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Sissejuhatus kopsuvähki: 
sümptomatoloogia 

ja diagnostika alused; TNM 
klassifikatsioon ja staadiumid

A. Altraja

Tartu Ülikooli Kopsukliinik

Kopsu pahaloomuliste kasvajate
histoloogilised vormid ja suhteline 

esinemissagedus

Histoloogiline tüüp Sagedus (%) 5 a. elulemus (%)

Adenokartsinoom 32-35 17

Bronhioloalveolaarne vähk 3 42

Epidermoidne vähk 29-30 15

Väikerakuline vähk 18 5

Suurerakuline vähk 5-9 11

Kartsinoid 1 83

Mukoepidermoidne vähk 0,1 39

Adenoidtsüstiline vähk <0,1 48

Sarkoomid 0,1 30

KOKKU 100 14

A. Altraja ©2016

Kopsuvähi sümptomite levik
• Kopsude ehituslikud iseärasused 

• Keskkonna, kus primaartuumor võib kasvada-levida

•avaldamata tajutavat toimet elulistele 
funktsioonidele

•mõjutamata retseptoreid, millest teavitavad 
signaalid võiksid lähtuda

• Esmasel diagnoosimisel asümptomaatilisi juhte 6–13%

• Asümptomaatiliste patsientide 5 aasta elulemus parem

Spiro et al. 2007; Buccheri & Ferrigno, 2004A. Altraja ©2016

Kopsuvähi sümptomite tekke allikad

• Kasvaja üldtoime organismile (üldsümptomid)

• Primaartuumori vahetu füüsikaline ja bioloogiline mõju

• Kasvaja intratorakaalne levik

•Hingamisteede obstruktsioon

•Suurenenud lümfisõlmed

•Sekundaarsed muutused kasvajakoes ning 
läheduses

• Kaugmetastaasid

• Paraneoplastilised sündroomid

Spiro et al. 2007A. Altraja ©2016

Kopsuvähi sümptomite sagedus tekke järgi

Respiratoorsed sümptomid %
• Köha 8–75
• Hingeldus/hingamisraskus 3–60
• Rindkerevalu 20–49
• Veriköha 6–35
• Vilistav või stridoroosne hingamine 0–2

Kopsuvälised ja üldsümptomid %
• Kaalulangus 0–68
• Luuvalu 6–25
• Trummipulksõrmed 0–20
• Palavik 0–20
• Nõrkus 0–10
• Ülemise õõnesveeni kompressioonisündroom 0–4
• Neelamishäire 0–2

Spiro et al. 2007A. Altraja ©2016

Üldsümptomid kopsuvähi korral

• Isutus (anoreksia)
• Kaalulangus (kahheksia) seotud halva prognoosiga 
• Nõrkus

• Ebaselge palavik
• Suitsetajatel seletamatu suitsetamissoovi kadumine

• Põhjusteks kasvajast ning piirnevatest kudedest pärit
mediaatorite ning metaboliitide „ülevool” süsteemsesse
vereringesse

• Sekundaarne toime keha erinevates märklaudorganistes

Spiro et al. 2007A. Altraja ©2016
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Primaarkasvajast tingitud sümptomid I

• Köha - selgelt intensiivistunud või laadilt muutunud -
köharetseptorite stimulatsioon juhtehingamisteede 
epiteelis

•Primaarselt ja/või ümbritseva põletikureaktsiooni 
vahendusel

•Regionaalne levik lümfisõlmedesse 
(suurenemine, surve

• Düspnoe - ventilatsioonitakistus - postobstruktiivne 
pneumoonia e. obstruktiiv-atelektaatiline pneumoniit

•Kasvajakoest
•Suurenenud limaproduktsioonist

• Intrapulmonaalne striidor
•Ühepoolselt mõlemas hingamisfaasis kuuldavad 

viled-kiuned

Spiro et al. 2007A. Altraja ©2016

Primaarkasvajast tingitud sümptomid I

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

A. Altraja ©2016

Primaarkasvajast tingitud sümptomid I

•Tsentraalne epidermoidne vähk trahhea bifurkatsioonil, paremas pea- ja 
alasagarabronhis samal 61-aastasel meespatsiendil: alasagara osaline 
atelektaas, millest omakorda tingitud pleuraefusioon

A. Altraja ©2016

Köha ja intrapulmonaalne striidor tsentraalse 
kopsukasvaja korral

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

A. Altraja ©2016

Primaarkasvajast tingitud sümptomid II

• Rindkere düskomfort
• Rindkerevalu

•Tuumori kasvust parietaalsele pleurale
•Tuim, pidev või vahelduv, halvasti lokaliseeritav
•Ei ole seotud hingamisliigutuste või kehaasendi 

muutusega 
•Vajab eristamist stenokardiast

• Veriköha
•Pigem verekiududena sekreetides, harva 

massiivne
•Ohusümptom ka kopsuvähi kahtluseta 

röntgenogrammide korral

Corner et al. 2005; Spiro et al. 2007A. Altraja ©2016

•75-aastane naispatsient•Uuringutel stenokardia tõttu 9 kuud

A. Altraja ©2016
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•75-aastane 
naispatsient

•Adenokartsinoom 
vasaku kopsu 
ülasagaras 3. segmendis

•Kasvaja invasioon 
rindkereseina

A. Altraja ©2016

•Sama 75-aastane 
naispatsient
•Tugev valu ca 6 kuu 
jooksul parema puusa 
piirkonnas 
•Skeleti stsintigrammil 
märkaine kogunemine 
parema reieluu 
proksimaalses osas -
luumetastaas

