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KopsuKopsu pahaloomuliste kasvajatepahaloomuliste kasvajate
histoloogilised vormid ja suhtelinehistoloogilised vormid ja suhtelinehistoloogilised vormid ja suhteline histoloogilised vormid ja suhteline 

esinemissagedusesinemissagedus

Histoloogiline tüüpHistoloogiline tüüp Sagedus (%)Sagedus (%) 5 a. elulemus (%)5 a. elulemus (%)
Ad k t iAd k t i 3232 3535 1717AdenokartsinoomAdenokartsinoom 3232--3535 1717

Bronhioloalveolaarne vähkBronhioloalveolaarne vähk 33 4242

E id id ähkE id id ähk 2929 3030 1515Epidermoidne vähkEpidermoidne vähk 2929--3030 1515
Väikerakuline vähkVäikerakuline vähk 1818 55
S äS ä 99 1111Suurerakuline vähkSuurerakuline vähk 55--99 1111
KartsinoidKartsinoid 11 8383
Mukoepidermoidne vähkMukoepidermoidne vähk 0,10,1 3939
Adenoidtsüstiline vähkAdenoidtsüstiline vähk <0,1<0,1 4848
SarkoomidSarkoomid 0,10,1 3030
KOKKUKOKKU 100100 1414
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Kopsuvähi Kopsuvähi sümptomite leviksümptomite levikpp pp
•• Kopsude ehituslikud iseärasused Kopsude ehituslikud iseärasused •• Keskkonna kus primaartuumor võib kasvadaKeskkonna kus primaartuumor võib kasvada--levidalevidaKeskkonna, kus primaartuumor võib kasvadaKeskkonna, kus primaartuumor võib kasvada--levidalevida••avaldamata tajutavat toimet elulistele avaldamata tajutavat toimet elulistele 

funktsioonidelefunktsioonidelefunktsioonidelefunktsioonidele••mõjutamata retseptoreid, millest teavitavad mõjutamata retseptoreid, millest teavitavad 
signaalid võiksid lähtudasignaalid võiksid lähtudasignaalid võiksid lähtudasignaalid võiksid lähtuda

•• EEsmasesmasell diagnoosimisel asümptomaatilisidiagnoosimisel asümptomaatilisi juhtejuhte 66––13%13%EEsmasesmasell diagnoosimisel asümptomaatilisidiagnoosimisel asümptomaatilisi juhtejuhte 66––13%13%•• AAsümptomaatiliste patsientidesümptomaatiliste patsientide 5 aasta elulemus parem5 aasta elulemus parem

Spiro Spiro et alet al. 2007; . 2007; Buccheri Buccheri && FerrignoFerrigno, 2004, 2004A. Altraja ©2011

Kopsuvähi Kopsuvähi sümptomite sümptomite tekke tekke allikadallikadpp pp

•• Kasvaja üldtoime organismile (üldsümptomid)Kasvaja üldtoime organismile (üldsümptomid)•• Primaartuumori vahetu füüsikaline ja bioloogiline mõjuPrimaartuumori vahetu füüsikaline ja bioloogiline mõju•• Kasvaja intratorakaalne levikKasvaja intratorakaalne levikjj••Hingamisteede obstruktsioonHingamisteede obstruktsioon••Suurenenud lümfisõlmedSuurenenud lümfisõlmed••Sekundaarsed muutused kasvajakoes ning Sekundaarsed muutused kasvajakoes ning 
lähedusesläheduses•• KaugmetastaasidKaugmetastaasid•• Paraneoplastilised sündroomidParaneoplastilised sündroomidParaneoplastilised sündroomidParaneoplastilised sündroomid

Spiro Spiro et alet al. 2007. 2007A. Altraja ©2011

Kopsuvähi Kopsuvähi sümptomite sagedus tekke järgisümptomite sagedus tekke järgi
Respiratoorsed sümptomidRespiratoorsed sümptomid %%•• Köha Köha 88––7575•• Hingeldus/hingamisraskus Hingeldus/hingamisraskus 33––6060•• Rindkerevalu Rindkerevalu 2020––4949•••• Veriköha Veriköha 66––3535•• Vilistav või stridoroosne hingamine Vilistav või stridoroosne hingamine 00––22

Kopsuvälised ja üldsümptomidKopsuvälised ja üldsümptomid %%•••• Kaalulangus Kaalulangus 00––6868•• Luuvalu Luuvalu 66––2525•• T i lk õ dT i lk õ d 00 2020•• Trummipulksõrmed Trummipulksõrmed 00––2020•• Palavik Palavik 00––2020•• Nõ kNõ k 00 1010•• Nõrkus Nõrkus 00––1010•• Ülemise õõnesveeni kompressioonisündroom Ülemise õõnesveeni kompressioonisündroom 00––44•• NeelamishäireNeelamishäire 00 22Neelamishäire Neelamishäire 00––22
Spiro Spiro et alet al. 2007. 2007A. Altraja ©2011

Üldsümptomid kÜldsümptomid kopsuvähiopsuvähi korralkorral
•• Isutus (anoreksia)Isutus (anoreksia)•• Kaalulangus (kahheksia)Kaalulangus (kahheksia) seotud halva prognoosiga seotud halva prognoosiga g ( )g ( ) p g gp g g•• NõrkusNõrkus

•••• Ebaselge palavikEbaselge palavik•• Suitsetajatel seletamatu suitsetamissoovi kadumineSuitsetajatel seletamatu suitsetamissoovi kadumine

•• Põhjusteks kasvajast Põhjusteks kasvajast ning piirnevatest kudedest pärining piirnevatest kudedest päritt
mediaatoritemediaatorite ning metaboliitidening metaboliitide ülevool” süsteemsesseülevool” süsteemsessemediaatoritemediaatorite ning metaboliitide ning metaboliitide „ülevool” süsteemsesse „ülevool” süsteemsesse 
vereringessevereringesse•• SSekundaarekundaarnene toime keha erinevatetoime keha erinevates märklaudorganistess märklaudorganistesSSekundaarekundaarnene toime keha erinevatetoime keha erinevates märklaudorganistess märklaudorganistes

Spiro Spiro et alet al. 2007. 2007A. Altraja ©2011



Primaarkasvajast tingitud sümptomidPrimaarkasvajast tingitud sümptomid II

•• Köha Köha -- selgelt intensiivistunud või laadilt muutunud selgelt intensiivistunud või laadilt muutunud --
köharetseptorite stimulatsioon juhtehingamisteedeköharetseptorite stimulatsioon juhtehingamisteedeköharetseptorite stimulatsioon juhtehingamisteede köharetseptorite stimulatsioon juhtehingamisteede 
epiteelisepiteelis••Primaarselt ja/või ümbritseva põletikureaktsiooni Primaarselt ja/või ümbritseva põletikureaktsiooni 

h d lh d lvahenduselvahendusel••Regionaalne levik lümfisõlmedesse Regionaalne levik lümfisõlmedesse 
(suurenemine surve(suurenemine surve(suurenemine, surve(suurenemine, surve•• DüspnoeDüspnoe -- ventilatsioonitakistus ventilatsioonitakistus -- postobstruktiivne postobstruktiivne 

pneumoonia e. obstruktiivpneumoonia e. obstruktiiv--atelektaatiline pneumoniitatelektaatiline pneumoniitpneumoonia e. obstruktiivpneumoonia e. obstruktiiv atelektaatiline pneumoniitatelektaatiline pneumoniit••KasvajakoestKasvajakoest••Suurenenud limaproduktsioonistSuurenenud limaproduktsioonistpp•• Intrapulmonaalne striidorIntrapulmonaalne striidor••Ühepoolselt mõlemas hingamisfaasis kuuldavad Ühepoolselt mõlemas hingamisfaasis kuuldavad p gp g
viledviled--kiunedkiuned

Spiro Spiro et alet al. 2007. 2007A. Altraja ©2011

Primaarkasvajast tingitud sümptomidPrimaarkasvajast tingitud sümptomid II

••Tsentraalne epidermoidne vähk trahhea bifurkatsioonil ja paremas Tsentraalne epidermoidne vähk trahhea bifurkatsioonil ja paremas 
peabronhis 61peabronhis 61--aastasel meespatsiendil: köha ja atelektaasi põhjusaastasel meespatsiendil: köha ja atelektaasi põhjuspeabronhis 61peabronhis 61 aastasel meespatsiendil: köha ja atelektaasi põhjusaastasel meespatsiendil: köha ja atelektaasi põhjus

