit[4]

• Prognoos: hea ravivastus hormoonravile, kemoteraapiale, steroididele[1]

• Võimalik adenohüpofüüsi haaratusest tingitud hormonaalne puudulikkus: kasvuhormooni > 
gonadotropiini, harvem kortikotropiini või türotropiini puudulikkus. Hüperprolaktineemia.[3,6]

• Radioloogiliselt normaalne hüpofüüs ei välista hormonaalset puudulikkust: TK-l alla 50%-l 
hüpofüüsi puudulikkusega pt-st on MRI uuringul patoloogiline leid; peaaegu kõigil patoloogilise
leiuga pt-l on hormonaalne puudulikkus.[6]



IV Kesknärvisüsteemi haaratus

• Väikeaju, ajutüve, basaalganglionide LCH indutseeritud neurodegeneratsioon -> 
asümptomaatiline; ataksia, kognitiivseid häired[1,6,10]

• MRT: T2W hüperintensiivsed, T1W hüper- või isointensiivsed kolded, Gd kontrasteeruvad

• FDG-PET/KT: bilateraalselt vähenenud FDG kogunemine

• Lisaks kirjeldatud muutusi valgeaines (leukoentsefalopaatia-sarnane muster), 
meningeaalseid lesioone, plexus choroideus´e ja käbinäärme haaratust.[9]



Tüdruk, kliiniliselt magediabeet. T1W 
hüpofüüsi infundibulum paksenenud; 
neurohüpofüüs ei eristu

Zaveri et al (2014)

11a poiss: T1W keskajus kontrasteeruv kolle; 
käbinääre suurenenud, selles tsüstjas
nodulaane kontrasteerumine

Schmidt et al 2008



T2W hüperintensiivse signaaliga kolle väikeajus T1W kontrasteeruvad kolded väikeajus –
neurodegeneratsioon. Aju biopsial BRAF 
V600E mutatsioon.

Zaveri et al (2014) Park et al (2019)



V Kopsude haaratus

• Kuni 10% juhtudest, sagedamini täiskasvanutel[3]

• Lastel isoleeritud kopsuhaaratus on üliharv[10]

• Täiskasvanutel pulmonaalne LCH > 90% seotud suitsetamisega – 1/3 dgn hetkel
asümptomaatilised; õhupuudus, köha, palavik, kaalulangus[6]

• KT: bilateraalsel domineerivalt üla- ja kesksagarates tsentrilobulaarsed mikronoodulid (2 
mm – 2 cm, võimalik kavitatsioonide teke) ja tsüstid[6]

• Lastel on kostofreenilised nurgad alati haaratud, erinevalt täiskasvanutest
• Haiguse progressioonil domineerivad tsüstilised muutused ja tsüstidest moodustuvad bullad -> 

korduvad spontaansed pneumotooraksid
• Harva pleuraefusioon, bronhopulmonaalsete l/s suurenemine

• Pulmonaalne arteriaalne hüpertensioon -> halva prognoosi näitaja[7]

• Dif.dgn mts-d, miliaarne Tbc, sarkoidoos, silikoos, lümfotsütaarne interstitsiaalne
pneumonia, bulloosne emfüseem[3,7]

• Isoleeritud kopsu LCH vajab ravi, kui suitsetamise lõpetamisel siiski progresseeub[10] 



12k poiss: kopsudes mikronoodulid, kohati tühikutega

PERH 2014



Bilat domineerivalt ülasagarates
erineva suurusega tsüstid.

Kostofreenilised nurgad ei ole 
haaratud (täiskasvanu).

Bilat erineva suurusega tsüstid.
Kostofreenilised nurgad on haaratud (laps).

Zaveri et al (2014)TÜK (2018)



Histopatoloogia ja immuunhistokeemia

• Diagnoosihüpotees tekib kliinilis-radioloogilise leiu alusel.[6]

• Diagnoosi kinnitamiseks vajalik võtta biopsia.

• Oluline on hea biopsiakoha planeerimine
• Nt luukolletest tihti ei saa head materjali ja luukoe demineralisatsioon

põhjustab immunohistokeemilistel analüüsidel vale-negatiivseid tulemusi. [6]

• Vajalikud võivad olla korduvad biopsiad piisava materjali saamiseks.