Eest Tagant
A. Altraja ©2016

Kopsuvähi sümptomid intratorakaalsest levikust

•Närvisüsteemi osade haaratus
•N. laryngeus recurrens’i halvatus: 2–18%

•N. phrenicus: düspnoe, hingamispuudulikkuse 
süvenemine, diafragma kõrgseis

•Õlapõimik: Pancoast’i tuumor, C8-Th1-2 haaratus: 
valu, nahatemperatuuri muutused ja lihasatroofia 

•Sümpaatiline piiriväät: Horner’i sündroom (triaad: 
unilateraalne mioos, ipsilateraalne ptoos ja 
higistamise puudumine näol)

•Ganglion stellatum: Horner’i sündroom

Spiro et al. 2007A. Altraja ©2016

Kopsuvähi sümptomid intratorakaalsest levikust

• Pleura ja rindkereseina haaratus
•Rindkeresein: terav või tuimem valu
• Pleura haaratus: 8–15% - pigem pleuraefusioonist tingitud 

vaevused kui (lühiaegselt) pleuriitiline rindkerevalu
•Keskseinand: retrosternaalne valu kopsuvärati ja 

keskseinandi lümfisõlmede suurenemisest

• Kardiovaskulaarsete struktuuride haaratus:
•Ülemise õõnesveeni kompressiooni sündroom: peamiselt 

väikerakk-kopsuvähk
• Aluseks primaartuumori levik keskseinandisse või 

parempoolsete paratrahheaalsete lümfisõlmede 
metastaatiline suurenemine

• Näo, silmalaugude, ülakeha, kaela ja käsivarte turse
• Nahaaluste veenide dilatatsioon

• Süda: retrosternaalne valu
• Perikard: levik lümfogeensel teel, perikardiefusiooni ja 

supraventrikulaarsed arütmiad

Yellin et al. 1990; Spiro et al. 2007A. Altraja ©2016

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

A. Altraja ©2016

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

A. Altraja ©2016
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•Algselt kopsupõletikuna trakteeritud epidermoidne vähk parema kopsu 
alasagaras 66-aastasel meespatsiendil. Sama patsient, keda kujutatud 
eelnevatel joonistel. CT ülesvõtted, mis vastavad hilisemale rindkere 
röntgenogrammile. 

A. Altraja ©2016

Kopsuvähi kaugmetastaasidest tingitud sümptomid
Ligikaudu kolmandikul patsientidest esmasel pöördumisel
• Vereanalüüsidest viitavad olemasolule: aneemia ja
seerumi aluselise fosfataasi, maksaensüümide aktiivsuse tõus
Peamised kaugmetastaaside märklaudelundid:
• Kopsud
• Luud (lülisammas, suurte toruluude proksimaalsed osad, kuid 

põhimõtteliselt kõikjale)
• Luuvalu, roidemetastaaside korral pleuraalse valu sarnane 

terav valu
• Maks: halb prognoos, nihkeid analüüsides harva
• Neerupealised (funktsioonihäireteta) ja kõhupiirkonna 

lümfisõlmed: kokku 25-30%
• Peaaju, seljaaju: esmaselt 10%-l, kuid haiguse jooksul kokku 25-

40%-l
• Enam väikerakuline, adenokartsinoom
• Peavalu, kuid ka iiveldus, oksendamine, neuroloogilised
•Koldeleiud, krambid, nägemishäired, segasus, 

isiksusemuutused jne.
• Nahk
• Perifeersed lümfisõlmed

Spiro et al. 2007A. Altraja ©2016

Kopsuvähi paraneoplastilised sündroomid

• Maliigsete haigustega seonduvad kliinilised fenomenid, 
mis ei tulene otseselt primaarkasvaja või tema 
metastaaside füüsikalisest toimest või intoksikatsioonist

• Võivad olla nii kopsuvähi esimeseks kliiniliseks 
tunnuseks kui ka alles haiguse hilisfaasis kujuneda

• Tekkemehhanismid (2):
•Bioaktiivsete ainete (hormoonide või 

põletikumediaatorite) ektoopiline produktsioon 
kasvajarakkudes

•Kasvaja antigeenide vastaste antikehade 
ristreaktiivsus märklaudkudede või -elundite 
antigeenide vastu

McClelland, 2010; Pelosof & Gerber, 2010A. Altraja ©2016

Kopsuvähi paraneoplastiliste sündroomide jaotus

• Endokriinsed sündroomid

• Neuroloogilised sündroomid

• Skeletisündroomid

• Renaalsed sündroomid

• Metaboolsed sündroomid

• Süsteemsed sündroomid

• Kollageen-vaskulaarsed sündroomid

• Nahasündroomid

• Hematoloogilised sündroomid

• Koagulopaatilised sündroomid

A. Altraja ©2016 Carbone et al., 1970; Scagliotti, 2001

Endokriinsed paraneoplastilised sündroomid
• Hüperkaltseemia, hüpofosfateemia:

• Lamerakuline vähk, 2–6%-l pöördumisel, haiguskulu jooksul 8–12%-l

• Paratüreoidhormooni sarnase proteiini (PTH-rP) produktsioon 
kasvajarakkudes

• Antidiureetilise hormooni ebakohase produktsiooni sündroom 
(SIADH):

• Ennekõike väikerakuline vähk, 30–70%-l kopsuvähihaigetest, hüponatreemia

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

• Mittemetastaatiline hüperkaltseemia

• Günekomastia

• Hüperkaltsitonineemia

• LH ja FSH suurenenud sekretsioon

• Hüpoglükeemia

• Hüpertüreoos

• Kartsinoidsündroom

Scagliotti, 2001; Mazzone ja Arroliga, 2003; Spiro et al. 2007A. Altraja ©2016

Neuroloogilised paraneoplastilised sündroomid
• Praktiliselt eranditult väikerakulise kopsuvähi korral, 

ilmnevad kliiniliselt 4–5%-l juhtudest

• Ilmnemine ei korreleeru kopsukasvaja suuruse või 
massiga - sageli piirdunud haigusega

• Tekkemehhanismideks neuronite tuumavastased I tüüpi 
autiantikehad (anti-Hu antikehad), leitakse seerumis 
20%-l juhtudest

• Alaäge sensoorne neuropaatia

• Mononeuritis multiplex

• Intestinaalne pseudoobstruktsioon

• Lamberti-Eatoni müasteeniline sündroom (LEMS)

• Entsefalomüeliit, limbiline entsefaliit

• Pahaloomulisest kasvajast tingitud retinopaatia (pimedus)

• Väikeaju degeneratsioon

• Nekrotiseeriv müelopaatia

A. Altraja ©2016 Patel et al. 1993; McClelland, 2010; Pelosof & Gerber, 2010
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Paraneoplastilised nahasündroomid

• Omandatud hypertrichosis languinosa (AHL)

• Erythema gyratum repens (EGR)

• Multiformne erüteem

• Tüloos (peopesade ja jalataldade hüperkeratoos)

• Erütroderma

• Eksfoliatiivne dermatiit

• Acanthosis nigricans

• Sweet’i sündroom (äge febriilne neutrofiilne dermatoos)

• Pruritus ja urtikaaria

A. Altraja ©2016 Scagliotti, 2001

Erythema gyratum repens (EGR)
• Iseloomulikud ribataolised erütematoossed elemendid, meenutavad 

puu aastaringe; enam valgetel ja meestel

• Autoimmuunne ristreaktsioon naha antigeenidega

A. Altraja ©2016 Jeffrey P. Callen

Sweet’i sündroom (äge febriilne neutrofiilne dermatoos)
• Enam naistel

• Villilised sõlmed tsentraalse haavandumisega

A. Altraja ©2016 Cohen et al. Cancer, 1993

Acanthosis nigricans
• Iseloomulikud pigmenteerunud piirkonnad kaelal, kaenla all ja 

kubemes, ka mujal

• Kasvufaktorite (TGF-β, EGF jt.) ektoopiline produktsioon

A. Altraja ©2016 http://www.aocd.org/skin/dermatologic_diseases/acanthosis_nigrica.html

Kollageen-vaskulaarsed paraneoplastilised 
sündroomid kopsuvähi korral

• Dermatomüosiit

• Polümüosiit

• Vaskuliidid

• Süsteemne erütematoosne luupus

A. Altraja ©2016 Scagliotti, 2001

Hematoloogilised paraneoplastilised 
sündroomid kopsuvähi korral

• Aneemia

• Leukotsütoos ja eosinofiilia

• Leukemoidsed reaktsioonid (leukoerütroblastoos)

• Trombotsütoos

• Trombotsütopeeniline purpur

A. Altraja ©2016 Scagliotti, 2001
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Muud paraneoplastilised sündroomid kopsuvähi korral

• Skeletisündroomid
• Hüpertroofiline osteoartropaatia (HOA): kuni 4%-l juhtudest

• Sümmeetrilise hüppe-, põlve-, randme- või küünarliigeste artropaatia 
luuümbrise proliferatiivse põletikuga pikkades toruluudes

• Sümmeetriline liigesevalu ja trummipulksõrmed

• Sagedamini lamerakulise vähi ja adenokartsinoomi korral.