A. Altraja ©2011

Primaarkasvajast tingitud sümptomidPrimaarkasvajast tingitud sümptomid II

••Tsentraalne epidermoidne vähk trahhea bifurkatsioonil paremas peaTsentraalne epidermoidne vähk trahhea bifurkatsioonil paremas pea jajaTsentraalne epidermoidne vähk trahhea bifurkatsioonil, paremas peaTsentraalne epidermoidne vähk trahhea bifurkatsioonil, paremas pea-- ja ja 
alasagarabronhis samal 61alasagarabronhis samal 61--aastasel meespatsiendil: alasagara osaline aastasel meespatsiendil: alasagara osaline 
atelektaas, millest omakorda tingitud pleuraefusioonatelektaas, millest omakorda tingitud pleuraefusioon A. Altraja ©2011

Köha ja intrapulmonaalne striidor tsentraalse Köha ja intrapulmonaalne striidor tsentraalse 
k k j k lk k j k lkopsukasvaja korralkopsukasvaja korral

••Striidor e. vilistavStriidor e. vilistav--kriiskav heli, peamiselt sissehingamisel kriiskav heli, peamiselt sissehingamisel 
ülemistes hingamisteedes või nii inspiiriumis kui ekspiiriumis ülemistes hingamisteedes või nii inspiiriumis kui ekspiiriumis 
rindkeresisestes juhtehingamisteedesrindkeresisestes juhtehingamisteedes (nn. intrapulmonaalne s.)(nn. intrapulmonaalne s.)••Fiiberbronhoskoopia:Fiiberbronhoskoopia: endobronhiaalne adenokartsinoomendobronhiaalne adenokartsinoomFiiberbronhoskoopia:Fiiberbronhoskoopia: endobronhiaalne adenokartsinoom endobronhiaalne adenokartsinoom 
(histoloogiliselt) paremal intermediaarbronhis(histoloogiliselt) paremal intermediaarbronhis

A. Altraja ©2011

Primaarkasvajast tingitud sümptomidPrimaarkasvajast tingitud sümptomid IIII

•• Rindkere düskomfortRindkere düskomfort•• RindkerevaluRindkerevaluRindkerevaluRindkerevalu••Tuumori kasvust parietaalsele pleuraleTuumori kasvust parietaalsele pleurale••Tuim pidev või vahelduv halvasti lokaliseeritavTuim pidev või vahelduv halvasti lokaliseeritavTuim, pidev või vahelduv, halvasti lokaliseeritavTuim, pidev või vahelduv, halvasti lokaliseeritav••Ei ole seotud hingamisliigutuste või kehaasendi Ei ole seotud hingamisliigutuste või kehaasendi 
muutusega muutusega gg••Vajab eristamist stenokardiastVajab eristamist stenokardiast•• VeriköhaVeriköha••Pigem verekiududena sekreetides, harva Pigem verekiududena sekreetides, harva 
massiivnemassiivne••Oh ü t k k ähi k htl tOh ü t k k ähi k htl t••Ohusümptom ka kopsuvähi kahtluseta Ohusümptom ka kopsuvähi kahtluseta 
röntgenogrammide korralröntgenogrammide korral

Corner Corner et alet al. 2005; Spiro . 2005; Spiro et alet al. 2007. 2007A. Altraja ©2011

••7575--aastane naispatsientaastane naispatsient••Uuringutel stenokardia tõttu 9 kuudUuringutel stenokardia tõttu 9 kuud

A. Altraja ©2011



••7575--aastane aastane 
naispatsientnaispatsient
••Adenokartsinoom Adenokartsinoom 
vasaku kopsu vasaku kopsu 
ülasagaras 3 segmendisülasagaras 3 segmendisülasagaras 3. segmendisülasagaras 3. segmendis
••Kasvaja invasioon Kasvaja invasioon 
rindkereseinarindkereseinarindkereseinarindkereseina

A. Altraja ©2011

••Sama 75Sama 75--aastane aastane 
naispatsientnaispatsient••••Tugev valu ca 6 kuu Tugev valu ca 6 kuu 
jooksul parema puusa jooksul parema puusa 
piirkonnaspiirkonnaspiirkonnas piirkonnas ••Skeleti stsintigrammil Skeleti stsintigrammil 
märkaine kogunemine märkaine kogunemine gg
parema reieluu parema reieluu 
proksimaalses osas proksimaalses osas --
luumetastaasluumetastaasluumetastaasluumetastaas

Eest Tagant
A. Altraja ©2011

Kopsuvähi Kopsuvähi sümptomid intratorakaalsest levikustsümptomid intratorakaalsest levikust

••Närvisüsteemi osade haaratusNärvisüsteemi osade haaratus
••N l ’iN l ’i h l 2h l 2 18%18%••N. laryngeus recurrens’i N. laryngeus recurrens’i halvatus: 2halvatus: 2––18%18%
••N. phrenicusN. phrenicus: düspnoe, hingamispuudulikkuse : düspnoe, hingamispuudulikkuse 

süvenemine, diafragma kõrgseissüvenemine, diafragma kõrgseis
••Õlapõimik: Pancoast’i tuumor, CÕlapõimik: Pancoast’i tuumor, C88--ThTh11--22 haaratus: haaratus: 88 11 22

valu, nahatemperatuuri muutused ja lihasatroofia valu, nahatemperatuuri muutused ja lihasatroofia 
••Sümpaatiline piiriväät: Horner’i sündroom (triaad: Sümpaatiline piiriväät: Horner’i sündroom (triaad: p p (p p (

unilateraalne mioos, ipsilateraalne ptoos ja unilateraalne mioos, ipsilateraalne ptoos ja 
higistamise puudumine näol)higistamise puudumine näol)g p )g p )

••Ganglion stellatum: Horner’i sündroomGanglion stellatum: Horner’i sündroom

Spiro Spiro et alet al. 2007. 2007A. Altraja ©2011

Kopsuvähi Kopsuvähi sümptomid intratorakaalsest levikustsümptomid intratorakaalsest levikust
•• Pleura ja rindkereseina haaratusPleura ja rindkereseina haaratus

••Rindkeresein: terav või tuimem valuRindkeresein: terav või tuimem valu••Pleura haaratus: 8Pleura haaratus: 8––15% 15% -- pigem pleuraefusioonist tingitud pigem pleuraefusioonist tingitud 
vaevused kui (lühiaegselt) pleuriitiline rindkerevaluvaevused kui (lühiaegselt) pleuriitiline rindkerevalu••Keskseinand retrosternaalne al kops ärati jaKeskseinand retrosternaalne al kops ärati ja••Keskseinand: retrosternaalne valu kopsuvärati ja Keskseinand: retrosternaalne valu kopsuvärati ja 
keskseinandi lümfisõlmede suurenemisestkeskseinandi lümfisõlmede suurenemisest•• Kardiovaskulaarsete struktuuride haaratus:Kardiovaskulaarsete struktuuride haaratus:Kardiovaskulaarsete struktuuride haaratus:Kardiovaskulaarsete struktuuride haaratus:

••Ülemise õõnesveeni kompressiooni sündroom: peamiselt Ülemise õõnesveeni kompressiooni sündroom: peamiselt 
väikerakkväikerakk--kopsuvähkkopsuvähkpp

•• Aluseks primaartuumori levik keskseinandisse või Aluseks primaartuumori levik keskseinandisse või 
parempoolsete paratrahheaalsete lümfisõlmede parempoolsete paratrahheaalsete lümfisõlmede 
metastaatiline suureneminemetastaatiline suureneminemetastaatiline suureneminemetastaatiline suurenemine•• Näo, silmalaugude, ülakeha, kaela ja käsivarte turseNäo, silmalaugude, ülakeha, kaela ja käsivarte turse•• Nahaaluste veenide dilatatsioonNahaaluste veenide dilatatsioon••Süd t t l lSüd t t l l••Süda: retrosternaalne valuSüda: retrosternaalne valu••Perikard: levik lümfogeensel teel, perikardiefusiooni ja Perikard: levik lümfogeensel teel, perikardiefusiooni ja 

supraventrikulaarsed arütmiadsupraventrikulaarsed arütmiadsupraventrikulaarsed arütmiadsupraventrikulaarsed arütmiad

Yellin Yellin et alet al. 1990; Spiro . 1990; Spiro et alet al. 2007. 2007A. Altraja ©2011

••Algselt kopsupõletikuna trakteeritud epidermoidne vähk parema kopsu Algselt kopsupõletikuna trakteeritud epidermoidne vähk parema kopsu 
alasagaras 66alasagaras 66--aastasel meespatsiendil. Paremal 1 kuu hiljem kui vasakulaastasel meespatsiendil. Paremal 1 kuu hiljem kui vasakul

A. Altraja ©2011

••Algselt kopsupõletikuna trakteeritud epidermoidne vähk parema kopsu Algselt kopsupõletikuna trakteeritud epidermoidne vähk parema kopsu 
alasagaras 66alasagaras 66--aastasel meespatsiendil. Külgülesvõtted. Paremal 1 kuu hiljem aastasel meespatsiendil. Külgülesvõtted. Paremal 1 kuu hiljem 
k i k lk i k lkui vasakulkui vasakul

A. Altraja ©2011



••Algselt kopsupõletikuna trakteeritud epidermoidne vähk parema kopsu Algselt kopsupõletikuna trakteeritud epidermoidne vähk parema kopsu 
alasagaras 66alasagaras 66--aastasel meespatsiendil. Sama patsient, keda kujutatud aastasel meespatsiendil. Sama patsient, keda kujutatud 

l t l j i t l CT ül õtt d i t d hili l i dkl t l j i t l CT ül õtt d i t d hili l i dkeelnevatel joonistel. CT ülesvõtted, mis vastavad hilisemale rindkere eelnevatel joonistel. CT ülesvõtted, mis vastavad hilisemale rindkere 
röntgenogrammile. röntgenogrammile. 