• Neoplastilised rakud on võrreldes normipäraste Langerhansi
rakkudega suuremate tuumadega,[12] CD1a+, S100+ ja Langerin 
(CD207)+, koos rohkete eosinofiilide, mitmetuumsete hiidrakkudega, 
fibroosiga.[1,6]



Ravieelsed leviku-uuringud

2013 Langerhans cell histiocytosis (LCH): guidelines for diagnosis, 
clinical work-up, and treatment for patients till the age of 18 years 

• Vereanalüüsid: hemogramm, elektrolüüdid, maksaanalüüsid, 
kreatiniin, INR, APTT

• Kõhukoopa UH: maksa ja põrna suurus, struktuur; lümfisõlmed

• Rindkere Rö: kui siin muutusi/sümptomeid -> HRCT

• Rö ü/v-d skeletist: kolju, lülisammas, pikad toruluud

• Peaaju MRT: kui kliiniliselt kahtlus KNS haaratusele



Ravieelsed leviku-uuringud

• 2013: Management of adult patients with Langerhans cell 
histiocytosis: recommendations from an expert panel on behalf of 
Euro-Histio-Net

• 2019: The Mayo Clinic Histiocytosis Working Group Consensus 
Statement for the Diagnosis and Evaluation of Adult Patients With 
Histiocytic Neoplasms: Erdheim-Chester Disease, Langerhans Cell 
Histiocytosis, and Rosai-Dorfman Disease

• Kogukeha FDG-PET/KT valikmeetod organhaaratuse ravieelseks
hindamiseks ja raviefekti jälgimiseks dünaamikas.[1,10] Lisaks vastavalt
pt sümptomitele fokusseeritud MRT, KT.[2]

• Peaaju MRT kontrastiga tuleks teha kõigil sõltumata sümptomitest.



Ravi

• Üksikul luukoldel võimalik spontaanne paranemine, jälgida 
dünaamikas (6k intervall)

• Ühe/mitme luukolde küretaaž +/- koldesisene steroid; kiiritusravi

• Hulgikollete ja multisüsteemse haiguse korral kemoteraapia ja 
oraalsed steroidid.[1,10]

• Hetkel käimas kliinilised uuringud BRAF inhibiitoritega vemurafeniib 
ja dabrafenib.[2]



Haigusjuht 1 (TÜK 2015)

• 2a6k tütarlaps

• Hospitaliseeritud tasakaaluhäire tõttu alkohoolse joobe kahtlusel.

• Viimase 1,5 kuu jooksul rohke joomine ja sage urineerimine.

• 2-3 nädalat tagasi tekkinud parema põse piirkonda turse ja tihke
valutu moodustis parema lõualuu alla.

• Aasta tagasi vasakust kuulmekäigust eemaldatud veritsev moodustis, 
kus histoloogiliselt võimalik põletikuline granulatsioonkude
(lümfotsüüdid, histiotsüüdid, sh üksikud mitmetuumsed hiidrakud, 
eosinofiilid). Täiendavaid uuringuid siis ei teostatud.



• Diagnoosi hüpotees: tsentraalne magediabeet

• MRT – hüpofüüsi tuumor?



- Hüpofüüs kergelt asümmeetrilise kujuga, infundibulum veidi vasemale dislotseeritud, alaosas normist
paksem - 3 mm läbimõõduga.

- Neurohüpofüüs ei ole eristatav.
- Kaelal suurenenud lümfisõlmed.
- C3 lülikeha madaldunud – vertebra plana.

T1W TSE T1W SE



T2W SPIR T2W SPAIR

Mõlemapoolselt submandibulaarsel suurenenud lümfisõlmed, väiksema D-ga suurenenud sõlmi ka kaela
ülaosas karotiidloožides ning dorsaalsemal, supraklavikulaarsel ja aksillaarsel.
C3 ja C6 lülikehade madaldumine – vertebra plana.



T2W SPIR

Kuklaluus kolle.
Paremal hammaskaarest lateraalsemal ülalõualuu ja põse pehmete kudede piiril ebaühtlase signaaliga 
ebateravalt piirdunud lisamass.

T2W SPIR



Parietaalluudel ja vasakul kuklaluul lüütilised korteksi ebaühtlase destruktsiooniga kolded.

RADIOLOOGI ARVAMUS: MRT ja rö-grammide alusel sobib leid Langerhansi-rakuliseks histiotsütoosiks.



Histopatoloogia, immunohistokeemia

KLINITSISTI ARVAMUS: Arvestades anamneesi - magediabeet, lisamass parema ülalõualuu
piirkonnas, lümfisõlmede pakett paremal submandibulaarselt, anamneesis tumoroosse massi
eemaldamine vasakust väliskõrvast (histoloogiliselt histiotsüüdid, sh üksikud mitmetuumsed
hiidrakud) - tekib kahtlus histiotsütoosile.

