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Ettekande eesmärk 

• Korrata läbi võimalikult paljude piltide: 

– Millised KN sõlmede muutusi hinnata? 

– Millised muutused on maliigsekahtlased? 

• Paar võimalust struktureeritud hindamiseks 

• Punktsiooni ja jälgimise soovituste andmine 

 

 

 



Kilpnäärme UH: näidustused[1,2] 

• Palpeeritav sõlm ja vajadusel selle follow-up 
• Kilpnäärmega talitlusega seotud vereanalüüside anomaaliad 
• Enne kilpnäärmekasvaja ravi – kaela mts, ulatus kilpnäärmes 
• Pärast kilpnäärmekasvaja ravi – kaela mts, jääkkude, hiljem retsidiiv 
• Peennõelbiopsia juhtimine 
• ! Teisel modaliteedil juhuleiuna avastatud sõlm 

– ! FDG-PET-il intensiivselt märkainet koguv sõlm => biopsia 

 
• Kõrge riskiga patsiendi skriining (MEN II, lapseeas kiiritatud kael, 

perekondlik risk) 
• Hüperparatüreoidismiga patsiendi kõrvalkilpnäärme asukoha 

määramine ja ravijärgne kontroll (juhupõhine, sõltub suurusest)  



Kilpnäärme UH: uuringu läbiviimine[1] 

Vajalik uurida-mõõta-pildistada: 

• Mõlema sagara mõõtmed ja maht 

• Istmuse AP-suunaline paksusmõõt 

• Sõlmede olemasolul nende mõõtmed ja 
iseloom 

• Kilpnäärme sagarate difuussed muutused / 
(hüper)vaskulariseeritus 

• Kaela lümfisõlmed 



Kilpnäärmevähi vormid 

• Põhivormid ja esinevuse sagedus: 

– Papillaarne vähk 75%, 20a elulemus 90-95% 

– Follikulaarne vähk 10%, 20a elulemus 75% 

– Medullaarne vähk 5%, 10a elulemus 42-90% 

– Anaplastiline vähk < 5%, 5a elulemus 5% 

 

• Mida harvem, seda väiksem elulemus 

• Ultrahelipildi järgi histoloogiat adekvaatselt eristada 
ei saa 

 

 

 





FNB: kolloid, follikulaarrakud, makrofaagid - beniigne 

Mida kirjeldada? 
Mida soovitada? 



KN sõlmede hindamise juhiseid on palju: 

• ACR TI-RADS 2017/2018 

• Soome süsteem 2018 

• American Thyroid Association (ATA) guidelines 2015 

 

• British Thyroid Association „U“ classification 2014 

• NCCN 2017 

• Korea TI-RADS 2016 

• TI-RADS 2011 

• Jne... 

 



Kilpnääre: norm ja statistika 

 
CC-mõõt 4 - 6 cm 

AP ja ristimõõt 1 – 2 cm 
Istmus kuni 0,3 cm 

Homogeenne 
Lihastest kergelt hüperehhogeensem 

 
Sõlmi esineb kuni 50%-60% inimestest[3] 

2015a Eestis 89 C37 esmasdiagnoosi 
Naistel ligikaudu 6 korda suurem risk 

 
 



Kilpnäärme UH: beniigsed 
muutused[3,4] 

Viited beniigsusele: 
• Peamiselt tsüstiline koostis (>75% mahust) 

• Spongiformsus - ≥ 50% koldest väikesi tsüste 
– Ainus välistus: kaltsifikaadid 

 
• Uniformne hüpoehhogeenne halo 

– Fibroos + kokkusurutud parenhüüm + krooniline 
põletik 

– Teisalt: 10-24% papillaarsetel kartsinoomidel on 
(mitte)täielik halo 



Mis on spongiformsus? 
≥ 50% väikestest tsüstidest koosnev 



2,4 x 2,4 cm 
Peamiselt soliidne 
Isoehhogeenne 
Selgepiiriline 

Hüpoehhogeense haloga 
 
PNB: follikulaarrakud ja kolloid - beniigne 



3,5 cm 

Tsüstiline 
Anehhogeenne 
Selgepiiriline 

Vedelikus comet-tail artifact 
 
PNB: kolloid  ja üksikud rakud - beniigne 



Vaskulariseeritus[4] 

