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Laste kilpnäärme sõlmed ja kilpnäärme 
vähk 

• Soliidsed kiplnäärme sõlmed on lastel haruldased  

– esinemissagedus 0,05-5% Tritou(1,0-1,5%Richman), täiskasvanutel kuni 68%Richman 

– sõlmede maliigsusrisk 25%Tritou (22-26%Richman) ,täiskasvanutel 5-15%Tritou, Richman,  
maliigsustõenäosus 2-4 kordaTritou (3-5 kordaEssenmacher) suurem kui täiskasvanutel. 

– sõlme korral maliigsuse määr 18-26%Tritou (kuni 40% kiirgusekspositsiooni korralTritou) 

• Lastel-noorukitel 78% juhtudest metastaas lümfisõlmedesse, 30% kopsumetastaasid.Essenmacher 

 

• Laste kilpnäärme vähi soodustavad faktorid:  

– ekspositsioon kiirgusele,  

– radioteraapia (eriti lümfoomi korral),  

– joodi puudus, autoimmuunne tüerodiit anamneesis, 

– geneetilised rikked (RET, DICER1 või PTEN geeni mutatsiooni),  

– positiivne perekondlik anamnees. 

• Vajalik pikaaegne jälgimine ja madalam lävi biopsiaks. 

• Maliigsete sõlmede proportsionaalsus ei sõltu lapse vanusest, soost ega puberteedi astmest.  

• Lastel esineb enam vähki edasi/kaugelearenenud staadiumis haiguse avastamisel (võrreldes 
täiskasvanutega) - lümfisõlmede ja kopsu metastaasidega. Prognoos on siiski soodsam. 

 

Tritou, I., et al. Pediatric Radiology. 2020.  Creo, et. al. Horm Res Paediatr. 2018.  Richman, et al.  Radiology. 2018.  



Papillaarne kilpnäärme vähk (PKV) 

• Moodustab 90% lapseea kilpnäärme vähkidest. 

• Kliiniliselt tihti:  
– tservikaalne lümfadenopaatia (metastaseerumisest),  

– +/- palpeeritav kilpnäärme kolle,  

– juhuleid uuringul, 

– multifokaalne ja bilateraalne 

– 25% juhtudest hematogeenne metastaseerumine 
kopsudesse. 

• Olulisim riskifaktor: kilpnäärme eksponeeritus 
kiiritusele, eriti <5 aastastel. 

 

 Francis, G. L. et al., Thyroid. 2015. 



Follikulaarne kilpnäärme vähk (FKV) 

• Laste follikulaarne kilpnäärme vähk on harv ja mitte nii hästi uuritud 
haigus. 

• Vanusele kohandatud esinemissagedus: 0,5 juhtu 1 000 000 inimese kohta 
aastas. 

• Follikulaarne kilpnäärme vähk - <10% laste kilpnäärme vähkidest. 
• Diagnoositakse tavaliselt noorukieas. 
• Joodipuudus – üks selge riskifaktor, joodi defitsiidiga maades on kõrgem 

FKV esinemissagedus. 
• Kliiniliselt käitub follikulaarne vähk papillaarsest vähist erievalt:  

– tavaliselt pole avastamisel nii kaugele arenenud, vähem 
kaugmetastaase, madalam retsidiivi määr 

• FKV on tüüpiliselt ühepaikmeline kolle, mis levib harva regionaalsetesse 
lümfisõlmedesse (välja arvatud agressiivne vorm), kuid eripärana annab 
pigem hematogeenseid metastaase (mis esinevad ilma kaela 
lümfisõlmede haaratuseta). 

• Lapseeas on FKV hea prognoosiga. 
 

Francis, G. L. et al., Thyroid. 2015. 



Kasvajad lapseeas 

USA andmed:  

• Kilpnäärmevähi juhud <20 aastastel moodustavad 
1,8% kõikidest kilpnäärme halvaloomulistest 
juhtudest (täiskasvanud+lapsed). 

 

• 15-19-aastaste hulgas diagnoositud vähkidest on 
kilpnäärme vähk 8. kohal ning eraldi tüdrukute 
hulgas 2. kohal. 

