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1. Sissejuhatus



Lühendid

• MG – Mammograafia (konventsionaalne)

• DBT – Digital Breast Tomosynthesis - tomosüntees

• CAD – Computer Aided Detection/Diagnosis – arvutisüsteem, mis 
abistab arsti kuvamisuuringute tõlgendamisel

• CDR – Cancer Detection Rate – vähi avastamise määr

• CBR – Callback Rate – tagasikutsumise määr

• AUC – Area Under Curve – sensitiivsuse-spetsiifilisuse kõvera alune 
pindala



Meetodid

• Mammograafia

• Ultraheli

• MRT

• KT

• SPET/KT, PET/KT

• UH-kontrolli all ja 
stereotaktilised protseduurid

• Galaktograafia

• Tomosüntees

• 3D automatiseeritud ultraheli



Tomosüntees - DBT

• „3D mammograafia“

• Kasutatakse samu projektsioone, mis konventsionaalses 
mammograafias (MG)

• Ühe ülesvõtte asemel saadakse igas projektsioonis kihilised kujutised 
(10...40)

• Kihilisi kujutisi on võimalik vaadelda analoogselt muude 
tomograafiliste modaliteetidega

• Kihte fuseerides saab luua mammogrammiga sarnase kujutise

• Tomosünteesi seadmed võimaldavad ka konventsionaalset 
mammograafiat



Konventsionaalsed mammogrammid



Konventsionaalsed mammogrammidTomosüntees, fuseeritud kujutised



Tomosüntees, fuseeritud kujutised



Tomosüntees, kihilised kujutised 
(pildivaaturis)



MLO fuseeritud MLO kihiline kujutis MLO kihiline kujutis



MLO kihiline kujutis CC kihiline kujutis

UH



Erinevad keskkonnad / käsitlused

• Skriining

• Diagnostiline / kliiniline 

• Teadaolev rinnavähk: leviku ja ravivastuse hindamine



Skriining

Diagnostiline / kliiniline 
käsitlus

Kaebused või juhuleid



Skriining

Sensitiivsus Spetsiifilisus

PPV NPV
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Kui palju tuleks skriiningult naisi tagasi 
kutsuma?
• 12-14% tagasikutsumise määr (Callback rate, CBR)

• Keskustes, kus tagasikutsutuid oli alla 10%, oli vähi avastamise määr 
madalam

• Tagasikutsumise määr >14% ei tõstnud avastatud vähkide arvu 
võrreldes 12-14% grupiga
• Rohkem kulutusi ja protseduure

• Naised on nõus kõrgema valepostiivsete hulga ja sellest tingitud ärevusega, 
kui see tähendab kõrgemat vähi avastamise määra (Ganott 2006)

• Parimates akadeemilistes keskustes avastatakse kuni ~5 vähki iga 
1000 skriininguuringu kohta
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2. Mammograafia vs tomosüntees



Skriining

• Võrreldes diagnostilise / kliiniline kasutusega on oluliselt rohkem 
uuritud

• Mitmeid metanalüüse, sh:
• Marinovich 2018 (17 uuringut)

• Phi 2018 (16 uuringut sh 11 skriiningu kohta; tiheda koega rinnad)



Marinovich 2018, Phi 2018 

• Tomosüntees (DBT) tõstis vähi avastamise määra (CDR) 1,6/1000 
uuringu kohta võrreldes konventsionaalne mammograafiaga (MG)
• Efekt oli suurem, kui tehti nii DBT kui MG: siis ka suurem kiirguskoormus

• Tagasikutsete määr langes uuringutes, kus tehti ainult tomosüntees

• Tiheda näärmekoe tüübiga naistel oli kõrgem vähi avastamise määr 
ning madalam tagasikutsete määr
• Sensitiivsus tõusis, spetsiifilisus jäi samaks



Lei 2014

• 7 uuringu metaanalüüs

• Tomosünteesi tundlikkus 90%, mammograafial 89%

• Tomosünteesi spetsiifilisus 79%, mammograafial 72%

• Seega: olulisem eelis just spetsiifilisuse osas



Bahl 2019

• Võrreldi MG ja DBT võimekust diagnostilises / kliinilises kasutuses

• Ühe keskuse uuring 2008-2011 (MG), 2013-2015 (MG+DBT)

• N=22883 MG rühmas

• N=22824 MG+DBT rühmas
• MG+DBT: tomosünteesi aparaadiga tehti nii mammogrammid kui ka 

tomosüntees eraldi



Bahl 2019

• CDR on mõlemas rühmas võrdväärne
• 38,2/1000 uuringu kohta MG+DBT rühmas
• 31,3/1000 uuringu kohta MG rühmas

• MG+DBT rühmas oli suurem proportsioon invasiivseid vähke
• MG+DBT rühmas oli haiguspuhuseks leiuks tõlgendamise määr veidi 

madalam (AIR – abnormal interpretation rate)
• MG+DBT positiivne prognostiline väärtus oli oluliselt suurem

• Seega: 
• Tomosünteesiga leiti vähki sama hästi
• Leide tõlgendati sagedamini kindlalt beniigseteks – selekteerib patsiente paremini
• Tomosünteesi PPV oli kõrgem





Kust tulid valepositiivsed?