Biopsia kaela lümfisõlmest.

Histoloogiliselt normipärane lümfisõlme arhitektuur häiritud rohketest eosinofiilidest ja 
histiotsüütidest formeerunud infiltraatide tõttu; histiotsütaarsete rakkude kujul kohtab heledaid
epitelioidseid, vesikulaarse ning lõhestunud rakutuumaga variante.

IHC: S100 (3+) pos, Langerin (2+) pos, CD1a (2+) pos, Ki67= norm, CD68 (1+).

PATOLOOGI DGN: Langerhansi-rakuline histiotsütoos.



Esmane leviku hindamine 8/15

Kõhu UH: Suurenenud lümfisõlmi, organomegaaliat ei ole.

Rö kopsudest: ii

Vereanalüüsid: oluliste patoloogiliste kõrvalekalleteta

Maksa, põrna, luuüdi, kopsu haaratust teostatud uuringute alusel ei esine.

DGN: Multisüsteemne Langerhansi-rakuline histiotsütoos; luu, lümfisõlmede, hüpofüüsi
haaratus.



Ravi alustamine ja raviefekti jälgimine

8/15 alustati ravi LCH 2009 raviprotokolli järgi: 
vinblastiin+prednisoloon 12 kuud.

10/15 pea MRT: Infundibulumi paksenemine on 
taandunud. Lisamass ülalõua prk-s, kaela l/s-d on 
dünaamikas väiksemad.

11/15 pea MRT: Lisamassi ülalõualuu prk-s enam
ei ole, neurohüpofüüs ei eristu

7/16 pea MRT: Neurohüpofüüs ei eristu

8/16 ravi lõpetati, täielik remissioon.

12/16; 5/17 pea MRT: dünaamikata

11/17 pea MRT (1a ravi lõpust): jälgitav
neurohüpofüüs (bright spot)



Raviefekti jälgimine

8/19 ja 9/20 pea MRT: ii

9/20 = 4a ravi lõpetamisest:

• Langerhansi-rakuline histiotsütoos remissioonis.

• Kliiniliselt: ilma minirinita esineb polüuuria (magediabeet püsib), muus osas
sümptomiteta.



Haigusjuht 2 (TÜK 2018)

• 5a7k tütarlaps
• Varasemalt tavapärase tervisega
• 2/18 korduvalt dreneeritud spontaanne parempoolne õhkrind
• Põhjuse selgitamiseks teostati rindkere KT-uuring



Esmane rindkere KT 2/18: Bilateraalsel domineerivat üla- ja kesksagarates
rohkelt erineva suurusega õhukese äärisega laatuvaid tsüstjaid
muutusi. Tsüstide vahel on tavapärase struktuuriga kopsukude.



Kliiniliselt kaebusteta.

Uus rindkere KT 6/18: leid veidi 
progresseerunud, tsüstid 
kohati suuremad. 

Kopsu biopsia + BAL.

Kontroll ü/v biopsia järgselt: 
Bilateraalselt kopsudes joonise jämekärgjas 
korrapäratu deformatsioon, tsüstid.

Uuringud 6/18



Histoloogia ja immuunhistokeemia

Tavapärase ehitusega kopsukoes näha väikeseid ümaraid tsüstjaid alasid, milles vooderdavat epiteeli ei eristu, 
kohati näha sisepinnal paiknev õhuke histiotsütaarsetest rakkudest (CD68+) koosnev kiht, sh ilmestuvad ka 
mõned mitmetuumsed hiidrakud.
Pseudotsüstide ümber mitmed varieeruva suurusega väga rakutihedad infiltreeritud kolded, milles
infiltraadiks valdavalt võrdlemisi monomorfsed Langerhansi rakud, mille hulgas ka väheseid lümfotsüüte ja 
eosinofiilseid granulotsüüte.

Langerhansi rakkude tuumad on valdavalt veidi vesikulaarsed, kergelt irregulaarse tuumakontuuriga (kohati
näha ka tuumamembraani nöördumisi), väikeste nukleoolidega;

Immuunhistokeemiliselt neis markerid S100, CD1a ja Langerin positiivsed.

Histoloogiline ja immuunhistokeemiline leid on iseloomulikud kopsu Langerhansi-rakulisele
histiotsütoosile.



Esmane leviku hindamine 6/18

Kõhu UH: Suurenenud lümfisõlmi mesenteriaalsel
ega retroperitoneaalsel ei ole, organomegaaliat ei
ole.