• Tekkepõhjuseks ülemäärane vaskulaarse endoteliaalse kasvufaktori 
(VEGF) ektoopiline süntees kasvajarakkudes

• Trummipulksõrmed: kuni 35%-l juhtudest

• Renaalsed sündroomid
• Glomerulonefriit

• Nefrootiline sündroom

• Metaboolsed sündroomid
• Laktaatatsidoos

• Hüpourikeemia

• Süsteemsed sündroomid
• Isutus ja kahheksia

• Palavik

A. Altraja ©2016 Sridhar et al. 1998; Scagliotti, 2001; Olan et al. 2004

Koagulopaatilised paraneoplastilised sündroomid 
kopsuvähi korral

• Tromboflebiit

•Sealh. Trousseau’ sündroom (migreeruv 
venoosne tromboflebiit)

• Mittebakteriaalne trombootiline endokardiit arteriaalse 
embooliaga

• Dissemineerunud intravaskulaarne koagulatsioon 
(DIK)

A. Altraja ©2016 Scagliotti, 2001

Kopsuvähi diagnostika ülesehitus
Kopsuvähi diagnostikal on mitu paralleelset eesmärki:
• Lisaks kopsuvähi kindlakstegemisele:

• Selgitada välja olulised raviväljavaateid määravad 
asjaolud:
•Kasvaja histoloogiline tüüp koos kasvajarakkude

detailse iseloomustusega (diferentseerumisaste,
erinevate biomarkerite ekspressioon jne.

•Kasvaja staadium
•Teha kindlaks patsiendi sobivus erinevate raviviiside 

rakendamise, eeskätt kirurgilise ravi aspektist
Tuginedes:

•Primaartuumori suurusele ja levikule
•Kaugmetastaaside olemasolule ja paiknemisele
•Patsiendi üldisele kliinilisele ja funktsionaalsele

seisundile (hindamisskoorid, funktsionaalsed 
eriuuringud)

Diagnostika algetapist (kasvaja avastamisest) alates on 
esiplaanil radioloogilised uuringud Spiro et al. 2007A. Altraja ©2016

Radioloogilised meetodid kopsuvähi diagnostikas

•Rindkere röntgenülesvõte kahes projektsioonis:
•Sageli esimene viide kopsukasvajast
•Kasvaja leviku (suuruse, lokalisatsiooni), 

kardiovaskulaarse süsteemi poolsete ravi 
vastunäidustuste selgitamiseks

•Kasvaja kahtluse või olemasolu korral CT rindkerest ja 
ülakõhust, natiivis ja kontrastainega: 

•Täpsemini primaarkasvaja suurus, asetus, 
regionaalne levik ja kasvuviis, nekroosid, 
destruktsioonid, lubistused; neerude, maksa, 
neerupealiste metastaasid

•CT peast mitte rutiinselt, vaid kui kliiniliselt jääb kahtlus 
ajumetastaasidele
•Kui leviku tunnused (kaebused või kõrge alkaalse fosfataasi 
sisaldus seerumis)  radioisotoopdiagnostika – skelett 
•Kaebuste puhul söögitoru röntgenuuringud

A. Altraja ©2016

•65-aastane meespatsient. Väikerakk-kartsinoom vasakus kopsus 
tsentraalsel (peribronhiaalse kasvu, kuid keskseinandi invasiooniga). 
Kasvajamass mõõtmetelt 8x11 cm; 4 kuud tagasi tekkinud afoonia, 2 
kuud tagasi füüsilise koormuse taluvuse langus.

•Meespatsient suurerakuline kartsinoomiga paremas kopsus 
tsentraalsel. PA-röntgenülesvõttel jääb kasvajast tingitud varjustus 
suures osas keskseinandi kontuuri varju. Diagnoos 
fiiberbronhoskoopial.
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Röntgenleiu variandid kopsuvähi korral
•Varjustus tipus (Pancoast’i-tüüpi)
•Perifeerne (solitaarne) ümarvari
•Destruktsioon (kavitatsioon) kopsus
•Perifeerne bronhioloalveolaarne (halvasti piirdunud 
pneumooniasarnane varjustus)
•Tsentraalne vähk – lisavari kopsuväratis või muutunud 
kopsuvärati konfiguratsioon
•Mediastinaalne või kopsuvärati lümfadenopaatia
•Kohalik emfüseem (õhu lõksustumisel osalisest 
bronhisulgusest)
•“Halvasti paranev pneumoonia”
•Bronhiektaasid
•Obstruktiiv-atelektaatiline pneumoniit (tuumori suhtes 
perifeerne varjustus koos haaratud kopsuosa mahu osalise 
vähenemisega) ja tsentraalsele suunduva lümfangiidiga
•Segmendi, sagara või kogu kopsu atelektaas
•Pleuraefusioon
•Luuliste struktuuride destruktsioon

A. Altraja ©2016

•Meespatsient
•Kopsuvähk 
metastaasidega ipsi- ja 
kontralateraalses 
kopsus
•Suur lisamass 
keskseinandi vasakul 
lateraalkontuuril
•Bronhoskoopial kindlat 
endobronhiaalset 
kasvajat ei näe 
•Vasakul 
intersegmentaarsed 
kariinid lamenenud, 
sealt biopsia + 
haritsütoloogia

•Meespatsient

•Kogu vasaku 
kopsi atelektaas 
peabronhi sulgeva 
tsentraalse 
endobronhiaalse 
kartsinoomi 
tagajärjel

Bronhoskoopia koos abimeetoditega kopsuvähi diagnostikas

Teenib järgmisi eesmärke:
• Morfoloogilise diagnoosi saamine
• Kasvaja leviku hindamine
• Kasvaja avastamine
• Spetsiaalsete ravimeetodite rakendamine 
• Raviefekti hindamine