A. Altraja ©2011

Kopsuvähi Kopsuvähi kaugmetastaasidest tingitud sümptomidkaugmetastaasidest tingitud sümptomid
Li ik d k l dik l t i tid t l öö d i lLi ik d k l dik l t i tid t l öö d i lLigikaudu kolmandikul patsientidest esmasel pöördumiselLigikaudu kolmandikul patsientidest esmasel pöördumisel•• Vereanalüüsidest viitavad olemasolule: aneemia jaVereanalüüsidest viitavad olemasolule: aneemia ja
seerumi aluselise fosfataasi, maksaensüümide aktiivsuse tõusseerumi aluselise fosfataasi, maksaensüümide aktiivsuse tõusseerumi aluselise fosfataasi, maksaensüümide aktiivsuse tõusseerumi aluselise fosfataasi, maksaensüümide aktiivsuse tõus
Peamised kaugmetastaaside märklaudelundid:Peamised kaugmetastaaside märklaudelundid:•• KopsudKopsud•• L d (L d (lülilüli t t l d k i lt t l d k i l d d k idd d k id•• Luud (Luud (lülisamlülisammas, mas, suurte toruluude proksimaalsesuurte toruluude proksimaalsed osad, kuid d osad, kuid 

põhimõtteliselt kõikjale)põhimõtteliselt kõikjale)•• Luuvalu, roidemetastaaside korral pleuraalse valu sarnane Luuvalu, roidemetastaaside korral pleuraalse valu sarnane pp
terav valuterav valu•• Maks: halb prognoos, nihkeid analüüsides harvaMaks: halb prognoos, nihkeid analüüsides harva•• Neerupealised (funktsioonihäireteta) ja kõhupiirkonnaNeerupealised (funktsioonihäireteta) ja kõhupiirkonnaNeerupealised (funktsioonihäireteta) ja kõhupiirkonna Neerupealised (funktsioonihäireteta) ja kõhupiirkonna 

lümfisõlmed: kokku 25lümfisõlmed: kokku 25--30%30%•• Peaaju, seljaaju: esmaselt 10%Peaaju, seljaaju: esmaselt 10%--l, kuid haiguse jooksul kokku 25l, kuid haiguse jooksul kokku 25--
40%40%--ll40%40%--ll•• Enam väikerakuline, adenokartsinoomEnam väikerakuline, adenokartsinoom•• Peavalu, kuid ka iiveldus, oksendamine, neuroloogilisedPeavalu, kuid ka iiveldus, oksendamine, neuroloogilised••••Koldeleiud, krambid, nägemishäired, segasus, Koldeleiud, krambid, nägemishäired, segasus, 

isiksusemuutused jne.isiksusemuutused jne.•• NahkNahkNahkNahk•• Perifeersed lümfisõlmedPerifeersed lümfisõlmed
Spiro Spiro et alet al. 2007. 2007A. Altraja ©2011

KopsuvähiKopsuvähi paraneoplastilised sündroomidparaneoplastilised sündroomid
•••• Maliigsete haigustega seonduvad kliinilised fenomenid, Maliigsete haigustega seonduvad kliinilised fenomenid, 

mis ei tulene otseselt primaarkasvaja või tema mis ei tulene otseselt primaarkasvaja või tema 
metastaaside füüsikalisest toimest või intoksikatsioonistmetastaaside füüsikalisest toimest või intoksikatsioonistmetastaaside füüsikalisest toimest või intoksikatsioonistmetastaaside füüsikalisest toimest või intoksikatsioonist

•• VVõivad olla niiõivad olla nii kopsuvähikopsuvähi esimeseks kliiniliseksesimeseks kliiniliseksVVõivad olla nii õivad olla nii kopsuvähikopsuvähi esimeseks kliiniliseksesimeseks kliiniliseks
tunnuseks kui ka alles haigusetunnuseks kui ka alles haiguse hilisfaasis kujunedahilisfaasis kujuneda

•• Tekkemehhanismid (2):Tekkemehhanismid (2):••BBioaktiivseteioaktiivsete ainete (hormoonide võiainete (hormoonide või
põletikumediaatorite) ektoopilipõletikumediaatorite) ektoopilinene produktsioonproduktsioon
kkasvajaraasvajarakkudeskkudes••KKasvaja antigeenide vastasteasvaja antigeenide vastaste antikehadeantikehadeKKasvaja antigeenide vastasteasvaja antigeenide vastaste antikehade antikehade 
ristreaktiivsus märklaudkudederistreaktiivsus märklaudkudede või või --elundite elundite 
antigeenide vastuantigeenide vastugg

McClelland, 2010; McClelland, 2010; Pelosof Pelosof && GerberGerber, 2010, 2010A. Altraja ©2011

Kopsuvähi paraneoplastiliste sündroomide jaotusKopsuvähi paraneoplastiliste sündroomide jaotusKopsuvähi paraneoplastiliste sündroomide jaotusKopsuvähi paraneoplastiliste sündroomide jaotus

•• Endokriinsed sündroomidEndokriinsed sündroomidEndokriinsed sündroomidEndokriinsed sündroomid
•• Neuroloogilised sündroomidNeuroloogilised sündroomid
•• Sk l ti ü d idSk l ti ü d id•• SkeletisündroomidSkeletisündroomid
•• Renaalsed sündroomidRenaalsed sündroomid
•• Metaboolsed sündroomidMetaboolsed sündroomid
•• Süsteemsed sündroomidSüsteemsed sündroomidSüstee sed sü d oo dSüstee sed sü d oo d
•• KollageenKollageen--vaskulaarsed sündroomidvaskulaarsed sündroomid
•• NahasündroomidNahasündroomidNahasündroomidNahasündroomid
•• Hematoloogilised sündroomidHematoloogilised sündroomid
•••• Koagulopaatilised sündroomidKoagulopaatilised sündroomid

A. Altraja ©2011 Carbone Carbone et alet al., 1970; Scagliotti, 2001., 1970; Scagliotti, 2001

Endokriinsed paraneoplastilised sündroomidEndokriinsed paraneoplastilised sündroomid
•• Hü k lt i hü f f t iHü k lt i hü f f t i•• Hüperkaltseemia, hüpofosfateemia:Hüperkaltseemia, hüpofosfateemia:

•• Lamerakuline vähk, Lamerakuline vähk, 22––6%6%--ll pöördumiselpöördumisel, haiguskulu jooksul, haiguskulu jooksul 88––12%12%--ll
•• Paratüreoidhormooni sarnase proteiini (PTHParatüreoidhormooni sarnase proteiini (PTH--rP) produktsioon rP) produktsioon p (p ( ) p) p

kasvajarakkudeskasvajarakkudes
•• Antidiureetilise hormooni ebakohase produktsiooni sündroom Antidiureetilise hormooni ebakohase produktsiooni sündroom 

(SIADH)(SIADH)(SIADH):(SIADH):
•• Ennekõike väikerakuline vähk, 30Ennekõike väikerakuline vähk, 30––70%70%--l kopsuvähihaigetest, hüponatreemial kopsuvähihaigetest, hüponatreemia

•• Cushingi sündroom (AKTH hüpersekretsioon):Cushingi sündroom (AKTH hüpersekretsioon):Cushingi sündroom (AKTH hüpersekretsioon):Cushingi sündroom (AKTH hüpersekretsioon):
•• Väikerakuline vähk, kliiniline pilt vaid 1Väikerakuline vähk, kliiniline pilt vaid 1––5%5%--ll