Pea KT: Mastoidrakustikus paremal vähest sisaldist, 
luu haaratust ei ole - põletiku jääkleid.

Rö pikkadest toruluudest: luukoldeid ei ilmne

Vereanalüüsid: oluliste patoloogiliste kõrvalekalleteta

Luude, maksa, põrna, luuüdi haaratust teostatud
uuringute alusel ei esine.

DGN: Langerhansi-rakuline histiotsütoos;
isoleeritud bilateraalne kopsude haaratus.



Ravi alustamine ja raviefekti hindamine

7/18 alustati ravi LCH 2009 protokolli järgi vinblastiini, prednisolooni, purinetooli ja 

inhaleeritava glükokortikoidhormooniga.

8/18 rindkere KT: väiksemad tsüstjad muutused kas mõõtmetelt vähenenud või kadunud; 

suuremad mitmekambrilised tsüstilised alad püsivad olulise dünaamikata - soodne dünaamika.

10/18 FDG-PET/KT: tsüstid kopsudes väiksemad - soodne dünaamika. Patoloogiliselt aktiivseid 

FDG kogunemisi esile ei tule.

7/19 ravi lõpp. Täielik ravivastus. Jääb jälgimisele.

8/19 ja 2/20  FDG-PET/KT: Mõned väiksemad tsüstid kadunud. Aktiivsele haigusprotsessile 

iseloomulikke aktiivseid FDG kogumikke ei visualiseeru.



Sügis/20: massiivne polüuuria ja polüdipsia

9/20 pea MRT:

- Neurohüpofüüs ei ole T1W kujutistel

eristatav.

- Infundibulum paksenenud 3 mm.

Arvamus: Langerhansi-

rakulisest histiotsütoosist tingitud muutus.

T1 CUBE

T1W



Retsidiiv

11/20 FDG-PET/KT: Uue leiuna väga madala aktiivsusega FDG kogunemine hüpofüüsi

piirkonnas. Kopsudes lisandunud väikseid tsüste ja mõnes lokalisatsioonis on 

varasemad väiksed tüstid muutunud suuremaks.

Diagnoos: D76.0 Langerhansi-rakuline histiotsütoos; algselt bilateraalne kopsude

haaratus; KNS retsidiiv 11/2020 (ja võimalik kopsude haaratus)

1/21 alustati uuesti ravi: uus skeem LCH IV protokolli Stratum 2 alusel: Prednisoloon, 

Cytarabine, Vincristine.



Peaaju MRT dünaamika hindamiseks 5/21:

- Infundibulum dünaamikas õhem 0,3 -> 0,2 cm. Neurohüpofüüsi endiselt ei eristu.
- Ponsi lisandunud kaks T2 hüperintensiivset mittekontrasteeruvat kollet. DWI/ADC kujutistel

esile ei tule. - Inaktiivsed kahjustuskolded? Etioloogia ebaselge.

T2W TSE

T2W TSET2W TSET1W TFE



8/21 pea MRT: Ponsis kaks T2 hüperintensiivset kollet on dünaamikas suurenenud ja 
kontrasteeruvad õrnalt.

T2W TSE T1W DIXON CM



Retsidiivi ravi

8/21 väliskonsultatsioon (Karolinska): Kõige tõenäolisemalt tegemist LCH kolletega

(vähem tõenäoline LCH neurodegeneratsioon). Keemiaravi ajal dünaamikas

suurenenud -> ravi vahetada.

9/21 enne uut keemiaravi ravi võetud lumbaalpunktsioon koos liivorianalüüsidega, 

mis saadetud Karolinskasse, kus uuritakse neuromarkereid (sh LCH 

neurodegeneratsiooni võimalust). Tulemused veel teadmata.



Kokkuvõte

• LCH on laia kliinilise pildi ja mittespetsiifilise radioloogilise leiuga
müeloidne neoplaasia.

• Radioloogilistel uuringutel LCH-le viitavate muutuste märkamine ja 
kirjeldamine on oluline diagnoosini jõudmisel, ravi efektiivsuse
jälgimisel ning retsidiivi avastamisel.

• Kõige suurem kliiniline vihje LCH-le on tsentraalne magediabeet ja 
luuvalu.

• LCH-le võiks diferentsiaaldiagnostiliselt mõelda, kui näha lüütilised
kaldus servadega kolded koljuluudel; vertebra plana; infundibulumi
paksenemine.
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