• Fiiberbronhoskoopia (FB) tehakse kõigil, kellel kliinilis-
radioloogiliselt on tsentraalse kopsukasvaja kahtlus

• Nähtavast lesioonist tangbiopsia (soovituslikult vähemalt 3 
bioptaati)

• Tundlikkus 74%
• Loputus- ja haritsütoloogia tundlikkused on väiksemad (vastavalt 

48% ja 59%), kombineeritakse tangbiopsiaga
• Transbronhiaalne nõelaspiratsioon (TBNA) limaskestaaluse või 

peribronhiaalse kasvaja puhul
• Krüobiopsia tagab parima histoloogilise kvaliteedi ja 100%-ni ulatuva 

tundlikkuse

A. Altraja ©2016 Rivera & Mehta, 2007; Marran et al., 2010

Tavalise fiiberbronhoskoopia nägemisulatus

•Bronhilimaskesta
ja bronhivalendike 
nähtavus –
sub(sub)segmendi-
bronhideni (4.-5. 
hargnemisjärguni)

A. Altraja ©2010

Bronhoskoopia koos abimeetoditega 
perifeerse kopsuvähi korral

• Üldjuhul võetakse ette ka perifeerse kopsukasvaja korral 
(kasvaja ei ole leitav subsegmendibronhideni ulatuval 
vaatlusel)

• Parim diagnostiline tundlikkus (57%) saadakse 
transbronhiaalse biopsiaga (TBB) ehk nn. kaugbiopsiaga

• Erinevad koordinaatsüsteemid 

• Tundlikkust suurendab FB koos endobronhiaalse 
ultraheli (EBUS) juhitud transbronhiaalse nõelbiopsiaga 
(EBUS-TBNA)

• Perifeerse kasvaja (näiteks difuusse mutsinoosse 
adenokartsinoomi) korral krüo-kaugbiopsia e. 
transbronhiaalne krüobiopsia (c-TBB)

A. Altraja ©2016 Rivera & Mehta, 2007
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Perifeerse kopsuvähi diagnostika

A. Altraja ©2016

• Eesmärk – morfoloogilise diagnoosi saamine

• Perifeerse kopsukolde olemuse selgitamine

•Kui maliigne neoplasma, siis milline on histolooglilne tüüp

•Perifeerse kasvaja korral on 
transtorakaalne jämenõelbiopsia (core 
needle biopsy, CNB) või 
peennõelaspiratsioon (fine-needle 
aspiration, FNA), mida tehakse 
piltdiagnostilise seadme kontrolli all

Kui on olemas kopsuvähi kahtlus ja 
keskseinandi ulatuslik infiltratsioon:

Eesmärk – morfoloogilise diagnoosi saamine

• Leitakse diagnostikaks patsiendile sobivaim ja 
turvalisim meetod:

•FB koos biopsiaga silmakontrolli all või TBNA-ga

•EBUS-TBNA

•Söögitorukaudne ultraheli-juhitud nõelbiopsia 
(EUS-NA), ka söögitorukaudne uuring 
bronhoskoobiga (EUS-B), mille käigus söögitoru 
seina läbine nõelaspiratsioon (EUS-B-NA)

•Mediastinoskoopia (MESK) – kaasajal asendab 
EBUS-TBNA järjest enam mediastinoskoopiat

•Transtorakaalne jämenõelbiopsia (CNB) või 
peennõelaspiratsioon (FNA)

A. Altraja ©2016 Rivera & Mehta, 2007

Röga tsütoloogiline uurimine

Eesmärk – morfoloogilise diagnoosi saamine 

• Rakendatakse, kui poolinvasiivsed või invasiivsed 
protseduurid kujutavad endast patsiendile liigset riski

• Väga kõikuva diagnostilise tundlikkusega (42–97%), 
sõltuvalt kasvaja lokalisatsioonist ja proovide arvust,

• 1–3 proovi korral vastavalt 68–86% 

• Rögaproovi positiivsus on tõenäolisem veriköha, 
väikese FEV1, suurte (>2,4 cm läbimõõdus) ja 
tsentraalsete tuumorite puhul

A. Altraja ©2016 Bocking et al. 1992

Kui kopsuvähi kahtlusega patsiendil on pleuraefusiooni 
kliinilis-radioloogilised tunnused

Eesmärk – morfoloogilise diagnoosi saamine, kasvaja 
leviku hindamine 

• Teostada diagnostiline torakotsentees (pleuraõõne 
punktsioon) koos pleuravedeliku tsütoloogilise ja 
histoloogilise analüüsiga

• Kui morfoloogilised testid pleuravedelikust on 
negatiivsed vähemalt kahe torakotsenteesi materjalist,

• on järgmise uuringuna näidustatud 
(video)torakoskoopia (kui pleuraefusiooni põhjuse 
kindlakstegemine on kliiniliselt jätkuvalt oluline)

A. Altraja ©2016 Rivera & Mehta, 2007

Kui on kahtlus ennekõike väikerakulisele vähile

Eesmärk – morfoloogilise diagnoosi saamine

• Kui kliinilis-radioloogiliselt kahtlustatakse põhjendatult 
ennekõike väikerakulist kopsuvähki, tuleks diagnoos 
kinnitada konkreetse patsiendi ja tema seisundi 
aspektist lihtsaima meetodiga:

•Röga tsütoloogia

•Pleuraõõne punktsioon (torakotsentees)

•CNB või FNA

•Bronhoskoopia koos abimeetoditega 
(tangbiopsiad, TBNA, EBUS-NA) või EUS-NA)

A. Altraja ©2016 Rivera & Mehta, 2007

Kaugmetastaaside uurimine kopsuvähi kontekstis

Eesmärk – morfoloogilise diagnoosi saamine, leviku 
hindamine 

• Kui üksik kaugmetastaasiks sobiv muutus, võtta sellest 
biopsia või nõelbiopsia

• Kui kaugmetastaasidena trakteeritavaid koldeid on 
mitmeid ning nendest materjali saamine keerukas, 
rakendatakse konkreetsele patsiendile kõige 
sobilikumat ja turvalisemat primaarsele kopsukasvajale 
suunatud meetodit (FB koos TBNA-ga, EBUS-NA, EUS-
NA, CNB või FNA)

A. Altraja ©2016 Rivera & Mehta, 2007
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Käitumine negatiivse morfoloogilise tulemuse 
saamisel kopsuvähi kahtluse kontekstis

Kasvaja kliinilis-radioloogise kahtluse püsimisel:

• Näidustatud edasised uuringud
• 18FDG-PET-CT – annab lisateavet diagnoosimiseks ja 

staadiumi määramiseks
• Kaaluda uuringute oodatavat tulemuslikkust, 

invasiivsust ja kättesaadavust patsiendi üldise kliinilise 
seisundi ja raviväljavaadete suhtes (palju ühe või teise 
uuringu tulemused tegelikkuses raviotsuseid 
muudavad)

A. Altraja ©2016 Rivera & Mehta, 2007

Muud uuringud kopsuvähi kontekstis

• Skeleti stsintigraafia luumetastaaside diagnostikaks -
vastavate sümptomite või alkaalse fosfataasi aktiivsuse 
suurenemisel• Peaaju CT- või MRI-uuring - üksnes kesknärvisüsteemi 
metastaaside kliinilise kahtluse korral

Ravisobivuse hindamiseks:

• Rutiinsed verepildi analüüsid• Kopsufunktsiooni uuringud (kasvaja opereeritavuse 
hindamiseks ning kaasuvate, enamasti obstruktiivsete 
kopsuhaiguste diagnoosimiseks)•Forsseeritud voolu-mahu spiromeetria•Kopsude difusioonivõime määramine•Kardiopulmonaalne koormustest (maksimaalse 

hapnikutarbimise määramine)

A. Altraja ©2016 Rivera & Mehta, 2007; Brunelli et al. 2009

Patsiendi funktsionaalse sooritusvõime hindamine kopsuvähi 
onkospetsiifilise ravi rakendamise kontekstis

Karnofsky (sooritusvõime) skaala
• Võimaldab klassifitseerida patsiente selle järgi, kuivõrd 

on nende funktsionaalne võimekus häiritud 
• Kasutatakse konkreetsete patsientide prognoosi ja eri 

ravimeetodite efektiivsuse hindamiseks
• Mida madalam on Karnofsky skoor, seda halvem on 

elulemus

ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group) 
sooritusvõime staatus (tuntud ka kui „ECOG/WHO/Zubrod
skaala“)
• Kasutatakse hindamaks haiguse progresseerumist, 

haiguse mõju igapäevasele toimetulekule, ravi 
rakendatavust ja prognoosi 

A. Altraja ©2016 Schag CC et al. 1984; Crooks V et al. 1991; Oken MM et al. 1982

Patsiendi funktsionaalse seisundi hindamise Karnofsky skaala; 
American Joint Committee, AJC skaala

Schag CC et al. 1984; Crooks V et al. 1991 

Tähendus Karnofsky Kriteerium AJC

Normaalne aktiivsus, olemas  
töövõime ja võimekus 
normaalseteks tegevusteks; 
mingit spetsiaalset tuge või 
hooldust ei vaja

100% Normaalne funktsionaalne võimekus, haiguse mõju ei ole 
tunda, mingit eriravi ei vaja

0

90% Normaalne funktsionaalne võimekus, vähesed 
haigustunnused või kaebused

1
80% Normaalne toimetulek natuke häiritud, esineb mõningaid 

kaebusi

Töövõime puudub; on võimeline 
eluks kodustes tingimustes ning 
sooritama enamikku isiklike 
vajaduste rahuldamiseks 
vajalikest tegevustest; vajab
erinevas mahus kõrvalist abi

70% Töövõimetu, kuid võimeline kodus elama, isiklike 
toimetustega saab hakkama, vajab abi aeg-ajalt mõnes asjas

2
60% Vajab ajutist abi, kuid saab rahuldada enamiku omadest 

vajadustest

50% Vajab suurel määral kõrvalist abi ja sageli ka arstiabi

3
Puudub võime enese eest 
hoolitsemiseks; vajab ravi haiglas 
või hooldusasutuses; haigus võib 
kiiresti progresseeruda

40% Võimetu enese eest hoolitsema, vajab haiglaravi või ravi 
hooldeasutuses; haigus võib olla kiirelt progresseeruv