Francis, G. L. et al., Thyroid. 2015. 



Kilpnäärme vähk Eestis lapseeas 
Kilpnäärme vähi (C73) juhtude arv 0-19 aastaste hulgas ajavahemikus 2000-2018. 

 

TAI tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas. 
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Kilpnäärme vähi juhud 2000-2018 

Taustateadmiseks: 
• Keskmiselt diagnoositakse igal aastal    

0-19 aastastel kokku 40-50 uut kõikide 
pahaloomuliste kasvajate juhtu. 

• Sõltuvalt vanusegrupist, kuid 
sagedasemad lapseea kasvajad on: 
leukeemia, lümfoom ja KNS-i kasvajad. 



RADS 

• Reporting and Data Systems 

• ACR (American College of Radiology) 
• standardiseeritud lähenemine kuvamisuuringute leiule 

• kasutatava terminoloogia erinevuste vähendamine 

• parandada suhtlust radioloogi ja raviarsti vahel 

 

• Esimene prototüüp publitseeriti 1993. aastal 
(BI-RADS – rinnavähi radioloogiliste vastuste korrastamine) 

 

 
https://www.acr.org/Clinical-Resources/Reporting-and-Data-Systems 



ACR 
juhendid 

https://www.acr.org/Clinical-Resources/Reporting-and-Data-Systems 



RADS 

NB! Haigusleidude hindamine täiskasvanute jaoks! 

• Hindamine sõltub modaliteedist (UH, KT, MRT, PET) 

• Soovitused leiu käsitlemiseks 

 

• Terminoloogia 

• Tõenäosuslikud kategooriad (haigusliku leiu 
hindamiseks) 

• Radioloogilise vastuse vormistamise juhend 

• Radioloogilise vastuse põhjal andmete kogumine 

 
https://www.acr.org/Clinical-Resources/Reporting-and-Data-Systems 



RADS 
• Koostavad radioloogid koos vastava eriala raviarstidega. 
• Eesmärgiks: välja töötada algoritmid maliigsuse astme määramiseks  

– „normileid“,  
– „negatiivne“,  
– „healoomuline“,  
– „tõenäoliselt healoomuline“,  
– „mõõdukas risk“,  
– „kindlasti halvaloomuline“,  
– „kõrge risk“ 

• Materjalid:  
– terminoloogia,  
– riski määramise süsteemid,  
– atlas,  
– õppekaardid,  
– radioloogiliste vastuste põhjad,  
– „white papers“ ehk konsensuslik seisukoht 

 
https://www.acr.org/Clinical-Resources/Reporting-and-Data-Systems 



Erinevad hindamissüsteemid   
• Kilpnäärme sõlme hindamine täiskasvanutel: 

1. TI-RADS – 2009 Horvath, 2011 Kwan et al. 

2. ACR TI-RADS – vähendada beniigsete sõlmede biopsiaid, 2012, 
2017 

3. European (EU)-TI-RADS – 2011 Russ et al, 2017 European 
Guideline, 5 kategooriat; arvestatakse lümfadenopaatia, 
elastograafia ja vaskulaarsuse leidu. 

4. Korean (K)-TI-RADS – 2016 Shin et al. 

5. AACE/ACE/AME – süsteem põhineb 3-klassil. 

6. American Thyroid Association (ATA) – ei arvesta elastograafiat, 
verevarustust ega laste puhul sõlme suurust (pigem UH-
tunnused). Ainuke ametlik juhend laste sõlmede hindamiseks 
(2015). 

7. British Thyroid Association (BTA) 

Floridi, C. et al., Gland Surg. 2019. 

American Association of Clinical Endocrinologists (AACE), American College of Endocrinology (ACE), and Associazione Medici Endocrinologi (AME)  



 

http://www.thyroidcongress.ae/presentations/nodules.pdf 



 

https://tiradscalculator.com/ 



ACR TI-RADS riskitasemed 

Richman, D. et al., Radiology. 2020. 



