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74a normosteeniline adekvaatne iseseisev M 

• Kell ~12:30 PNB 
• Kell ~14:30 tekkinud turse mõlemal pool kaela, odünofaagia, peavalu
• Kell ~18:00 tulnud EMOsse iseseisvalt
• Anameesis

• Eesnäärme pahaloomuline kasvaja (2005a)
• Muu stenokardia
• Kodade virvendus
• Allergiad: jood

• Lisaks 2a jooksul ebaselge kuiv köha, tükitunne kurgus (käinud selle aja 
jooksul LOR, pulmonoloogi ning kardioloogi konsultatsioonidel – korras)
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Kilpnäärme UH + PNB kl ~12:30

Referentsväärtused

Maht M 9-25 ml
N 8-12 (20)ml

Isthmus < 5 (6) cm

Kajastruktuur Homogeenne

Vaskularisatsioon Tagasihoidlik
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Kilpnäärme UH + 
PNB kl ~12:30

• Parem sagar 2,3 x 1,4 x 4,5 cm
• Maht 7,5 ml
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Kilpnäärme UH + 
PNB kl ~12:30

• Paremas sagaras 0,5 cm TI-RADS 3 sõlm
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Kilpnäärme UH + 
PNB kl ~12:30

• Vasak sagar 2,2 x 2,2 x 5,3 cm
• Maht 13,3 ml
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Kilpnäärme UH + 
PNB kl ~12:30

• Vasakus sagaras 1,8 x 2,7 cm TI-RADS 4 sõlm
• Sõlmest teostatud PNB 22G nõelaga
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Kilpnäärme UH kl ~20:00 

• Kilpnäärme parem sagar ~3,6 x 2,4 x 5,4 cm; maht 24,3 ml
• Kilpnäärme vasak sagar ~3,8 x 2,3 x 5,1 cm; maht 23,2 ml
• Kilpnäärme maht 47ml (oli 20,8 ml)
• Isthmus 0,5 cm (oli 0,3 cm) 
• Kirjeldatud sõlmed ebaselgemalt eristuvad, kilpnäärme kajastruktuur 

muutunud inhomogeenseks, turseliseks. 
• Vasaku sagara vaskularisatsioon Doppleriga intensiivsem võrreldes 

parema sagaraga. 
• Aktiivsele verejooksule kahtlust ei jäänud, piirdunud 

vedelikukogumeid ei tulnud nähtavale. 
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Käsitlus 

• Kaelaosa KT-uuring natiivis:
Parem kilpnäärme sagar 7,3 x 2,6 x 2,4 
cm
Vasak kilpnäärme sagar 8,6 x 3,5 x 3,5 
cm
Sümmeetriliselt suurenenud ebaühtlase 
struktuuriga kilpnääre.
Ümbritsev rasvkude kergelt 
infiltreeritud
Kaela piirkonnas vedelikukogumeid ega 
hematoome konkreetselt esile ei tule.
Naso- ja oropharynx on vaba, õhuteed 
sümmeetrilised. 

• Hilisem PNB vastus:
Selge beniigne iseloom
Struma colloides

• Korduv sõlme hindamine 1-2a 
möödudes
• Kilpnäärme seisund patsiendi köha ei

põhjusta
• Analüüsid referentspiirides
• Kaelal heamtoomi jääknähud, 

põletikule tunnused puuduvad.
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PNB ja selle tüsistused1,5,6,7

• PNB teostati teadaolevalt esmalt Rootsis 
1950ndatel, kuid tuli laiemalt kasutusele 
1980ndatel

• Lihtne, täpne, ohutu, kulutõhus, patsientide 
poolt hästi talutav

• Hea tundlikkus (76-98%) ja spetsiifilisus (71-
100%)

• Lokaalne valu/düskomfort
• Väiksemad hematoomid/ hemorraagiad
• Trahhea punktsioon
• Infektsioon
• Vasovagaalne refleks1,4

• Düsfaagia
• Kasvaja külv1-4

• Subendoteliaalne heamtoom

12



Hematoomid/hemorraagiad4,5

• Etioloogia:
• Venoosne ekstravasatsioon 

sõlmesisesi või selle ümber
• Soodustavad faktorid:
• Kilpnäärme vaskulariseeritus 

(veelgi suurem struuma puhul)
• Sõlmede veenide ebatavaliselt

õhukesed seinad
• Intranodulaarsed 

arteriovenoossed šundid
• Pingutus -> tsentraalse venoosse

rõhu tõus

• PNB suhteline vastunäidustus:
• Hemorraagilised diateesid

• Aspiriini ja antikoagulantide
kasutamine ei ole
vastunäidustus
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Hematoomid/hemorraagiad4

• Väiksemad hematoomid 
taanduvad päevadega
• Massiivsed hematoomid

õhuteede obstruktsiooniga
• Üksikud juhud

• Hemotoomi järgne neuriit
• Üksik juht; taastumine 5 kuud
• Hematoomi surve, keemiline 

neuriit, allergiline neuriit 
anesteetikumile

• Pseudoaneurüsm
• Üksik juht; a.thyroidea superior

• Karotiidhematoom
• Üksik juht; kompressiooniga

süvenes; resorbeerus spontaanselt
1 nädalaga

• Sekundaarne hemangioom
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Focal carotid intramural haematoma with spread along the carotid wall (white arrow) during ultrasound-guided 
fine-needle aspiration of a complex thyroid nodule in a young patient. 



