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IVUIVU

 Viimasel 50 aastal olnud püsivalt esmane 
meetod uroloogilisele haigusele viitavate 
sümptomite uurimisel

 Tänaseks on KT asendanud IVU neerukoolika, 
põletikuliste haiguste ja traumade uurimisel

 IVU-le jäänud veel üks näidustus – hematuuria
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IVU kasutatakse endiselt, kuigi…IVU kasutatakse endiselt, kuigi…

…IVU on neerukasvajate suhtes vähem tundlik 
nii UH, MRT kui ka KT uuringuga võrreldes 
(nt alla 2 cm massi suhtes tundlikus 21% 
võrreldes KTga3)

…IVUle on seoses uute efektiivsemate 
uuringumeetodite tulekuga lõppu ennustatud 
juba 1999. a.4… 
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Miks hoopis KT urogramm?Miks hoopis KT urogramm?

 Soov ühe radioloogilise uuringuga hinnata 
neere ja kuseteid nii urolitiaasi, 
neerukasvajate kui ka limaskesta muutuste 
suhtes

 Kuseteede haiguse kahtlusega patsiendid 
läbivad sageli mitmed uuringud – US, MRT, KT 
ja IVU – see on kallis ja patsiendile ebamugav

 Soov ühe radioloogilise uuringuga hinnata 
neere ja kuseteid nii urolitiaasi, 
neerukasvajate kui ka limaskesta muutuste 
suhtes

 Kuseteede haiguse kahtlusega patsiendid 
läbivad sageli mitmed uuringud – US, MRT, KT 
ja IVU – see on kallis ja patsiendile ebamugav



KT urogramm - definitsioonKT urogramm - definitsioon

Diagnostiline uuring neerude, 

kusejuhade ja põie uurimiseks – 

MDCT uuring õhukeste kihtidena, 

i.v. kontrastainega, 

ekskretoorse faasiga.
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Kuidas teha:
patsiendi ettevalmistamine ja asend
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 Kuni 1 liiter vedelikku:

Diurees

Negatiivne kontrastaine sooles

Lihtne ja odav

 Kuni 1 liiter vedelikku:

Diurees

Negatiivne kontrastaine sooles

Lihtne ja odav

Tavaline asend on selili

Kõhuliasendit võib kasutada 
spetsiifiliste probleemide 
lahendamiseks (“passed 
stone”)

Tavaline asend on selili

Kõhuliasendit võib kasutada 
spetsiifiliste probleemide 
lahendamiseks (“passed 
stone”)



Patsiendi ettevalmistaminePatsiendi ettevalmistamine

 Viimased andmed seerumikreatiniini kohta

 Vastunäidustused kontrastainele?

 Diureetikumi kasutamisel – põis enne 
tühjendada

 Soolekontrasti võiks vältida – 3D artefaktid

 Viimased andmed seerumikreatiniini kohta

 Vastunäidustused kontrastainele?

 Diureetikumi kasutamisel – põis enne 
tühjendada

 Soolekontrasti võiks vältida – 3D artefaktid



LisameetodidLisameetodid

 Kõhu kompressioon

Ei kasutata – efekt minimaalne

 NaCl i.v. 

Ei kasutata – ebakindel tulemus ja kasu minimaalne

 I.v furosemiidi 0,1 mg/kg – JAH:

Distensioon – alumised kuseteed
Lahjendamine – kivid nähtaval ekskretoorses faasis
Jaotumine ühtlasem

Caoili, et al. Optimization of MDCT- Urography: Effect of compression,  salin administration and prolongation of aquisition delay. 2005, 
Radiology:116-123. 
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Kasutatakse ühe-, kahe- või 
kolmefaasilist protokolli

Kasutatakse ühe-, kahe- või 
kolmefaasilist protokolli

Valik oleneb klinitsisti küsimusest ja sihtrühmast

1. Kontrastita faas (kõht ja vaagen)

2. Nefrograafiline faas (kõht)

3. Ekskretoorne faas (low dose)

 (kõht ja vaagen) 
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KontrastaineKontrastaine

“Single bolus”

 125-150 ml kiirusega 2-3 ml/s

 Ekskretoorne faas 600-720 sek

 Kui kasutada furosemiidi 420-480s
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Kontrastaine Kontrastaine 