•• Mittemetastaatiline hüperkaltseemiaMittemetastaatiline hüperkaltseemia
•• GünekomastiaGünekomastia
•• HüperkaltsitonineemiaHüperkaltsitonineemia
•• LH ja FSH suurenenud sekretsioonLH ja FSH suurenenud sekretsioon
•• HüpoglükeemiaHüpoglükeemia
•••• HüpertüreoosHüpertüreoos
•• KartsinoidsündroomKartsinoidsündroom

Scagliotti, 2001; Mazzone ja Arroliga, 2003; Spiro Scagliotti, 2001; Mazzone ja Arroliga, 2003; Spiro et alet al. 2007. 2007A. Altraja ©2011

Neuroloogilised paraneoplastilised sündroomidNeuroloogilised paraneoplastilised sündroomid
•• P ktili ltP ktili lt dit ltdit lt äik k li k ähi k läik k li k ähi k l•• Praktiliselt Praktiliselt eranditulteranditult väikerakulise kopsuvähi korralväikerakulise kopsuvähi korral, , 

ilmnevadilmnevad kliiniliselt kliiniliselt 44––5%5%--l juhtudestl juhtudest
•••• Ilmnemine ei korreleeru kopsukasvaja suuruse või Ilmnemine ei korreleeru kopsukasvaja suuruse või 

massiga massiga -- sageli piirdunud haigusegasageli piirdunud haigusega
•• Tekkemehhanismideks neuronite tuumavastased I tüüpi Tekkemehhanismideks neuronite tuumavastased I tüüpi 

autiantikehad (antiautiantikehad (anti--Hu antikehad), leitakse seerumis Hu antikehad), leitakse seerumis 
20%20%--l juhtudestl juhtudest

•• Alaäge sensoorne neuropaatiaAlaäge sensoorne neuropaatia
•••• Mononeuritis multiplexMononeuritis multiplex
•• Intestinaalne pseudoobstruktsioonIntestinaalne pseudoobstruktsioon
•• LambertiLamberti--Eatoni müasteeniline sündroom (LEMS)Eatoni müasteeniline sündroom (LEMS)LambertiLamberti--Eatoni müasteeniline sündroom (LEMS)Eatoni müasteeniline sündroom (LEMS)
•• Entsefalomüeliit, limbiline entsefaliitEntsefalomüeliit, limbiline entsefaliit
•• Pahaloomulisest kasvajast tingitud retinopaatia (pimedus)Pahaloomulisest kasvajast tingitud retinopaatia (pimedus)j g p (p )j g p (p )
•• Väikeaju degeneratsioonVäikeaju degeneratsioon
•• Nekrotiseeriv müelopaatiaNekrotiseeriv müelopaatia

A. Altraja ©2011 Patel Patel et alet al. 1993; McClelland, 2010; . 1993; McClelland, 2010; Pelosof Pelosof && GerberGerber, 2010, 2010



Paraneoplastilised nahasündroomidParaneoplastilised nahasündroomid

•• Omandatud Omandatud hypertrichosis languinosahypertrichosis languinosa (AHL)(AHL)
•• E th tE th t (EGR)(EGR)•• Erythema gyratum repensErythema gyratum repens (EGR)(EGR)
•• Multiformne erüteemMultiformne erüteem
•••• Tüloos (peopesade ja jalataldade hüperkeratoos)Tüloos (peopesade ja jalataldade hüperkeratoos)
•• ErütrodermaErütroderma
•• Eksfoliatiivne dermatiitEksfoliatiivne dermatiit
•• Acanthosis nigricansAcanthosis nigricansAcanthosis nigricansAcanthosis nigricans
•• Sweet’i sündroom (äge febriilne neutrofiilne dermatoos)Sweet’i sündroom (äge febriilne neutrofiilne dermatoos)
•• P itP it j tik ij tik i•• PruritusPruritus ja urtikaariaja urtikaaria

A. Altraja ©2011 Scagliotti, 2001Scagliotti, 2001

KollageenKollageen--vaskulaarsed paraneoplastilised vaskulaarsed paraneoplastilised 
sündroomid kopsuvähi korralsündroomid kopsuvähi korral

•••• DermatomüosiitDermatomüosiit
•• PolümüosiitPolümüosiit
•• VaskuliididVaskuliidid
•• Süsteemne erütematoosne luupusSüsteemne erütematoosne luupusSüsteemne erütematoosne luupusSüsteemne erütematoosne luupus

A. Altraja ©2011 Scagliotti, 2001Scagliotti, 2001

Hematoloogilised paraneoplastilised Hematoloogilised paraneoplastilised 
sündroomid kopsuvähi korralsündroomid kopsuvähi korral

•• AneemiaAneemiaAneemiaAneemia
•• Leukotsütoos ja eosinofiiliaLeukotsütoos ja eosinofiilia
•• Leukemoidsed reaktsioonid (leukoerütroblastoos)Leukemoidsed reaktsioonid (leukoerütroblastoos)Leukemoidsed reaktsioonid (leukoerütroblastoos)Leukemoidsed reaktsioonid (leukoerütroblastoos)
•• TrombotsütoosTrombotsütoos
•••• Trombotsütopeeniline purpurTrombotsütopeeniline purpur

A. Altraja ©2011 Scagliotti, 2001Scagliotti, 2001

Muud paraneoplastilised sündroomid kopsuvähi korralMuud paraneoplastilised sündroomid kopsuvähi korral
•• Sk l ti ü d idSk l ti ü d id•• SkeletisündroomidSkeletisündroomid

•• Hüpertroofiline osteoartropaatia (HOA): kuni 4%Hüpertroofiline osteoartropaatia (HOA): kuni 4%--l juhtudestl juhtudest
•• Sümmeetrilise hüppeSümmeetrilise hüppe--, põlve, põlve--, randme, randme-- või küünarliigeste artropaatia või küünarliigeste artropaatia 

luuümbrise proliferatiivse põletikuga pikkades toruluudesluuümbrise proliferatiivse põletikuga pikkades toruluudes
•• Sümmeetriline liigesevalu ja trummipulksõrmedSümmeetriline liigesevalu ja trummipulksõrmed
•• Sagedamini lamerakulise vähi ja adenokartsinoomi korral.Sagedamini lamerakulise vähi ja adenokartsinoomi korral.
•• Tekkepõhjuseks ülemäärane vaskulaarse endoteliaalse kasvufaktori Tekkepõhjuseks ülemäärane vaskulaarse endoteliaalse kasvufaktori 

(VEGF) ektoopiline süntees kasvajarakkudes(VEGF) ektoopiline süntees kasvajarakkudes
•• Trummipulksõrmed: kuni 35%Trummipulksõrmed: kuni 35%--l juhtudestl juhtudest

•• Renaalsed sündroomidRenaalsed sündroomid
•• GlomerulonefriitGlomerulonefriit
•• Nefrootiline sündroomNefrootiline sündroom•• Nefrootiline sündroomNefrootiline sündroom

•• Metaboolsed sündroomidMetaboolsed sündroomid
•• LaktaatatsidoosLaktaatatsidoosLaktaatatsidoosLaktaatatsidoos
•• HüpourikeemiaHüpourikeemia

•• Süsteemsed sündroomidSüsteemsed sündroomid
•••• Isutus ja kahheksiaIsutus ja kahheksia
•• PalavikPalavik

A. Altraja ©2011 Sridhar Sridhar et alet al. 1998; Scagliotti, 2001; Olan . 1998; Scagliotti, 2001; Olan et alet al. 2004. 2004

Koagulopaatilised paraneoplastilised Koagulopaatilised paraneoplastilised 
sündroomid kopsuvähi korralsündroomid kopsuvähi korral

•• TromboflebiitTromboflebiit•• TromboflebiitTromboflebiit
••Sealh. Trousseau’ sündroom (migreeruv Sealh. Trousseau’ sündroom (migreeruv 

t b fl biit)t b fl biit)venoosne tromboflebiit)venoosne tromboflebiit)
•• Mittebakteriaalne trombootiline endokardiit arteriaalse Mittebakteriaalne trombootiline endokardiit arteriaalse 

embooliagaembooliaga
•• Dissemineerunud intravaskulaarne koagulatsioon Dissemineerunud intravaskulaarne koagulatsioon 

(DIK)(DIK)