Vahekokkuvõte

• Skriiningus
• Tomosüntees leiab vähki paremini, kui MG (parem sensitiivsus)
• Tagasikutsete arvu osas tulemus varieerus, kindel efekt tiheda näärmekoega 

patsientide korral

• Diagnostilises / kliinilises kasutuses
• Tomosüntees leiab vähki sama hästi kui MG (võrdväärne sensitiivsus) ning 

proportsionaalselt rohkem invasiivseid kasvajaid
• Tomosüntees vähendab asjatute UH ja biopsiate arvu, kuna muutusi saab kindlamini 

beniigseteks pidada e kõrgem PPV

• DBT on radioloogile ajakulukam ja potentsiaalselt kõrgema 
kiirguskoormusega



3. Tehisintellekti tänapäevased võimalused



Mammograafia CAD tooted

• Screenpoint Transpara
• Hologic Quantra
• iCAD ProFound
• ...

• CAD tooteid on turul olnud pikka aega, viimastel aastatel on suure tõuke 
andnud tehisintellekti / masinõppe areng

• Erinevatel toodetel erinev funktsionaalsus ja eesmärk
• Mammogrammid või tomosüntees?
• Kollete leidmine? Iseloomustamine? Automaatne raporteerimine? Rinna tiheduse 

määramine?
• Kaks lugemist CAD abil või üks lugemine ja CAD?



Rodriguez-Ruiz 2018

• N=240, retrospektiivsed juhud, diagnostiline / kliiniline

• MG, võrreldi radiolooge ilma ja koos CAD

• Tundlikkus tõusis 83% -> 86%, P=0.046

• Spetsiifilisuses trend 77% -> 79 % P=0.06

• Suurem AUC / Area Under Curve

• Lugemiskiirus ei muutunud

• Radioloogid vs CAD iseseisvalt: võrdväärne AUC (!!)



MG: Ainult radioloogid vs radioloogid + CAD



MG: Ainult radioloogid vs ainult CAD



Benedikt 2018

• N=240, retrospektiivsed juhud, diagnostiline / kliniiline

• Võrreldi DBT radiolooge ilma ja koos CAD

• AUC minimaalselt suurem: sensitiivsus tõusis veidi, spetsiifilisus 
langes

• Vastamisaeg lühenes 29,2%



DBT: Ainult radioloogid vs radioloogid + CAD



iCAD ProFound

• Üks näide CAD tootest - turul on palju konkureerivaid tooteid

• Tomosünteesi abistav CAD, rakendab süvaõppel põhinevat 
tehisintellekti

• Samal firmal on ka muid tooteid (Secondlook, Density assesment)

• Integreerub haigla PACSi ja tööjaamadega

• Otsib tomosünteesi lõikudelt lesioone, toob need vastavale 
radioloogile esile (tihenemised, arhitektuurimuutused, kaltsifikaadid)

• Annab hinnangu võimaliku maliigsuse kohta (0-100%) hinnangu igale 
lesioonile ning igale juhule tevikuna





iCAD ProFound: uuring

• N=260, retrospektiivsed juhud, tomosüntees, diagnostiline / kliiniline

• Firma enda poolt läbi viidud uuring

• Eesmärgid:
• Uurida, kas radioloogid vastavad uuringuid kiiremini kasutades nende toodet

• Uurida, et sealjuures ei langeks vastamise kvaliteet

• 7 muud sekundaarset eesmärki (parem sensitiivsus? spetsiifilisus? jne.)





iCAD ProFound

• Koos CAD uuringuid vastates:
• AUC suurenes 5,7% p<0.01

• Vastamise aeg lühenes 52,7% p<0.01

• Tundlikkus tõusis 8,0% kogu juhu, 8,4% konkreetsete lesioonide osas p<0.01
• (Kas on leid või mitte vs mitu lesiooni leiti)

• Spetsiifilisus tõusis 6,9% (non-inferiority osas p<0.01)

• Tagasikutsete määr langes 7,2% (non-inferiority osas p<0.01)





Kokkuvõte

• Tomosünteesil on mammograafia ees eelised nii skriiningul kui kliinilises 
keskkonnas
• Skriiningul on eelis kõrgem spetsiifilisus, tiheda näärmekoega rindade korral kõrgem 

sensitiivsus. Kõrgem vähi avastamise määr, vähem tagasikutsumisi: nende osas 
erinevaid tulemusi.

• Kliinilises / diagnostilises kasutuses on tundlikkus võrdväärne, kuid PPV kõrgem –
eelkõige vähendame asjatuid täiendavaid uuringuid

• Tomosüntees avastab proportsionaalselt rohkem invasiivseid vähke
• Uuringute tulemused viitavad suhteliselt üheselt tomosünteesi paremusele.
• Skriiningul kasutuse kohta on teadusartikedi enam.

• Tomosünteesil on võrreldes mammograafiaga ka miinuseid
• 2x pikem vastamise aeg (väljaõppinud radioloogidel)
• Kiirguskoormus on oluline küsimus, tuleks hinnata seadmepõhiselt
• Uue seadme hind vs saadav kasu? Radioloogide õppekõver?
• Kirjanduses oluline tähele panna kas kasutatud DBT või DBT+MG



Kokkuvõte

• CAD tooteid on nii mammogrammide kui tomosünteesi tarbeks
• Oluline leida parim toode, seda varieeruva tõenduspõhisuse kontekstis

• Mammograafias on CAD kasu mõõdukas 
• Veidi tõuseb nii tundlikkus kui spetsiifilisus

• Vastamisajad ei lühene

• Tomosünteesis on kasu suurem
• Kuni 50% kiirem vastamine

• Kiirema vastamise juures kvaliteet ei lange ja pigem võib oluliselt tõusta

• 3D UH



Tänan kuulamast!
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