“Split bolus”

 Kontrastaineta ülesvõte kõht+vaagen

 Nt 30-50 ml kiirusel 2 ml/s ja 2-15 minuti järel 
80-100 ml kiirusega 2-2,5 ml/s

 Üks kontrastiga ülesvõte kombineeritud 
nefrograafilises-ekskretoorses faasis
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FaasidFaasid

1. Kontrastita – kivid

2. Nefrogeenne – põletikud, 
infarktid, veresoonte 
anomaaliad, hüpo-
hüpervaskulaarsed kolded

3. Ekskretoorne – uroteeli hindamine, 
TCC

+ ÜMBRITSEVAD KOED
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http://www.ctisus.org/cta_web/12_04/12_04_Fielding/jpgs/Fielding_figure01c.jpg
http://www.thieme-connect.com/bilder/roefo/200302/ro209-10


IVU ettevalmistusIVU ettevalmistus

 Kahel uuringueelsel päeval dieedil

 Ei tohi juua 4 tundi enne uuringut

 Eelmise päeva õhtul lahtistid

 Meteorismi puhul gaasivastased 
vahendid

 Ei tohi eelneda soole 
kontrastuuring või endoskoopia

 Kahel uuringueelsel päeval dieedil

 Ei tohi juua 4 tundi enne uuringut

 Eelmise päeva õhtul lahtistid

 Meteorismi puhul gaasivastased 
vahendid

 Ei tohi eelneda soole 
kontrastuuring või endoskoopia



Millised on näidustused – seotud 
kiirguskoormusega

Millised on näidustused – seotud 
kiirguskoormusega

 Uuringul saadav kiirguskoormus on suur, seega uuring peab 
olema kliiniliselt õigustatud

 Uuringul saadav kiirguskoormus on suur, seega uuring peab 
olema kliiniliselt õigustatud

Protseduur Efektiivne doos Lood.  foonist

KT urogramm 11,6 mSv (2 faasi) 5,4 aastat

IVU 2,5 mSv (6 filmi) 14 kuud

Rindkere ü/v 0,02 mSv 3 päeva



Kasutusalale võimalik läheneda kahelt 
poolt

Kasutusalale võimalik läheneda kahelt 
poolt

 1. Esimese valiku meetod suure vähiriskiga 
rühmas (skriining?)

 2. “Viimane võimalus”, kui sümptomitele ei 
ole leitud põhjust.

 (Eesmärk lahendada probleem, uuring piiratud teatud piirkonnale või 
patoloogiale)
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1. Kes võiks kuuluda suure uroloogilise 
vähi riskiga patsientide rühma?
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 Makro(mikro)hematuuria

 Vanus üle 40 eluaasta

 Suitsetamine

 Kutsealane eelsoodumus (aniliinvärvid)

 Seedetrakti pahaloomuline kasvaja 
anamneesis
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1. Uroloogilise vähi riskiga patsiendid1. Uroloogilise vähi riskiga patsiendid

 Kiirguskoormus on kliiniliselt õigustatud

 US+IVU+tsüstosk. asemel kiirem 

KTU+tsüstosk.

 Kiirguskoormus on kliiniliselt õigustatud

 US+IVU+tsüstosk. asemel kiirem 

KTU+tsüstosk.



Uroepiteliaalsed kasvajadUroepiteliaalsed kasvajad

Eestis 2-10 neeruvaagna 
ja ureetrivähi juhtu aastas
Eestis 2-10 neeruvaagna 
ja ureetrivähi juhtu aastas

5-10% kuseteede 
pahaloomulistest 
kasvajatest

5-10% kuseteede 
pahaloomulistest 
kasvajatest



Uroepiteliaalsete kasvajate sagedusUroepiteliaalsete kasvajate sagedus

KARIKATESÜSTEEM
(5% kõikidest uroepiteliaalsetest 

kasvajatest)

UREETER 
       (1% kõikidest uroepiteliaalsetest 

kasvajatest)

KUSEPÕIES 
 (94% kõikidest uroepiteliaalsetest 

kasvajatest)
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Uroepiteliaalsed kasvajadUroepiteliaalsed kasvajad