A. Altraja ©2011 Scagliotti, 2001Scagliotti, 2001

Kopsuvähi Kopsuvähi diagnostika ülesehitusdiagnostika ülesehitus
Kopsuvähi diagnostikal on mKopsuvähi diagnostikal on mitu paralleelset eesmärki:itu paralleelset eesmärki:Kopsuvähi diagnostikal on mKopsuvähi diagnostikal on mitu paralleelset eesmärki:itu paralleelset eesmärki:•• LLisaksisaks kopsuvähi kindlakstegemiselekopsuvähi kindlakstegemisele::•• SSelgitada välja olulised raviväljavaateidelgitada välja olulised raviväljavaateid määravadmääravadSSelgitada välja olulised raviväljavaateidelgitada välja olulised raviväljavaateid määravad määravad 

asjaoludasjaolud::••KKasvajaasvaja histoloogilihistoloogilinene tüütüüpp koos kasvajarakkudekoos kasvajarakkudejj gg pp jj
detailse iseloomustusega (diferentseerumisaste,detailse iseloomustusega (diferentseerumisaste,
erinevate biomarkerite ekspressioonerinevate biomarkerite ekspressioon jne.jne.••KK j t dij t di••KKasvaja staadiumasvaja staadium••Teha kindlaks patsiendi sobivus erinevate raviviiside Teha kindlaks patsiendi sobivus erinevate raviviiside 
rakendamise eeskätt kirurgilise ravi aspektistrakendamise eeskätt kirurgilise ravi aspektistrakendamise, eeskätt kirurgilise ravi aspektistrakendamise, eeskätt kirurgilise ravi aspektist

TTuginedesuginedes::••PPrimaartuumori suurusele ja levikulerimaartuumori suurusele ja levikulePPrimaartuumori suurusele ja levikulerimaartuumori suurusele ja levikule••KKaugmetastaaside olemasolule ja paiknemiseleaugmetastaaside olemasolule ja paiknemisele••PPatsiendi üldiseatsiendi üldiselele kliinilisekliiniliselele jaja funktsionaalsefunktsionaalselelePPatsiendi üldiseatsiendi üldiselele kliinilisekliiniliselele jaja funktsionaalsefunktsionaalselele
seisundiseisundile (hindamisskoorid, funktsionaalsed le (hindamisskoorid, funktsionaalsed 
eriuuringud)eriuuringud)

Diagnostika algetapist (kasvaja avastamisest) alates on Diagnostika algetapist (kasvaja avastamisest) alates on 
esiplaanil radioloogilisedesiplaanil radioloogilised uuringuduuringud Spiro Spiro et alet al. 2007. 2007A. Altraja ©2011



Radioloogilised meetodid kopsuvähi diagnostikasRadioloogilised meetodid kopsuvähi diagnostikasRadioloogilised meetodid kopsuvähi diagnostikasRadioloogilised meetodid kopsuvähi diagnostikas

••Rindkere röntgenülesvõte Rindkere röntgenülesvõte kahes projektsioonis:kahes projektsioonis:••••Sageli esimene viide kopsukasvajastSageli esimene viide kopsukasvajast••KKasvaja leviku (suuruse, lokalisatsiooni), asvaja leviku (suuruse, lokalisatsiooni), 
k di k l ü t i l t ik di k l ü t i l t ikardiovaskulaarse süsteemi poolsete ravi kardiovaskulaarse süsteemi poolsete ravi 
vastunäidustuste selgitamiseksvastunäidustuste selgitamiseks••Kasvaja kahtluse või olemasolu korralKasvaja kahtluse või olemasolu korral CT rindkereCT rindkerestst jajaKasvaja kahtluse või olemasolu korral Kasvaja kahtluse või olemasolu korral CT rindkereCT rindkerestst ja ja 

ülakõhülakõhust, natiivis ja kontrastainegaust, natiivis ja kontrastainega: : ••TTäpsemini primaarkasvaja suurus, asetus, äpsemini primaarkasvaja suurus, asetus, p p j , ,p p j , ,
regionaalne levik ja kasvuviis, nekroosid, regionaalne levik ja kasvuviis, nekroosid, 
destruktsioonid, lubistused; neerude, maksa, destruktsioonid, lubistused; neerude, maksa, 
neerupealiste metastaasidneerupealiste metastaasidneerupealiste metastaasidneerupealiste metastaasid••CT peast mitte rutiinselt, vaid kui CT peast mitte rutiinselt, vaid kui kliiniliselt jääb kahtlus kliiniliselt jääb kahtlus 

ajumetastaasajumetastaasideleideleajumetastaasajumetastaasideleidele••Kui leviku tunnused (kaebused või kõrge alkaalse fosfataasi Kui leviku tunnused (kaebused või kõrge alkaalse fosfataasi 
sisaldus seerumis) sisaldus seerumis)  radioradioisotoopisotoopdiagnostika diagnostika –– skelett skelett )) gg••Kaebuste puhul söögitoru röntgenuuringudKaebuste puhul söögitoru röntgenuuringud

A. Altraja ©2011

Röntgenleiu variandid kopsuvähi korralRöntgenleiu variandid kopsuvähi korral••VVarjustus tipus (arjustus tipus (PPancoastancoast’i’i--tüüpi)tüüpi)VVarjustus tipus (arjustus tipus (PPancoastancoast ii--tüüpi)tüüpi)••PPerifeerne (solitaarne) ümarvarierifeerne (solitaarne) ümarvari••DDestruktsioon (kavitatsioon) kopsusestruktsioon (kavitatsioon) kopsusDDestruktsioon (kavitatsioon) kopsusestruktsioon (kavitatsioon) kopsus••PPerifeerne bronhioloalveolaarne (halvasti piirdunud erifeerne bronhioloalveolaarne (halvasti piirdunud 
pneumooniasarnane varjustus)pneumooniasarnane varjustus)••••TTsentraalne vähk sentraalne vähk –– lisavari kopsuväratis või muutunud lisavari kopsuväratis või muutunud 
kopsuvärati konfiguratsioonkopsuvärati konfiguratsioon••Mediastinaalne või kopsuvärati lümfadenopaatiaMediastinaalne või kopsuvärati lümfadenopaatiaMediastinaalne või kopsuvärati lümfadenopaatiaMediastinaalne või kopsuvärati lümfadenopaatia••KKohalik emfüseem (õhu lõksustumisel osalisest ohalik emfüseem (õhu lõksustumisel osalisest 
bronhisulgusest)bronhisulgusest)g )g )••““HHalvasti paranev pneumoonia”alvasti paranev pneumoonia”••BBronhiektaasidronhiektaasid••OObstruktiivbstruktiiv--atelektaatiline pneumoniit (tuumori suhtes atelektaatiline pneumoniit (tuumori suhtes 
perifeerne varjustus koos haaratud kopsuosa mahu osalise perifeerne varjustus koos haaratud kopsuosa mahu osalise 
vähenemisega) ja tsentraalsele suunduva lümfangiidigavähenemisega) ja tsentraalsele suunduva lümfangiidigavähenemisega) ja tsentraalsele suunduva lümfangiidigavähenemisega) ja tsentraalsele suunduva lümfangiidiga••SSegmendi, sagara või kogu kopsu atelektaasegmendi, sagara või kogu kopsu atelektaas••PPleuraefusiooleuraefusioonnPPleuraefusiooleuraefusioonn••LLuuliste struktuuride destruktsioonuuliste struktuuride destruktsioon

A. Altraja ©2011

Bronhoskoopia koos abimeetoditega kopsuvähi diagnostikasBronhoskoopia koos abimeetoditega kopsuvähi diagnostikas
Teenib järgmisi eesmärke:Teenib järgmisi eesmärke:•• Morfoloogilise diagnoosi saamineMorfoloogilise diagnoosi saamine•• K j l ik hi d iK j l ik hi d i•• Kasvaja leviku hindamineKasvaja leviku hindamine•• Kasvaja avastamineKasvaja avastamine•• Spetsiaalsete ravimeetodite rakendamineSpetsiaalsete ravimeetodite rakendamineSpetsiaalsete ravimeetodite rakendamine Spetsiaalsete ravimeetodite rakendamine •• Raviefekti hindamineRaviefekti hindamine

•• Fiiberbronhoskoopia (FB) tehakse kõigil, kelFiiberbronhoskoopia (FB) tehakse kõigil, kellel kliinilislel kliinilis--
radioloogiliseltradioloogiliselt on tsentraalse kopsukasvaja kahtluson tsentraalse kopsukasvaja kahtlus•• Näht t l i i t t bi i ( it lik lt äh lt 3Näht t l i i t t bi i ( it lik lt äh lt 3•• Nähtavast lesioonist tangbiopsia (soovituslikult vähemalt 3 Nähtavast lesioonist tangbiopsia (soovituslikult vähemalt 3 
bioptaati)bioptaati)•• Tundlikkus 74%Tundlikkus 74%Tundlikkus 74%Tundlikkus 74%•• LoputusLoputus-- ja haritsütoloogia tundlikkused on väiksemad (vastavalt ja haritsütoloogia tundlikkused on väiksemad (vastavalt 
48% ja 59%), kombineeritakse tangbiopsiaga48% ja 59%), kombineeritakse tangbiopsiaga•••• Transbronhiaalne nõelaspiratsioon (TBNA) limaskestaaluse või Transbronhiaalne nõelaspiratsioon (TBNA) limaskestaaluse või 
peribronhiaalse kasvaja puhulperibronhiaalse kasvaja puhul•• Krüobiopsia tagab parima histoloogilise kvaliteedi ja 100%Krüobiopsia tagab parima histoloogilise kvaliteedi ja 100%--ni ulatuvani ulatuvaKrüobiopsia tagab parima histoloogilise kvaliteedi ja 100%Krüobiopsia tagab parima histoloogilise kvaliteedi ja 100%--ni ulatuva ni ulatuva 
tundlikkusetundlikkuse

