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Esinemissagedus ja elulemus Eestis

• 2019. a esmasjuhtude arv on Eestis 149

• Sageduselt 8. paige

• 57,3% juhtudest lokaalne haigus, 16,6% kauglevikuga

• Elulemus:
• 5 aasta elulemus 69%

• 10 aasta elulemus 62%



Neerutuumorite klassifikatsioon 

• Tsüstjad vs soliidsed

• Beniigsed vs maliigsed

• Maliigsete tuumorite histoloogiline klassifikatsioon
• Neerurakulised kartsinoomid (RCC) – tuubulite epiteelist lähtunud, 80-90% juhtudest

• Helerakuline RCC (ccRCC) – 70-80 %
• Papillaarne RCC
• Kromofoobne RCC
• Kogumistorukeste RCC
• Neeru medullaarne kartsinoom
• Sarkomatoidne RCC

• Metanefrilised tuumorid
• Segatüüpi epiteliaalsed ja stromaalsed tuumorid
• Mesenhümaalsed tuumorid
• Embrüonaalsed tuumorid
• Neuroendokriinsed
• Metastaasid 



Kliiniline pilt 

• Makroskoopiline hematuuria (~60% juhtudest)

• Tuim valu

• Palpeeritav mass

• Enamus neerutuumoreid on juhuleid

• Geneetiline predisponeeritus
• Von Hippel Lindau sündroom
• Tuberoosne skleroos
• Birt-Hogg-Dube sündroom



KT-uuringu protokoll

• Natiiv
• Rasv, kaltsifikaadid, hemorraagia, valgurohke vedelik

• Kortikomedullaarne faas – 25-40 sek

• Nefrogeenne faas – 100-120 sek
• Tuumorid, tuumortrombid

• Hilisfaas – 7-8 min
• Kui transitoorrakuline kartsinoom on dif. diagnoosina võimalik

• Kollektorsüsteemi haaratuse hindamine (enne operatsiooni/ablatsiooni)

• Reaalsus: enamasti portovenoosne faas



Tsüstjad lesioonid – Bosniaki klassifikatsioon 
2019

• Uuendatud 2019. aastal
• parandada kõrgema riski kategooriate spetsiifilisust
• vähendada subjektiivsust

• Ametlikult väljatoodud ka MRT
• Nodulaarsed/suured kaltsifikaadid
• Ühtlaselt kõrge tihedusega massid, mis on suuremad kui 3 cm
• Heterogeense struktuuriga, kuid KT alusel ei kontrasteeru

• Millal kasutada?
• Tsüstjad massid (sisaldab pehmekoelist komponenti <25% mahust)

• Viitan ka 03.11.2021 H.Vilt. Neerutsüstid

https://ery.ee/wp-content/uploads/Tartu/2021-2022/H_Vilt_Neerutsustid_031121.pdf


Tsüstjad lesioonid – Bosniaki klassifikatsioon 
2019
• Millal mitte kasutada?

• Infektsioossed, põletikulised või vaskulaarsed lesioonid
• Pehmekoelise komponendi maht >25%
• Geneetilised sündroomid, mis predisponeerivad neerutuumoritele
• Tsüstid d alla 1 cm

• Defineerib kasutatavad terminid 

• Terminoloogia, mida ei soovitata kasutada
• Komplitseeritud tsüst
• Komplekstsüst 



Vana versioon



Terminite definitsioonid uue Bosniaki
klassifikatsiooni järgi
• Kontrasteerumine – KT-uuringul 

tiheduse muutus üle 20 HU; MRT-l 
signaali intensiivsuse tõus 15%
• ROI 2/3 massist, vältida perifeerseid 

massi osasid

• Homogeenne – kogu mass on 
ühtlase tihedusega, ei ole 
kaltsifikaate ega septe

• Lihtne vedelik 
• Tihedus -9-20 HU

• MRT-l liikvori signaaliga



• Sept – lineaarne või kaarjas 
struktuur, mis ühendab kahte pinda
• „Mõned“ – 1-3 septi (Bosniak II)

• „Palju“ – 4 või rohkem (Bosniak IIF)

• Septide/seina paksus
• Õhuke – ≤2 mm

• Minimaalselt paksenenud – 3 mm

• Paksenenud - ≥4 mm 



• Ebaühtlane seina/septi
paksenemine
• ≤ 3 mm fokaalne või difuusne 

kontrasteeruv protrusioon, mis 
moodustab nürinurga septi/seinaga, 
millega ta ühenduses on (Bosniak III 
tunnus);