 Ülemises kusetraktis küll harva, kuid sagedus 
tõuseb oluliselt, kui kusepõies on diagnoositud 
kasvaja – oluline põhjus ülemist kusetrakti 
uurida

 Ravi areng (endoluminaalne elektroresektsioon 
ja laserfulguratsioon) just algstaadiumis 
madala diferentseerumisastmega kasvajate 
ravis – oluline muutused vara avastada
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Uroepiteliaalsed kasvajadUroepiteliaalsed kasvajad

 Peamine sümptoom hematuuria (aga sageli ei 
olegi sümptome – 20-40 % neeruvähkidest 
leitakse juhuleiuna)

 Pindmine ja ainult ureeteri/neeruvaagnaga 
piirnev vähk – tervistumine üle 90%; 
invasiivse puhul tervistumine 10-15%

ONKO-UROLOOGILISED RAVIJUHISED 2007 (põhinevad Euroopa Uroloogide Seltsi juhenditele)
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Kuseteede kasvajate peamine sümptom – 
hematuuria

Kuseteede kasvajate peamine sümptom – 
hematuuria

 Sage patoloogia, mis võib olla pärit kusetrakti 
igast osast

 Ei pruugi alati viidata haigusele – võib 
olemas olla 9-18% tervetel isikutel

 Kui aga hematuuria on tekkinud, ei tohi seda 
jätta uurimata
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HematuuriaHematuuria

 Ideaalne hematuuria uuring peaks 
võimaldama diagnoosida neerurakulist 
kasvajat, transitoorrakulist kasvajat, 
neerukive, kuseteedepõletikku

 Mikro- ja makrohematuuria ei ole 
korrelatsioonis kahjustuse raskusega

 Ideaalne hematuuria uuring peaks 
võimaldama diagnoosida neerurakulist 
kasvajat, transitoorrakulist kasvajat, 
neerukive, kuseteedepõletikku

 Mikro- ja makrohematuuria ei ole 
korrelatsioonis kahjustuse raskusega



Hematuuriaga patsienti “ootavad” 
uuringud

Hematuuriaga patsienti “ootavad” 
uuringud

 Mitteinvasiivsed : US, TRUS, KUB, IVU, KT, 
MRT

 Invasiivsed: tsüstoskoopia biopsiaga ja ilma, 
retrograadne või anterograadne püelograafia, 
retrograadne ureterorenoskoopia biopsiaga 
või ilma

 Mitteinvasiivsed : US, TRUS, KUB, IVU, KT, 
MRT

 Invasiivsed: tsüstoskoopia biopsiaga ja ilma, 
retrograadne või anterograadne püelograafia, 
retrograadne ureterorenoskoopia biopsiaga 
või ilma



Uroteliaalne kasvaja neeruvaagnasUroteliaalne kasvaja neeruvaagnas



Uroteliaalne kasvaja kusejuhas/põiesUroteliaalne kasvaja kusejuhas/põies



 85 a valutu hematuuriaga 
mees

 Ebaregulaarne täitedefekt

 Invasiooniga high-grade 
transitoorrakuline 
kartsinoom
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 Tühi nool - peristaltika

 Valged nooled – 
pehmekoeline lisamass

 Transitoorrakuline 
kartsinoom
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pehmekoeline lisamass
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 70 a. valutu hematuuriaga 
mees

 Papillaarne transitoorrakuline 
kartsinoom

 Must nool – “interureteric 
ridge” - normaalne
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2. “Probleemi lahendajana”2. “Probleemi lahendajana”

 Healoomulised muutused/haigused

 Keskmine uroteliaalse vähi risk

 UH ja tsüstosk. negatiivsed, aga 
kaebused püsivad

 Healoomulised muutused/haigused

 Keskmine uroteliaalse vähi risk

 UH ja tsüstosk. negatiivsed, aga 
kaebused püsivad



2. “Probleemi lahendajana”2. “Probleemi lahendajana”

 Võib kasutada ainult ekskretoorset faasi 
anatoomilised variandid, pseudodivertikuloos, 
iatrogeenne trauma

 Kroonilise urolitiaasi puhul võib lisada 

kontrastita faasi
probleemsed infektsioonid, PCNL planeerimine

 Võib kasutada ainult ekskretoorset faasi 
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iatrogeenne trauma
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 Nefrokaltsinoos