A. Altraja ©2011 Rivera & Mehta, 2007; Marran Rivera & Mehta, 2007; Marran et alet al., 2010., 2010

Tavalise fiiberbronhoskoopia nägemisulatusTavalise fiiberbronhoskoopia nägemisulatus
••BronhilimaskestaBronhilimaskesta
ja bronhivalendike ja bronhivalendike 

ähähnähtavus nähtavus ––
sub(sub)segmendisub(sub)segmendi--
bronhideni (4.bronhideni (4.--5.5.bronhideni (4.bronhideni (4. 5. 5. 
hargnemisjärguni)hargnemisjärguni)

A. Altraja ©2010

Bronhoskoopia koos abimeetoditega Bronhoskoopia koos abimeetoditega 
perifeerse kopsuvähi korralperifeerse kopsuvähi korralperifeerse kopsuvähi korralperifeerse kopsuvähi korral

•• Üldjuhul võetakse ette ka perifeerse kopsukasvaja korral Üldjuhul võetakse ette ka perifeerse kopsukasvaja korral 
(k j i l l it b di(k j i l l it b di b hid i l t lb hid i l t l(kasvaja ei ole leitav subsegmendi(kasvaja ei ole leitav subsegmendi-- bronhideni ulatuval bronhideni ulatuval 
vaatluselvaatlusel

•• P i di tili t dlikk (57%) d kP i di tili t dlikk (57%) d k•• Parim diagnostiline tundlikkus (57%) saadakse Parim diagnostiline tundlikkus (57%) saadakse 
transbronhiaalse biopsiaga (TBB) ehk nn. kaugbiopsiagatransbronhiaalse biopsiaga (TBB) ehk nn. kaugbiopsiaga

•••• Abiks eAbiks erinevad koordinaatsüsteemid rinevad koordinaatsüsteemid 
•• Tundlikkust suurendab FB koos endobronhiaalse Tundlikkust suurendab FB koos endobronhiaalse 

ultraheli (EBUS) juhitud nõelbiopsiaga (EBUSultraheli (EBUS) juhitud nõelbiopsiaga (EBUS--NA)NA)
•• KrüoKrüo--kaugbiopsiakaugbiopsiag pg p

A. Altraja ©2011 Rivera & Mehta, 2007Rivera & Mehta, 2007

Perifeerse kopsuvähi diagnostikaPerifeerse kopsuvähi diagnostika
•• E ä kE ä k f l ili di i if l ili di i i•• Eesmärk Eesmärk –– morfoloogilise diagnoosi saaminemorfoloogilise diagnoosi saamine

••Perifeerse kopsukolde olemuse selgitaminePerifeerse kopsukolde olemuse selgitamine
••Kui maliigne neoplasma, siis milline on Kui maliigne neoplasma, siis milline on 

histolooglilne tüüphistolooglilne tüüp
•• Perifeerse kasvaja korral on transtorakaalne Perifeerse kasvaja korral on transtorakaalne 

jämenõelbiopsia (jämenõelbiopsia (core needle biopsycore needle biopsy, CNB) või , CNB) või j p (j p ( p yp y, ), )
peennõelaspiratsioon (peennõelaspiratsioon (finefine--needle aspirationneedle aspiration, FNA), mida , FNA), mida 
tehakse piltdiagnostilise seadme kontrolli alltehakse piltdiagnostilise seadme kontrolli all

A. Altraja ©2011



Kui on olemas kopsuvähi kahtlus ja Kui on olemas kopsuvähi kahtlus ja 
keskseinandi ulatuslik infiltratsioon:keskseinandi ulatuslik infiltratsioon:keskseinandi ulatuslik infiltratsioon:keskseinandi ulatuslik infiltratsioon:

Eesmärk Eesmärk –– morfoloogilise diagnoosi saaminemorfoloogilise diagnoosi saamineg gg g
•• Leitakse diagnostikaks patsiendile sobivaim ja Leitakse diagnostikaks patsiendile sobivaim ja 

turvalisim meetod:turvalisim meetod:
••FB koos TBNAFB koos TBNA--gaga
••EBUSEBUS NANAEBUSEBUS--NANA
••Söögitorukaudse ultraheliga juhitud nõelbiopsia Söögitorukaudse ultraheliga juhitud nõelbiopsia 

(EUS(EUS NA)NA)(EUS(EUS--NA)NA)
••CNB, FNACNB, FNA
••••Mediastinoskoopia (MESK)Mediastinoskoopia (MESK)

A. Altraja ©2011 Rivera & Mehta, 2007Rivera & Mehta, 2007

Röga tsütoloogiline uurimineRöga tsütoloogiline uurimine

Eesmärk Eesmärk –– morfoloogilise diagnoosi saamine morfoloogilise diagnoosi saamine g gg g
•• Rakendatakse, kui poolinvasiivsed või invasiivsed Rakendatakse, kui poolinvasiivsed või invasiivsed 

protseduurid kujutavad endast patsiendile liigset riskiprotseduurid kujutavad endast patsiendile liigset riskip j p gp j p g
•• Väga kõikuva diagnostilise tundlikkusega (42Väga kõikuva diagnostilise tundlikkusega (42––97%), 97%), 

sõltuvalt kasvaja lokalisatsioonist ja proovide arvust,sõltuvalt kasvaja lokalisatsioonist ja proovide arvust,sõltuvalt kasvaja lokalisatsioonist ja proovide arvust,sõltuvalt kasvaja lokalisatsioonist ja proovide arvust,
•• 11––3 proovi korral vastavalt 683 proovi korral vastavalt 68––86% 86% 
•• Rögaproovi positiivsus on tõenäolisem veriköhaRögaproovi positiivsus on tõenäolisem veriköha•• Rögaproovi positiivsus on tõenäolisem veriköha, Rögaproovi positiivsus on tõenäolisem veriköha, 

väikese FEVväikese FEV11, suurte (>2,4 cm läbimõõdus) ja , suurte (>2,4 cm läbimõõdus) ja 
tsentraalsete tuumorite puhultsentraalsete tuumorite puhultsentraalsete tuumorite puhultsentraalsete tuumorite puhul
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Kui kopsuvähi kahtlusega patsiendil on pleuraefusiooni Kui kopsuvähi kahtlusega patsiendil on pleuraefusiooni 
kliiniliskliinilis--radioloogilised tunnusedradioloogilised tunnusedkliiniliskliinilis radioloogilised tunnusedradioloogilised tunnused

Eesmärk Eesmärk –– morfoloogilise diagnoosi saamine, kasvaja morfoloogilise diagnoosi saamine, kasvaja 
l ik hi d il ik hi d ileviku hindamine leviku hindamine 

•• Teostada diagnostiline torakotsentees (pleuraõõne Teostada diagnostiline torakotsentees (pleuraõõne 
kt i ) k l d lik t üt l ili jkt i ) k l d lik t üt l ili jpunktsioon) koos pleuravedeliku tsütoloogilise ja punktsioon) koos pleuravedeliku tsütoloogilise ja 

histoloogilise analüüsigahistoloogilise analüüsiga
•••• Kui morfoloogilised testid pleuravedelikust on Kui morfoloogilised testid pleuravedelikust on 

negatiivsed vähemalt kahe torakotsenteesi materjalist,negatiivsed vähemalt kahe torakotsenteesi materjalist,
•• on järgmise uuringuna näidustatud on järgmise uuringuna näidustatud 

(video)torakoskoopia (kui pleuraefusiooni põhjuse (video)torakoskoopia (kui pleuraefusiooni põhjuse 
kindlakstegemine on kliiniliselt jätkuvalt oluline)kindlakstegemine on kliiniliselt jätkuvalt oluline)