30% Raskesti haige, haiglaravi näidustatud, kuigi seisund ei ole 
eluohtlik

20% Väga raskesti haige, vajab haiglaravi, aktiivne toetav ravi on 
vältimatu

410% Surmaeelne seisund, haigusprotsess progresseerub kiiresti

0% Surnud

A. Altraja ©2016

ECOG sooritusvõime staatuse skaala kopsuvähi korral

Aste ECOG

0 Täiesti aktiivne, võimeline sooritama kõiki haiguse-eelseid tegevusi 
ilma piiranguteta.

1 Piirangud füüsiliselt koormavates tegevustes, kuid võimeline kodus 
hakkama saama ning tegema vähekoormavat või istuvat tööd, näikeks
kergemad kodused tööd või kontoritöö.

2 Võimeline kodus hakkama saama ja enese eest hoolitsema, kuid 
puudub töövõime. Püstiselt aktiivne >50% ärkveloleku ajast. 

3 Enese eest hoolitsemiseks vaid piiratud ulatuses võimeline, seotud 
voodi või tooliga >50% ärkveloleku ajast. 

4 Täielikult invaliidistunud. Ei ole võimeline mitte mingisugusteks 
enesehoolduslikeks tegevusteks. Täielikult voodi- või toolikeskne. 

5 Surnud.

Oken MM et al. 1982A. Altraja ©2016

Patsiendi funktsionaalse seisundi hindamise Karnofsky skaala ja 
ECOG skaala vastavus

Karnofsky ECOG

100% 0

90% 1

80% 1

70% 2

60% 2

50% 3

40% 3

30% 4

20% 4

10% 4

0% 5

Schag CC et al. 1984; Crooks V et al. 1991; Oken MM et al. 1982A. Altraja ©2016
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Ravi kriteeriumid kopsuvähi korral

•Aktiivne onkospetsiifiline ravi on vastunäidustatud 
kui Karnofsky indeks <60%, välja arvatud mõned 
teatud palliatiivse ja sümptomaatilise ravi erijuhud
•Raviotsuse tegemisel on otsustavad meditsiinilised 
kriteeriumid; oma osa on sotsiaalsetel ja 
elukvaliteedilistel teguritel
•Kardiorespiratoorse süsteemi funktsiooni hindamine
•kõik peamised raviviisid (lõikus, kiiritusravi ja 
kemoteraapia) koormavad reserve
•Tähtis – komplikatsiooniriskide hindamine 

A. Altraja ©2016

Kopsuvähi TNM-klassifikatsioon
Eesmärgid:
• Prognoosi hindamiseks
• Leviku määramiseks
• 8. Väljaanne (2015-2016): Täpsem korrelatsioon 

kasvaja staadiumi ja prognoosi vahel

• Kasvaja suurus kui oluline ja sõltumatu prognostiline 
tegur: eelmise (7.) väljaandega võrreldes on kasvaja 
mõõtmed sama staadiumi puhul väiksemad

• Täpsemad raviotsused

Eristatakse:
• Kliinilist TNM-staatust (cTNM): aluseks eeskätt 

radioloogilised uuringud
• Patoloogilist TNM-staatust (pTNM): aluseks 

morfoloogiline kinnitus (tavaliselt pärast kirurgilist 
ravi)

A. Altraja ©2016 Rami-Porta et al. Ann Thorac Cardiocasc Surg 2015; Asamura et al. J Thoracic Oncol 2015

Kopsuvähi TNM-klassifikatsioon
Primaarne kasvaja (T):

TX Primaarset kasvajat ei saa hinnata 

T0 Primaarset kasvajat ei leita

Tis Primaarkasvaja in situ

T1 Kasvaja suurim mõõde on 3 cm ümbritsetuna 
kopsukoe või vistseraalse pleura poolt ilma 
peabronhi haaratuseta

T1a(mi) Minimaalselt invasiivne
adenokartsinoom

T1a Kasvaja suurim mõõde on 1 cm

T1b Kasvaja suurim mõõde on >1 cm, 
kuid kuni 2 cm

T1c Kasvaja suurim mõõde on >2 cm, 
kuid kuni 3 cm

Rami-Porta et al. Ann Thorac Cardiocasc Surg 2015A. Altraja ©2016

T2 Kasvajad suurima mõõtmega >3, kuid kuni 5 cm
või kasvajad mistahes tunnusega järgnevast:
•Ulatub peabronhini, kuid ei haara hingetoru 

bifurkatsiooni kariini
•Haarab vistseraalset pleurat
•Põhjustab atelektaasi või obstruktiiv-

atelektaatilist pneumoniiti, mis levib
kopsuväratini

T2a Kasvaja suurim mõõde on >3 cm, kuid 
kuni 4 cm
T2b Kasvaja suurim mõõde on >4 cm, kuid 
kuni 5 cm