• Mittespetsiifiline: 
– Tsentraalne hüpervaskularisatsioon esineb 69-75% 

maliigsetes sõlmedes 

– >50% hüpervaskulaarsetest sõlmedest on 
beniigsed 

– Perifeerne vaskulariseeritus esineb 22% 
maliigsetes sõlmedes 

• Osad uuringud toetavad: 
– Kui sõlmes üldse Doppleriga verevoolu nähtavale 

ei tule, siis tegemist pigem beniigse sõlmega 

 



Kilpnäärme UH: maliigsed muutused 1[4,5] 

• Kaltsifikaadid: 
– Mikrokaltsifikaadid (/punctate echogenic foci) – spetsif 86-95% 

– Makrokaltsifikaadid ja perifeersed kaltsifikaadid 
mittespetsiifilised 

• Ümbritsevate kudede invasioon 
– Histol: 36% kasvajatest invasiooniga 

• Metastaatilised lümfisõlmed 
– Mts-ile viitab: ümar, suur, hiilust pole, ebakorrapärane 

kuju, heterogeenne struktuur, kaltsifikaadid, tsüstid, 
vaskulaarsus üle kogu sõlme mitte hiilusest 

 

 

 



2,4 x 2,4 cm 
Soliidne 
Isoehhogeenne  

Ebamäärase kontuuriga 
Mikro- (nool) ja makrokaltsifikaadid (noolepea) 
 
PNB: papillaarne kartsinoom 



 

2,6 x 2,4 cm 
Soliidne 

Tugevalt hüpoehhogeenne 
Kõrgem kui laius 

Ebamäärase kontuuriga (nool) 

 
PNB: Medullaarne kartsinoom 



Tsüstis seinapidine soliidne 
Isoehhogeenne komponent 

Lobuleeritud kontuur 
Mikrokaltsifikaadid 

 
PNB: papillaarne kartsinoom 



Kilpnäärme UH: maliigsed muutused 2[4,5] 

• Lobuleeritud kontuur 
• AP-mõõt suurem kui Cor-suunaline mõõt 

(„kõrgem kui laius“) – spetsiifilisus 93% 
• Hüpoehhogeensus: 

– „tumedam“ kui kilpnäärmekude – kahtlane 
– „tumedam“ kui kaelalihased – maliigsuse suhtes kõige 

spetsiifilisem muutus kilpnäärmesõlmel 

 
• Ebamäärane kontuur 

– Osad allikad väidavad, et viide maliigsusele ja teised, 
et väga ebaspetsiifiline 



Peamiselt soliidne 
Hüpo/isoehhogeenne 

Ebamäärane kontuur 
 
PNB: kartsinoom 



Soliidne 
Hüpoehhogeenne 

Lobuleeritud kontuur 
 

PNB: papillaarne kartsinoom 



Soliidne 
Hüpoehhogeenne 
Makrokaltsifikaat 

Kõrgem kui laiem 
 
PNB: kartsinoom 



Kilpnäärme UH: igapäevatöö 

• Eesmärgid: 
– Kas on patoloogiat? 
– Kas sõlm beniigne või maliigne? 
– Kas sõlme punkteerida või jälgida? 

• Probleemid (nii mujal maailmas kui ilmselt ka Eestis)[6]: 
– Igaüks kirjeldab sõlmi erinevalt, kliinilisel partneril raske üheselt mõista* 
– Ei kirjutata soovitusi jälgimise/punkteerimise osas 

 

• Probleemi võimalik lahendus? : eesmärgipõhine uurimine ja 
struktureeritum vastus 
 