A. Altraja ©2011 Rivera & Mehta, 2007Rivera & Mehta, 2007

Kui on kahtlus ennekõike väikerakulisele vähileKui on kahtlus ennekõike väikerakulisele vähile
Eesmärk Eesmärk –– morfoloogilise diagnoosi saaminemorfoloogilise diagnoosi saamine
•• Kui kliinilisKui kliinilis--radioloogiliselt kahtlustatakse põhjendatultradioloogiliselt kahtlustatakse põhjendatultKui kliinilisKui kliinilis radioloogiliselt kahtlustatakse põhjendatult radioloogiliselt kahtlustatakse põhjendatult 

ennekõike väikerakulist kopsuvähki, tuleks diagnoos ennekõike väikerakulist kopsuvähki, tuleks diagnoos 
kinnitada konkreetse patsiendi ja tema seisundi kinnitada konkreetse patsiendi ja tema seisundi p jp j
aspektist lihtsaima meetodiga:aspektist lihtsaima meetodiga:

••Röga tsütoloogiaRöga tsütoloogiaRöga tsütoloogiaRöga tsütoloogia
••Pleuraõõne punktsioon (torakotsentees)Pleuraõõne punktsioon (torakotsentees)
••CNB või FNACNB või FNA••CNB või FNACNB või FNA
••Bronhoskoopia koos abimeetoditega Bronhoskoopia koos abimeetoditega 

(t bi i d TBNA EBUS(t bi i d TBNA EBUS NA) õi EUSNA) õi EUS NA)NA)(tangbiopsiad, TBNA, EBUS(tangbiopsiad, TBNA, EBUS--NA) või EUSNA) või EUS--NA)NA)

A. Altraja ©2011 Rivera & Mehta, 2007Rivera & Mehta, 2007

Kaugmetastaaside uurimine kopsuvähi kontekstisKaugmetastaaside uurimine kopsuvähi kontekstis
Eesmärk Eesmärk –– morfoloogilise diagnoosi saamine, leviku morfoloogilise diagnoosi saamine, leviku 

hindamine hindamine 
•• Kui üksik kaugmetastaasiks sobiv muutus, võtta sellest Kui üksik kaugmetastaasiks sobiv muutus, võtta sellest 

biopsia või nõelbiopsiabiopsia või nõelbiopsiap pp p
•• Kui kaugmetastaasidena trakteeritavaid koldeid on Kui kaugmetastaasidena trakteeritavaid koldeid on 

mitmeid ning nendest materjali saamine keerukas,mitmeid ning nendest materjali saamine keerukas,mitmeid ning nendest materjali saamine keerukas, mitmeid ning nendest materjali saamine keerukas, 
rakendatakse konkreetsele patsiendile kõige rakendatakse konkreetsele patsiendile kõige 
sobilikumat ja turvalisemat primaarsele kopsukasvajalesobilikumat ja turvalisemat primaarsele kopsukasvajalesobilikumat ja turvalisemat primaarsele kopsukasvajale sobilikumat ja turvalisemat primaarsele kopsukasvajale 
suunatud meetodit (FB koos TBNAsuunatud meetodit (FB koos TBNA--ga, EBUSga, EBUS--NA, EUSNA, EUS--
NA, CNB või FNA)NA, CNB või FNA), ), )
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Käitumine negatiivse morfoloogilise tulemuse Käitumine negatiivse morfoloogilise tulemuse 
i l k ähi k htl k t k tii l k ähi k htl k t k tisaamisel kopsuvähi kahtluse kontekstissaamisel kopsuvähi kahtluse kontekstis

Kasvaja kliinilisKasvaja kliinilis--radioloogise kahtluse püsimisel:radioloogise kahtluse püsimisel:Kasvaja kliinilisKasvaja kliinilis--radioloogise kahtluse püsimisel:radioloogise kahtluse püsimisel:

•• Näidustatud edasised uuringudNäidustatud edasised uuringudNäidustatud edasised uuringudNäidustatud edasised uuringud•• 1818FDGFDG--PETPET--CT CT –– annab lisateavet diagnoosimiseks ja annab lisateavet diagnoosimiseks ja 
staadiumi määramiseksstaadiumi määramiseksstaadiumi määramiseksstaadiumi määramiseks•• Kaaluda uuringute oodatavat tulemuslikkust, Kaaluda uuringute oodatavat tulemuslikkust, 
invasiivsust ja kättesaadavust patsiendi üldise kliinilise invasiivsust ja kättesaadavust patsiendi üldise kliinilise j pj p
seisundi ja raviväljavaadete suhtes (palju ühe või teise seisundi ja raviväljavaadete suhtes (palju ühe või teise 
uuringu tulemused tegelikkuses raviotsuseid uuringu tulemused tegelikkuses raviotsuseid g gg g
muudavad)muudavad)
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Muud uuringud kopsuvähi kontekstisMuud uuringud kopsuvähi kontekstisMuud uuringud kopsuvähi kontekstisMuud uuringud kopsuvähi kontekstis
•• Skeleti stsintigraafiaSkeleti stsintigraafia luumetastaaside diagnostikaks luumetastaaside diagnostikaks --

vastavate sümptomite või alkaalse fosfataasi aktiivsusevastavate sümptomite või alkaalse fosfataasi aktiivsusevastavate sümptomite või alkaalse fosfataasi aktiivsuse vastavate sümptomite või alkaalse fosfataasi aktiivsuse 
suurenemiselsuurenemisel•• Peaaju CTPeaaju CT-- või MRIvõi MRI--uuringuuring -- üksnes kesknärvisüsteemi üksnes kesknärvisüsteemi jj gg
metastaaside kliinilise kahtluse korralmetastaaside kliinilise kahtluse korral

R i bi hi d i kR i bi hi d i kRavisobivuse hindamiseks:Ravisobivuse hindamiseks:•• Rutiinsed verepildi analüüsidRutiinsed verepildi analüüsid•• Kopsufunktsiooni uuringudKopsufunktsiooni uuringud (kasvaja opereeritavuse(kasvaja opereeritavuseKopsufunktsiooni uuringudKopsufunktsiooni uuringud (kasvaja opereeritavuse (kasvaja opereeritavuse 
hindamiseks ning kaasuvate, enamasti obstruktiivsete hindamiseks ning kaasuvate, enamasti obstruktiivsete 
kopsuhaiguste diagnoosimisekskopsuhaiguste diagnoosimisekskopsuhaiguste diagnoosimisekskopsuhaiguste diagnoosimiseks••Forsseeritud vooluForsseeritud voolu--mahu spiromeetriamahu spiromeetria••Kopsude difusioonivõime määramineKopsude difusioonivõime määramine••••Kardiopulmonaalne koormustest (maksimaalse Kardiopulmonaalne koormustest (maksimaalse 

hapnikutarbimise määramine)hapnikutarbimise määramine)

A. Altraja ©2011 Rivera & Mehta, 2007; Rivera & Mehta, 2007; BrunelliBrunelli et alet al. 2009. 2009

KKopsuvähi opsuvähi TNMTNM--klassifikatsioonklassifikatsioon
Eesmärgid:Eesmärgid:•• Prognoosi hindamiseksPrognoosi hindamiseksPrognoosi hindamiseksPrognoosi hindamiseks•• Leviku määramiseksLeviku määramiseks•• 7 Väljaanne (2009):7 Väljaanne (2009): Täpsem korrelatsioon kasvajaTäpsem korrelatsioon kasvaja7. Väljaanne (2009):7. Väljaanne (2009): Täpsem korrelatsioon kasvaja Täpsem korrelatsioon kasvaja 

staadiumi ja prognoosi vahelstaadiumi ja prognoosi vahel

•• K j k i õlt t tili tK j k i õlt t tili t•• Kasvaja suurus kui sõltumatu prognostiline tegurKasvaja suurus kui sõltumatu prognostiline tegur•• Täpsemad raviotsusedTäpsemad raviotsused