 Mitmed kivid kusejuhas 
distaalsel 

 Kusejuha tihenemine ja 
“stranding” ümbritsevas 
koes 

 Nefrokaltsinoos
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“stranding” ümbritsevas 
koes 



 Kogumissüsteemi täielik 
duplikatsioon

 Hematuuria põhjus ei olnud 
selgunud varasematele 
uuringutel, sh 
tsüstoskoopial

 Kogumissüsteemi täielik 
duplikatsioon
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selgunud varasematele 
uuringutel, sh 
tsüstoskoopial



Perkutaanse nefrolitotoomia 
planeerimine
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Korduvad kuseteede infektsioonid – nt 
megaureetrist tingituna

Korduvad kuseteede infektsioonid – nt 
megaureetrist tingituna



“Uus põis”“Uus põis”

 … …



KTU võimalikud veadKTU võimalikud vead



KTU valenegatiivneKTU valenegatiivne

Kontrasteerumata, dilateerumata kusejuha(d)Kontrasteerumata, dilateerumata kusejuha(d)



KTU valepositiivneKTU valepositiivne

 Põie transitoorrakulise 
kasvajaga patsient

 Vasakul distaalsel ureetri 
tihenemine periuretraalsete 
“triipudega”

 Biopsial põletik, ei ole retsidiiv

 Põie transitoorrakulise 
kasvajaga patsient

 Vasakul distaalsel ureetri 
tihenemine periuretraalsete 
“triipudega”

 Biopsial põletik, ei ole retsidiiv



KTU valepositiivneKTU valepositiivne

 Fibroepiteliaalne polüüp Fibroepiteliaalne polüüp



KTU valepositiivneKTU valepositiivne

Vaskulaarne impressioonVaskulaarne impressioon



KTU – probleemid
hingamisfaas

KTU – probleemid
hingamisfaas

Ureeteri niverdus võib aksiaalkujutistel meenutada 
massi

 inspiirium   vs     ekspiirium

Ureeteri niverdus võib aksiaalkujutistel meenutada 
massi

 inspiirium   vs     ekspiirium



5 viimast slaidi5 viimast slaidi



Uuringute võrdlusUuringute võrdlus

Ainult UH → diagnoosimise viga ↑Ainult UH → diagnoosimise viga ↑



IVUIVU

1. Vajalik põhjalik ettevalmistus

2. Piltide diagnostiline väärtus piiratud: eksib 
40%6

3. Kõik muutused vajavad edasisi uuringuid – 
MRT, UH, KT14

4. Aja- ja töömahukas uuring

5. Toodab radioloogia osakonnale kahjumit
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IVU kasutamine PERHis täna 
(Hiiu+Mustamäe)

IVU kasutamine PERHis täna 
(Hiiu+Mustamäe)

2004 2006 2007

496 342 249

Haigusjuht: M 52 “Tugev valu par roidekaare all, kiirgub 
selga” – Neerukoolika? Iileus?

31.01.08 kl 4.30 UH kõht: pais par. neerus, kivi kusej. ül.1/3

01.02.08 IVU: 2-3 mm kivikahtlane str. par ureetri dist. osa 
proj.-s



KokkuvõteKokkuvõte

 Tuleb leida kompromiss parima kuseteede 
kujutise ja madalaima kiirguskoormuse vahel

 Standardiseeritud juhised puuduvad

 Tõenduspõhine meditsiin - veel ei ole saadaval 
uuringuandmed – KT urogrammi kliiniline väärtus 
veel väljaselgitamisel

 Esialgsed andmed on KT urogrammi tuleviku 
osas optimistlikud

 Tuleb leida kompromiss parima kuseteede 
kujutise ja madalaima kiirguskoormuse vahel

 Standardiseeritud juhised puuduvad

 Tõenduspõhine meditsiin - veel ei ole saadaval 
uuringuandmed – KT urogrammi kliiniline väärtus 
veel väljaselgitamisel

 Esialgsed andmed on KT urogrammi tuleviku 
osas optimistlikud



Aitäh!Aitäh!
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14. Radiologic pathology 2004-2005
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