ACR TI-RADS kategooriad 

• Koostis: valida 1 võimalus/tunnus 

• Kajalisus: valida 1 võimalus/tunnus 

• Kuju: valida 1 võimalus/tunnus 

• Piirjoon: kui rohkem kui üks tüüp, valida kõige 
maliigsuskahtlasem 

• Kajarikkad fookused: valida kõik, mis sobivad 

 

• Internetis ACR TI-RADS kalkulaator 

https://tiradscalculator.com/ 

 ACR TI-RADS Atlas.pdf  - https://app.box.com/s/vi72p4btby3hnfu3p93gu2qlh39bfhgq 

https://tiradscalculator.com/


1. Koostis 

Sõlme koostis – koelise ja vedeliku komponendi 
olemasolu, proportsioonide suhe. 

 



1. Koostis: soliidne sõlm 

Grant, et al. ACR 2015. 

Soliidne – koosneb 
täielikult või 
peaaegu täielikult 
pehmest koest, 
ainult mõned 
väiksed tsüstid. 
 

ACR TI-RADS 

2 punkti 



1. Koostis: peamiselt soliidne 

http://tiradscalculator.com/description-of-features/                

Predominately solid nodule: 63 year old female with a 

1.6 cm predominately solid, hyperechoic nodule. 

Margins are smooth. Note presence of punctate 

echogenic foci and foci with small comet tail artifacts. 

Diagnosis: colloid nodule (Bethesda 2). 
 

Peamiselt soliidne – 
pehmekoelist osa 
>50% sõlme mahust. 

ACR TI-RADS 

2 punkti 



1. Koostis: soliidne ja tsüstiline võrdses 
mahus 

http://tiradscalculator.com/description-of-features/                

ACR TI-RADS 

1 punkti 



1. Koostis: peamiselt tsüstiline  

http://tiradscalculator.com/description-of-features/               

Predominately cystic nodule: 26 year old male with a 

4.5 cm predominately cystic nodule. Note solid 

components along superior/posterior wall (arrow). 

Diagnosis: Cystic nodule, non-diagnostic (Bethesda 1). 

Appearance of aspirate was consistent with old blood. 

Nodule recurred but no change over two year follow up. 

ACR TI-RADS 

0 punkti 

Peamiselt tsüstiline 
– pehmekoelist osa 
<50% sõlme mahust 



1. Koostis: tsüstiline 

http://tiradscalculator.com/description-of-features/                

ACR TI-RADS 

0 punkti 

Tsüstiline – täielikult 
vedeliku poolt 
täidetud. 



1. Koostis: käsnataoline 

http://tiradscalculator.com/description-of-features/                

Spongiform nodule: 49 year old female with 

1.9 cm spongiform nodule in left lobe of 

thyroid. Diagnosis: Colloid nodule based on 

appearance, biopsy not performed. 
 

ACR TI-RADS 

0 punkti 

Käsnataoline 
(spongiformne) – 
koosneb peamiselt 
väikestest tsüstidest. 



1. Koostis: lisamärkused 

• Papillaarne kilpnäärme kartsinoom on tavaliselt soliidne, 
aga paljud soliidsed sõlmed on healoomulised. 

• Mõned sõlmed muutuvad ajas  
– tsüstiline degeneratsioon või nekroos. 

• Osaliselt tsüstilise sõlme hindamisel oluline hinnata 
pehmekoelist komponenti – maliigsusriski tõstvad 
tunnused: 
– paikneb ekstsentriliselt (perifeerselt) + tekib teravnurk sõlme 

seina suhtes 
– kajavaesus, lobuleeritud kontuur, ebakorrapärane kontuur, 

punktikujulised kajarikkad alad, verevool. 

 
• Puhtalt tsüstilised või käsnataolised sõlmed 

– väga madal maliigsuse risk. 

Grant, et al. ACR 2015. 



2.Kajalisus 

• Sõlme pehmekoelise ja mittekaltsifitseerunud 
osa kajalisuse (ehhogeensuse) aste  

(referents: ümbritsev kilpnäärme parenhüüm või 
kaelalihased) 

 



2. Kajalisus: kajarikas või 
isoehhogeenne 

http://tiradscalculator.com/description-of-features/                

Hyperechoic nodule: 63 year old female with 1.6 cm 

hyperechoic predominately solid, smooth nodule. 