Eristatakse:Eristatakse:•• Kliinilist TNMKliinilist TNM--staatust (cTNM): aluseks eeskätt staatust (cTNM): aluseks eeskätt ( )( )
radioloogilised uuringudradioloogilised uuringud•• Patoloogilist TNMPatoloogilist TNM--staatust (pTNM): aluseks staatust (pTNM): aluseks gg (p )(p )
morfoloogiline kinnitus (tavaliselt pärast kirurgilist morfoloogiline kinnitus (tavaliselt pärast kirurgilist 
ravi)ravi)
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Kopsuvähi TNMKopsuvähi TNM--klassifikatsioonklassifikatsioon
Primaarne kasvaja (T):Primaarne kasvaja (T):
TXTX Primaarset kasvajat ei saa hinnata või Primaarset kasvajat ei saa hinnata või jj

kasvajakasvaja on tõestatud tsütoloogiliselt röga või on tõestatud tsütoloogiliselt röga või 
bronhiloputusmaterjali uurimisel, kuid ei ole bronhiloputusmaterjali uurimisel, kuid ei ole 
i li it d di l ili lt õii li it d di l ili lt õivisualiseeritud radioloogiliselt või visualiseeritud radioloogiliselt või 

bronhoskoopiliseltbronhoskoopiliselt
T0T0 PrimaarsePrimaarset kasvajat ei leitat kasvajat ei leitaT0T0 PrimaarsePrimaarset kasvajat ei leitat kasvajat ei leita
TisTis Carcinoma in situCarcinoma in situ
T1T1 K jK j i õõdi õõd 3 ü b it t3 ü b it tT1T1 Kasvaja Kasvaja suurim mõõde on suurim mõõde on 3 cm ümbritsetuna 3 cm ümbritsetuna 

kopsukoe või vistseraalse pleura pooltkopsukoe või vistseraalse pleura poolt ilma ilma 
bronhoskoopial nähtavabronhoskoopial nähtava invasioonita sagarainvasioonita sagarabronhoskoopial nähtavabronhoskoopial nähtava invasioonita sagara invasioonita sagara 
bronhisbronhist t proksimaalsemalproksimaalsemalee

T1aT1a Kasvaja suurim mõõde onKasvaja suurim mõõde on 2 cm2 cmT1aT1a Kasvaja suurim mõõde on Kasvaja suurim mõõde on 2 cm2 cm
T1bT1b Kasvaja suurim mõõde on >2 kuni 3 cmKasvaja suurim mõõde on >2 kuni 3 cm
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T2T2 KasvajaKasvajad suurima mõõtmega >3 kuni d suurima mõõtmega >3 kuni 7 cm7 cm
või kasvajad mistahes tunnusega järgnevastvõi kasvajad mistahes tunnusega järgnevast::j g j gj g j g

••Kasvaja ulatubKasvaja ulatub peabronhipeabronhini, kuid jääbni, kuid jääb >>22Kasvaja ulatubKasvaja ulatub peabronhipeabronhini, kuid jääbni, kuid jääb 2 2 
cm hingetoru bifurkatsioonist cm hingetoru bifurkatsioonist 
distaalsemaldistaalsemalee••Kasvaja põhjustabKasvaja põhjustab atelektaasi või atelektaasi või 
obstruktiivse pneumoniidi, mis lobstruktiivse pneumoniidi, mis levibevib
k ä tik ä ti ii k id ik id i õhj t tõhj t tkopsuväratikopsuväratinini, kuid ei , kuid ei põhjusta tervepõhjusta terve
kopsukopsu atekektaasiatekektaasi

T2aT2a Kasvaja suurim mõõde on >3 kuni Kasvaja suurim mõõde on >3 kuni 5 cm5 cm
T2bT2b Kasvaja suurim mõõde on >5 kuni Kasvaja suurim mõõde on >5 kuni 7 cm7 cm
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T3T3 KKasvajaasvajad suurima mõõtmega >7 cmd suurima mõõtmega >7 cm või või 
kasvajad mistahes tunnusega järgnevastkasvajad mistahes tunnusega järgnevast::kasvajad mistahes tunnusega järgnevastkasvajad mistahes tunnusega järgnevast::

••Kasvaja põhjustab invasiooniKasvaja põhjustab invasiooniKasvaja põhjustab invasiooni Kasvaja põhjustab invasiooni 
rrindkereseinindkereseina, parietaalsesse või a, parietaalsesse või 
mediastinaalsesse pleurasse, perikardi, mediastinaalsesse pleurasse, perikardi, p , p ,p , p ,
ddiafragmaiafragmasse, sse, nn. . phrenicusphrenicus’sse’sse••Kasvaja ulatub peabronhis Kasvaja ulatub peabronhis j pj p
proksimaalsemale kui 2 cm proksimaalsemale kui 2 cm trahhea trahhea 
bifurkatsioonibifurkatsioonistst, kuid ei haara trahhea , kuid ei haara trahhea 
bif k t i ibif k t i ibifurkatsioonibifurkatsiooni••Kasvaja põhjustab kogu kopsu atelektaasi Kasvaja põhjustab kogu kopsu atelektaasi 
või obstruktiivse pneumoniidivõi obstruktiivse pneumoniidivõi obstruktiivse pneumoniidivõi obstruktiivse pneumoniidi••Kasvaja on andnud metastaasid Kasvaja on andnud metastaasid 
primaarkoldega samasse kopsusagarasseprimaarkoldega samasse kopsusagarasseprimaarkoldega samasse kopsusagarasseprimaarkoldega samasse kopsusagarasse
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T4T4 Mistahes suurusega kasvaja, kui see haarab Mistahes suurusega kasvaja, kui see haarab 
id i lljä tid i lljä tmidagi alljärgnevast:midagi alljärgnevast:••KeskseinandKeskseinand••••SüdaSüda••Suured veresoonedSuured veresooned••••SöögitoruSöögitoru••LülikehaLülikeha••N. laryngeus recurrens sinisterN. laryngeus recurrens sinister••Hingetoru bifurkatsioonHingetoru bifurkatsioongg

võivõivõivõi••KasvajaKasvaja metastaasi(de)ga primaarkoldega metastaasi(de)ga primaarkoldega 
sama poole kopsu sama poole kopsu teisesteises sagarassagarasp pp p gg
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Regionaalsed lümfisõlmed (N):Regionaalsed lümfisõlmed (N):
NXNX Regionaalseid lümfisõlmi ei saa hinnataRegionaalseid lümfisõlmi ei saa hinnataNXNX Regionaalseid lümfisõlmi ei saa hinnataRegionaalseid lümfisõlmi ei saa hinnata

N0N0 Regionaalsetes lümfisõlmedes ei oleRegionaalsetes lümfisõlmedes ei ole metastaasemetastaaseN0N0 Regionaalsetes lümfisõlmedes ei oleRegionaalsetes lümfisõlmedes ei ole metastaasemetastaase

N1N1 Metastaasid sama poole peribronhiaalsetesMetastaasid sama poole peribronhiaalsetes ja/võija/võiN1N1 Metastaasid sama poole peribronhiaalsetes Metastaasid sama poole peribronhiaalsetes ja/või ja/või 
sama poole kopsuvärati lümfisõlmedes, sama poole kopsuvärati lümfisõlmedes, kaasa kaasa 
arvatud primaakse kasvaja otsene levik arvatud primaakse kasvaja otsene levik 
lü fi õl dlü fi õl dlümfisõlmedesselümfisõlmedesse

N2N2 M t t id l k k i di j / õiM t t id l k k i di j / õiN2N2 Metastaasid sama poole keskseinandi ja/või Metastaasid sama poole keskseinandi ja/või 
trahhea bifurkatsiooni alustes lümfisõlmedestrahhea bifurkatsiooni alustes lümfisõlmedes

N3N3 Metastaasid vastaspoole keskseinandi, Metastaasid vastaspoole keskseinandi, 
vastaspoole kopsuvärati, sama või vastaspoole kopsuvärati, sama või p p ,p p ,
vastaspoolevastaspoole skaleenilistes või sama või skaleenilistes või sama või 
vastaspoolevastaspoole supraklavikulaarsetes supraklavikulaarsetes 
lümfisõlmedeslümfisõlmedeslümfisõlmedeslümfisõlmedes
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Kaugmetastaasid (M)Kaugmetastaasid (M)::

MXMX Kaugmetastaaside olemasolu ei Kaugmetastaaside olemasolu ei ole ole 
võimalik võimalik hinnatahinnata

M0M0 Kaugmetastaase ei oleKaugmetastaase ei oleM0M0 Kaugmetastaase ei oleKaugmetastaase ei ole

M1M1 Kaugmetastaasid on olemasKaugmetastaasid on olemasM1M1 Kaugmetastaasid on olemasKaugmetastaasid on olemas

M1aM1a Kasvaja metastaasi(de)ga vastaspoolsesKasvaja metastaasi(de)ga vastaspoolsesM1aM1a Kasvaja metastaasi(de)ga vastaspoolses Kasvaja metastaasi(de)ga vastaspoolses 
kopsus või pleural või maliigne pleura kopsus või pleural või maliigne pleura 
või perikardi efusioonvõi perikardi efusioonvõi perikardi efusioonvõi perikardi efusioon

M1bM1b Ekstratorakaalsed kaugmetastaasidEkstratorakaalsed kaugmetastaasid
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KKopsuvähi opsuvähi staadiumid TNMstaadiumid TNM--klassifikatsiooni 7. väljaande järgiklassifikatsiooni 7. väljaande järgi
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