• Nodulaarsus
• Protrusioon, mis moodustab 

teravnurga septi/seinaga, millega 
ühenduses on; kontrasteerub

• ≥4 mm fokaalne või difuusne 
kontrasteeruv konveksne protrusioon, 
mis moodustab nürinurga 
septi/seinaga, millega ta ühenduses 
on; kontrasteerub





Pahaloomulisuse esinemissagedus erinevates 
Bosniaki kategooriates
• Bosniak I  0%

• Bosniak II  <1%

• Bosniak IIF – 0-38%
• Jälgida, uuringud 6 ja 12 kuu möödudes; seejärel kord aastas 5 aasta jooksul

• Bosniak III - ~50%

• Bosniak IV - ~90%

Uuendatud klassifikatsioon käsitluses muutusi kaasa ei too. 
• Vanus, eeldavat eluiga, kaasuvad haigused jne



Soliidsed tuumorid

• Valdavalt neerurakulised kartsinoomid

• Radioloogi roll 
• püüda võimalusel eristada maliigset ja beniigset muutust

• on määrata staadium ja lokaalne staatus

• kirurgilise ravi planeerimine/ablatsiooni planeerimine

23.09.2020 A.Naidenkova. Pahaloomuline neerutuumor

https://ery.ee/wp-content/uploads/Tallinn/2020-2021/A_Naidenkova_Neerutuumor_230920.pdf


Helerakuline RCC

• Tüüpiline palli tüüpi lesioon
• 5% infiltratiivse kasvuga 

• Nekroos, hemorraagia, tsüstiline komponent, 
kaltsifikaadid

• Kapsliga 

• 80% juhtudes sisaldab intratsellulaarset
rasva

• Tugev kontrasteerumine kortikomedullaarses
faasis
• Raske leida väikseid endofüütseid sõlmi

• Kõige sensitiivsem on nefrogeenne faas –
wash out

• MRT:
• T1 kujutisel iso- või hüpointensiivne
• T2 hüperintensiivne
• IP-OP kujutisel signaali langus – ei ole 

angiomüolipoom!



Papillaarne RCC

• 10-15% kõikidest RCC-dest

• Tüüpiliselt homogeensema struktuuriga ja 
hüpovaskulaarsed
• Nõrk kontrasteerumine, 10-20 HU

• Suured tuumorid heterogeensemad

• Võivad olla bilateraalsed ja multifokaalsed

• Väga harva sisaldavad makroskoopilist rasva 
ja kaltsifikaate

• MRT
• T1 madala signaaliga
• T2 madala signaaliga
• T1 C+  nõrk kontrasteerumine
• DWI/ADC kujutisel difusioonirestriktsioon



Kromofoobne RCC

• 5% juhtudest

• Soliidne teravalt piirdunud tuumor

• Lobulaarne kontuur võimalik

• Tsentraalne arm, nekroos on harva

• Kontrasteerub ühtlaselt 

• Radioloogiliselt ei saa eristada 
onkotsütoomist.



Mida peaks kirjeldama neeru maliigse
tuumori korral? 
• Tuumori mõõtmed, kolmes 

tasapinnas
• Olulisim on maksimaalne mõõt

• Lokalisatsioon 
• Poolused

• Anterioorne või posterioorne
neerukontuur



• Neeru 
kogumissüsteemi/neeru 
siinuse lähedus
• Kõige täpsem hindamine 

hilisfaasis

• Eksofüütne/endofüütne
kasvumuster
• >50% eksofüütne

• <50% eksofüütne



• Kirjeldab tuumori komplekssust ning aitab valida kirurgilise ravi tehnikat

• <7 punkti – madal 

• 7-9 punkti – mõõdukas

• >9 punkti – kõrge 



Mida peaks kirjeldama neeru maliigse
tuumori korral? (2)

• Morfoloogia: soliidne, tsüstiline, uroteliaalne/infiltratiivne

• Perinefriumi rasvkoe infiltratsioon

• Gerota fastsia haaratus/kontakt

• Tuumori levik samapoolsesse neerupealisesse

• Muude organite lähedus/haaratus

• Veresooned: neeru- ja alumise õõnesveeni haaratus, lisaveresooned

• Lümfadenopaatia

• Kaugmetastaasid 





Regionaalsed lümfisõlmed:  hilaarsed, parakavaalsed, paraaortaalsed (kõhuaort)



Ravi 

• Kirurgiline ravi
• Osaline nefrektoomia (avatud, laparoskoopiline)
• Radikaalne nefrektoomia
• Ablatsioon

• Väikeste kasvajate korral ka jälgimine

• Immuunravi

• Sihtmärkravi 

• Ravivastuse hindamine immuunravi korral: progressioon vs 
pseudoprogressioon 



Haigusjuht 60. a M – andmed eemaldatud. 
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Tänan!