Rami-Porta et al. Ann Thorac Cardiocasc Surg 2015A. Altraja ©2016

T3 Kasvajad suurima mõõtmega >5 cm, kuid kuni 5
cm või kasvajad, mis haaravad midagi
järgnevast:
•Rindkereseina
•N. phrenicus’t
•Parietaalset perikardi

Või 
• Kasvaja on andnud satelliitkoldeid primaarkoldega 

samasse kopsusagarasse

Rami-Porta et al. Ann Thorac Cardiocasc Surg 2015A. Altraja ©2016

T4 Kasvajad suurima mõõtmega >7 cm või 
kasvaja, kui see haarab midagi alljärgnevast:

•Diafragma

•Keskseinand

•Süda

•Suured veresooned

•Hingetoru

•N. laryngeus recurrens

•Söögitoru

•Lülikeha

•Hingetoru bifurkatsioon

või

•Kasvaja on andnud satelliitkoldeid 
primaarkoldega sama poole kopsu teise
sagarasse

A. Altraja ©2016 Rami-Porta et al. Ann Thorac Cardiocasc Surg 2015
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Regionaalsed lümfisõlmed (N):
NX Regionaalseid lümfisõlmi ei saa hinnata

N0 Regionaalsetes lümfisõlmedes ei ole metastaase

N1 Metastaasid sama poole peribronhiaalsetes ja/või 
sama poole kopsuvärati või kopsusisestes 
lümfisõlmedes, kaasa arvatud lümfisõlmede 
otsene haaratus primaarkasvaja poolt

N2 Metastaasid sama poole keskseinandi ja/või 
trahhea bifurkatsiooni alustes lümfisõlmedes

N3 Metastaasid vastaspoole keskseinandi, 
vastaspoole kopsuvärati, sama või vastaspoole
skaleenilistes või sama või vastaspoole
supraklavikulaarsetes lümfisõlmedes

A. Altraja ©2016 Rami-Porta et al. Ann Thorac Cardiocasc Surg 2015; Asamura et al. J Thoracic Oncol 2015

Regionaalsed lümfisõlmed (N): täiendav alajaotus

N1 Metastaasid sama poole peribronhiaalsetes ja/või 
sama poole kopsuvärati või kopsusisestes 
lümfisõlmedes, kaasa arvatud lümfisõlmede 
otsene haaratus primaarkasvaja poolt
N1a Üksik N1
N1b Rohkem kui üks N1

N2 Metastaasid sama poole keskseinandi ja/või 
trahhea bifurkatsiooni alustes lümfisõlmedes
N2a1 Üksik N2 (ainus N, „N1-st ülehüpanud“)
N2a2 Üksik N2 + N1
N2b Rohkem kui üks N2

N3 Metastaasid vastaspoole keskseinandi, 
vastaspoole kopsuvärati, sama või vastaspoole
skaleenilistes või sama või vastaspoole 
supraklavikulaarsetes lümfisõlmedes 

A. Altraja ©2016 Asamura et al. J Thoracic Oncol 2015

Kaugmetastaasid (M):
MX Kaugmetastaaside olemasolu ei ole võimalik 

hinnata

M0 Kaugmetastaase ei ole

M1 Kaugmetastaasid on olemas

M1a Metastaas(id) algkolde suhtes 
vastaspoolses kopsus või kasvaja, mis on andnud 
koldeid pleurale või perikardile või maliigne pleura-
või perikardiefusioon

M1b Üksik ekstratorakaalne kaugmetastaas
M1c Mitmed ekstratorakaalsed 
kaugmetastaasid haaratud organite arvust 

olenemata

A. Altraja ©2016 Rami-Porta et al. Ann Thorac Cardiocasc Surg 2015

Kopsuvähi staadiumid TNM-klassifikatsiooni 8. väljaande järgi

A. Altraja ©2016 Rami-Porta et al. Ann Thorac Cardiocasc Surg 2015

Staadium T N M

Varjatud TX N0 M0

0 Tis N0 M0

IA1 T1a(mi)/T1a N0 M0

IA2 T1b N0 M0

IA3 T1c N0 M0

IB T2a N0 M0

IIA T2b N0 M0

IIB T1a-T2b N1 M0

T3 N0 M0

IIIA T1a-T2b N2 M0

T3 N1 M0

T4 M0/N1 M0

IIIB T1a-T2b N3 M0

T3/T4 N2 M0

IIIC M0

IVA Mistahes T Mistahes N M1a/M1b

IVB Mistahes T Mistahes N M1c

Kopsuvähi staadiumid TNM-klassifikatsiooni 8. väljaande järgi

A. Altraja ©2016 Rami-Porta et al. Ann Thorac Cardiocasc Surg 2015

N0 N1 N2 N3 M1a M1b M1c

T1a IA1 IIB IIIA IIIB IVA IVA IVB

T1b IA2 IIB IIIA IIIB IVA IVA IVB

T1c IA3 IIB IIIA IIIB IVA IVA IVB

T2a IB IIB IIIA IIIB IVA IVA IVB

T2b IIA IIB IIIA IIIB IVA IVA IVB

T3 IIB IIIA IIIB IIIC IVA IVA IVB

T4
IIIA IIIA IIIB IIIC IVA IVA IVB