USAs seitsme erapraksise kogemus: 
– ACR TI-RADSi eelselt enamikel juhtudel sõlmede omaduste kirjeldamises palju 

erinevusi ja vähe infot; arvamus/soovitus oli kirjas 66% juhtudest 
– Kasutusse võtmise järgselt 98% sõlmede tähtsad muutused kirjas, 94% 

juhtudest jälgimise/punktsiooni soovitus kirjas 

 
 



TI-RADS 

• Sõlme hindamises 5 osa: 
– Koostis 
– Ehhogeensus 
– Kuju 
– Piirjoon 
– Kaltsifikaadid 

 

• Igast osast saab sõlm 0 – 3 punkti, mille alusel jaotub sõlm 
riskikategooriasse. 
– Kategooriaid on viis: TR1 – TR5 
– TR1-TR2 on beniigsed ega vaja jälgimist/punktsiooni 
– TR3-TR5 kategooriate kohta on konkreetsed soovitused 

jälgimise/punkteerimise osas 







TI-RADS lisainfo 

• Jälgimine: 
– TR3 – 1., 3., ja 5. aastal 
– TR4 – 1., 2., 3., ja 5. aastal 
– TR5 – iga aasta 5 aastat 
– Lõpeb kui 5a püsib 
– Kontroll alla aasta ainult siis, kui PNB-l tõestatud kasvaja 

mida jälgitakse 

• Kui soovitad jälgimist, siis „oluline suurenemine“ on 
20% vähemalt kahes mõõdus (vähemalt 2 mm) 

• ACR TI-RADS soovitab punkteerida max 2 sõlme 
korraga, valida suurima TR-ga sõlmed 

• Mts-kahtlane lümfisõlm – PNB ka sellest 
 
 



Näited TI-RADSist 



FNB: kolloid, erütrotsüüdid, makrofaagid 

Soliidne – 2 
Hüpoehho – 2 
Väiksed lubistused? – 3 
7p = TR5; biopsia >1cm sõlmel 



Radioloog kirjutab: „2,5 cm selgelt piirdunud kajavaene vaskulariseeritud äärisega 
 ovaalne sõlm (tõen. beniigne muutus)“ 

 

FNB: ei saa välistada follikulaarse neoplaasia võimalust 

Peamiselt soliidne – 2 
Hüpoehho – 2 
4p = TR4; biopsia >1,5 cm sõlmel 



Peamiselt soliidne – 2 
Hüpoehho – 2 

Kõrgem kui lai – 3 
Lobuleeritud kontuur – 2 

Makrokaltsifikaadid – 1 
 

10p = TR5; biopsia >1 cm sõlmel 
+KINDLASTI LÜMFISÕLMEST 

Lümfisõlm supraklavikulaarsel 



Üle 5% tsüstilist osa =  inhomogeense/segastruktuuriga – 1 
Isoehho – 1 
Makrokaltsifikaat – 1 (ei ole siin pildil) 

 
3p = TR3; biopsia >2,5 cm sõlmel 



Soliidne – 2 
Hüpoehho – 2 
 
4p = TR4; biopsia >1,5 cm sõlmel 



Välismaal võetud FNB – papillaarne vähk 
Eestis op – papillaarne vähk pT1a 

Soliidne – 2 
Hüpoehho – 2 
Kõrgem kui laius – 3 
Ebakorrapärane kontuur - 2 

9p = TR 5; PNB >1cm sõlmel 
TI-RADS autorid ei soovita alla 1 cm sõlmede PNB teha isegi suure kahtluse korral 



ATA 

0p – TR1 

0p – TR1 
2p – TR2 2p – TR2 

3p – TR3 
3p – TR3 3p – TR3 4p – TR4 

Mõlemad pildid 
4p – TR4 

---  Need kõik on 7p – TR5 --- 6p – TR4 + l/sõlm 

ATA juhiste 
joonis 



 

Kõik vähemalt 5p – vähemalt TR4 

4p – TR4 

3p – TR3 

1 + 1..3 ehk TR2-TR4 
sõltuvalt soliidse osa 

ehhogeensusest 

Spongiformne 



Elu lihtsustamine 

http://tiradscalculator.com/ 

http://tiradscalculator.com/
http://tiradscalculator.com/
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