Akuutne mööduv turse2,4

• Piiratud hulk kirjandust
• 7 kirjaduses fikseeritud juhtu?

• Viide vasodilatatsioonile ja 
kapillaaride lekkele
• 3 kirjeldatud juhtu olid 

türeoidektoomia kandidaadid
• Vastupidiselt massiivsele 

hemorraagiale on iselimiteeruv, 
õhuteede obstruktsioonita jm 
lokaalse sümptomaatikata
• Hilinenud mööduv turse

• Üksik juht, ilma anesteetikumita, 
steroidiga taandunud 2 päevaga

• 30N akuutne unilateraalne kilpnäärme turse 
(maht x1,5)

• Funikulaarsed hüpoehhogeensed lesioonid
• Spontaanne lahenemine
• Patseindil endal polnud kaebusi
• Jäi kahtlus anafülaktilisele reaktsioonile

Ultrasonography showed the left thyroid lobe was swelling with multiple funicular hypoechoic lesions. 15



Infektsioon4,8

• Harv
• Harv isegi immuunkomprimeeritute seas

• Kilpnäärme hea verevarustus, lümfaatiline varustus, kõrge joodisisaldus, kilpnääret ümbritsev kapsel
• Võimalik lokaalsete (atoopiline dermatiit) või generaliseerunud immunoloogiliste defektide puhul
• Siiski võimalik ka täiesti tervetel patsientidel

• Akuutne supuratiivne türeoidiit
• Kõrge palavik, valulikkus, düsfaagia teke mõned päevad peale protseduuri (võimalik ka kergem

kulg)

• Ravimata jätmisel tüsistusena odünofaagia, türeotoksikoos
• Diagnoositakse kordusaspiratsioonil – mädane aspiraat
• Mäda dreneerimine + AB

• Sümptomite püsimisel, lokaalse põletiku ja fibroosi korral türeoidektoomia
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Muud tüsistused3,4,6

• Tsüsti vedeliku leke
• Üksik raporteeritud juht

• Anafülaksia /eluohtlik/
• Lidokaiin; parasitaarne tsüst

• Pneumotooraks
• Teoreetiline 

• Trombemboolia /eluohtlik/
• 81aN ühe silma pimedus koheselt

peale kaela massi punktsiooni

• Vasovagaalne reaktsioon
• Üksikud juhud; kestab 2-3min; 

seostatakse suure valuga peale 
punktsiooni

• Trahhea punktsioon 
• Köha/veriköha

• Düsfaagia
• Üksik juht, kus ilmselt punkteeriti 

söögitoruni
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Muud tüsistused4

• n.laryngeus recurrens paralüüs
• PNB järgne türeotoksikoos
• Tsüstilise komponendiga sõlme

punktsioonil
• CRV, T4v, T3v ↑
• TSH ↓
• 2 juhtu destruktiivsest

türeotoksikoosist

• Tuumori külv
• Seostatakse sõlme agressiivsusega, 

aga ka nõela suurusega
• In vivo siiski harv ning rakud 

hävitatakse3

• Võrreldes abdominaalsete
kartsinoomidega on
esinemissagedus madalam
• Soodustavad tegurid

• Immuunkomprimeeritus
• Ravimata kartsinoom 
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Võimalikud ennetusmeetodid4

Tüsistus Ennetusmeetod

Valu/ebamugavus Väiksem nõel; vaj. lokaalanesteesia; sõlme fikseerimine sõrmedega; 
korduvate protseduuride vältimine

Hematoomid/hemorraagiad Anamnees; väiksem nõel; steriilne kompressioon 2-3min peale PNB; 
vältida korduvaid protseduure; eutüreoidne staatus

Infektsioon Steriilsus (ka. geel); profülaktiline AB immuunkomprimeeritutele

Vasovagaalne reaktsioon Valuprofülaktika; patsiendi rahustamine

Kasvaja külv Väiksem nõel (<23G), nõel võimalikult otse välja tõmmata; korduva 
punktsiooni vältimine
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Kokkuvõttes…
• Tüsistused on HARVAD!

• 0%-3,1% 5

• Reeglina iselimiteeruvad 4

• Need tuleks siiski
dokumenteerida, et tõsta 
teadlikkust
• Väiksem nõel

• Soliidsed sõlmed – 25G
• Tsüstjad sõlmed – 23G

• Kompressioon 2-3min

• Jämenõelbiopsiate tüsistusi
• Väikeseid tüsistusi ~1,0 %
• Olulisemaid tüsistusi <0,1%
• PNB tüsisutsed veelgi harvemad

• Tänu PNB-le on türeoidektoomiaid 
~50% vähem 4

• PNB tundlikkus 88%, spetsiifilisus 
90,5% 6
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