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Eesnäärme transrektaalne 
ultrahelidiagnostika

• Suuruse mõõtmine (a x b x c x 0,52)
• Kontuuride hindamine
• Difuussete ja koldeliste muutuste 

hindamine
– Kajavaene
– Kajarikas

• Biopsia võtmine 



  

Eesnäärmevähi 
ultrahelidiagnostika

Sensitiivsus Spetsiifilisus

Ultraheli 41% 81%

Värvidoppler 43% 66%

Ultraheli koos 
värvidoppleriga

57% 61%

Kuligovska et al. 2001, Boston University School of Medicine 

• 544 patsienti, 6 528 biopsiat. PSA > 4 ng/ml või patoloogiline DRE



  

Eesnäärme 
ultrahelidiagnostika

• Transrektaalne ultraheliuuring
– Ei ole oluliselt muutnud avastatud eesnäärmevähkide 

arvu (Sommerfeld et al. 2003)

• Doppler ultraheliuuring
– Ei lisa biopsiaks informatiivsust keskmiselt tõusnud 

PSA korral (Okihara et al. 2003)
• 3-D Power-Doppler on paljulubav

• Ultraheli kontrastaine kasutamine
– Sensitiivsus 65%, spetsiifilisus 80% (Halpern et al. 

2001, Thomas Jefferson University) 

• Ultraheli elastograafia



  

Eesnäärme vähk



  

Eesnäärme 
ultrahelidiagnostika

• Hea meetod eesnäärme suuruse määramiseks
• Eesnäärme vähi diagnostikas on ultraheli 

peamiseks väärtuseks olla süstemaatilise 
oktantbiopsia juhiks

• Sõltumata ultrahelileiust tuleb oktantbiopsia 
võtta nii normaalsest kui muutunud 
kajastruktuuriga koest



  

Eesnäärmevähi 
diagnostika

Sensitiivsus

• MRT 83%

• DRE (sõrmega palpatsioon) 33%

• UH 33%

• Beyersdorff D, Taupitz M, Winkelmann B, Fischer T, Lenk S, 
Loening SA, Hamm B. Department of Radiology, Charite, 
Humboldt-Universitat. Radiology Sept. 2002 



  

Eesnäärme haiguste 
piltdiagnostika

• Biopsia võtmiseks ultraheli

• Eesnäärme suuruse määramiseks 
ultraheli

• Staadiumi määramiseks parem MRT
– Probleemiks T2 vs. T3

• Stsintigraafia, KT-PET ja MRT 
kaugmetastaaside uurimiseks



  

Eesnäärme biopsia 
ultraheli kontrolli all I

• Ambulatoorne protseduur
• Ettevalmistus

– Näidustus
• DRE
• PSA
• Anamnees
• Varasemad uuringud

– Biopsia-eelne antibiootikum
• Suukaudne (alates protseduuri eelsest õhtust) 
• Intravenoosne (samal päeval)



  

Eesnäärme biopsia 
ultraheli kontrolli all II

• Protseduuri teostamine
– Protseduuri selgitamine patsiendile
– Arsti tutvustamine

– Patsiendi asend protseduuril
• Külili
• Jalad on puusast ja põlvest kõverdatud

– Arsti asend protseduuri ajal
– Koostöö assisteeriva õega

• Bioptaatide fikseerimine formaliinis



  

Eesnäärme biopsia 
ultraheli kontrolli all III

• Eesnäärme biopsia võtmine ultraheli kontrolli all
– Andur on varustatud giidiga

• Enne protseduuri veenduda ultraheliaparaadi pildi pooltes 

– Ülevaatlik uuring eesnäärmest ja ümbritsevatest 
kudedest

• Eesnäärme mõõtmine
• Tavaline nõela proovivõtmisulatus on 22 mm

– Andur surutakse võimalikult tugevalt vastu pärasoole 
eesseina



  

Eesnäärme biopsia 
ultraheli kontrolli all IV

• Biopsia võtmine
– 18 G biopsianõel

– Kokku 8-12 proovitükki
– Biopsiad sümmeetriliselt mõlemast sagarast

• Parem sagar kraniaalselt kaudaalsele ja tsentraalselt
• Vasak sagar kraniaalselt kaudaalsele ja tsentraalselt
• Kui on kahtlane kolle, siis suunatud biopsia koldest

– Üks või mitu nõela



  

Eesnäärme biopsia 
ultraheli kontrolli all V

• Protseduuri järgne selgitus patsiendile
– Võib olla veritsus pärasoolest

– Võib olla kuses verd
– Kui tõuseb palavik või on tugev verejooks, siis tuleb 

pöörduda erakorralise meditsiini osakonda
– Vältida lähemate päevade jooksul füüsilist koormust ja 

sauna



  



  



  



  

Eesnäärme biopsia 
ultraheli kontrolli all VI

• Tulemused ITK radioloogiaosakonnas
– 01.09.2006 – 28.02.2007

Kokku

Patsiente 63

Bioptaate 516 5 mittediagnostilist 99%

Vähke 21 82 bioptaati (1-10) 33%

Neist: Ainult parem sagar – 7; ainult vasak – 4; mõlemas sagaras – 10 

Operatsioone 7 6 vähioperatsiooni 10%/29%

Tüsistusi 1 Äge prostatiit 1,6%



  

Eesnäärme biopsia 
ultraheli kontrolli all VII

• Tulemused ITK radioloogiaosakonnas
– 5 mittediagnostilist proovitükki 3 patsiendil

• Samal protseduuril võetud teises proovitükis adenokartsinoom
• Hiljem tehtud kordusbiopsial adenokartsinoom
• Hiljem tehtud kordusbiopsial hüperplaasia

– Kokku teostas protseduure 8 radioloogi
– 21 patsiendist, kellel avastati vähk läks 6 operatsioonile



  

Kokkuvõte

• Usaldusväärne protseduur
– Oluline on tehnika valdamine, mitte eriala

• Ultraheli annab võimaluse süsteemselt võtta 
proovitükki kõigist eesnäärme osadest

• Piiranguks on ainult ühest küljest lähenemine



  

TÄNAN!
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