Note punctate echogenic foci. Diagnosis: colloid 

nodule (Bethesda 2). 
 

ACR TI-RADS 

1 punkti 

Kajarikas (hüperehhogeenne) – 
tõusnud kajalisus. 
Isoehhogeenne – kilpnäärmega 
sarnane kajalisus 
 



2. Kajalisus: kajavaene 

http://tiradscalculator.com/description-of-features/                

Hypoechoic nodule: 62 year old male with 1.6 cm 

hypoechoic, solid nodule with smooth margins. Note 

large comet tail artifact along inferior border. Diagnosis: 

papillary carcinoma. 

ACR TI-RADS 

2 punkti 

Kajavaene (hüpoehhogeenne) 
– vähenenud kajalisus  



2. Kajalisus: väga kajavaene 

• Väga kajavaene – 
langenud kajalisus 
võrreldes 
kaelalihastega. 

 

http://tiradscalculator.com/description-of-features/                

ACR TI-RADS 

3 punkti 

N-kilpnäärme sõlm, C – ühine unearter, S – lihas. 



2. Kajalisus: anehhogeenne 

• Anehhogeenne – sisemine 
kaja puudub (tsüst), ei sisalda 
pehmekoelist komponenti. 

 

http://tiradscalculator.com/description-of-features/                

ACR TI-RADS 

0 punkti 



2. Kajalisus: lisamärkused 

• Kajalisuse muutused nii beniigsete kui maliigsete 
sõlmede korral. 

• Väga kajavaene sõlm  
– kõrge spetsiifilisus, madal sensitiivsus. 

• Kajalisus on rohkem sensitiivne, kuid mitte nii 
spetsiifiline tunnus. 

• Sõlme pehmekoelise komponendi kajalisuse 
hindamiseks võrrelda kilpnäärme parenhüümi.  
– Kilpnäärme haiguse korral (nt Hashimoto türeodiit) 

võrrelda ikkagi parenhüümiga (kuid vastuses märkida 
muutunud kajalisust). 

Grant, et al. ACR 2015. 



3. Kuju 

• Kõrgem kui laiem.  

• Laiem kui kõrgem. 

 

• Kõrgem kui laiem – sõlme 
anteroposterioorse mõõdu ja 
horisontaalse diameetri suhe >1 
(mõõdetud transversaarses 
plaanis) 

• (Võib hinnata ka visuaalselt.) 

Grant, et al. ACR 2015. 

ACR TI-RADS 

0 punkti 

ACR TI-RADS 

3 punkti 



3. Kuju: lisamärkused 

• Kõrgem kui laiem  
– peamine tunnus, hindamaks, et sõlm on 

maliiguskahtlane.  

• Patoloogiliselt võib tähendada vähenenud 
elastsust. 

• Täiskasvanutel leitav 12% sõlmedest:  
– sensitiivsus 40-68%,  

– spetsiifilisus 82-93%,  

– positiivne ennustav väärtus 0,58-0,73, 

– negatiivne ennustav väärtus 0,77-0,88. 

Grant, et al. ACR 2015. 



4. Piirjoon 

• Piirjoon sõlme ja ümbritseva kilpnäärme 
parenhüümi vahel või kilpnäärmeväliste 

struktuuride vahel. 

 



4. Piirjoon: sile 

http://tiradscalculator.com/description-of-features/                

Smooth margin: 49 year old female with 

2.2 cm hypoechoic nodule with a smooth 

margin. Diagnosis: Benign follicular 

nodule (Bethesda 2). 
 

ACR TI-RADS 

0 punkti 

Sile/sujuv – pidev, selgelt 
eristuv, kaarjas äär, mis 
moodustab sfäärilise või 
elliptilise kuju 



4. Piirjoon: ebakorrapärane või 
lobuleeritud 

Grant, et al. ACR 2015. 

Lobulated margin: 56 year old man with 3.4 cm 

lobulated, hyperechoic nodule. Macrocalcifications 

were present in other sections. Diagnosis: Papillary 

carcinoma. 
 

ACR TI-RADS 

2 punkti 

Ebakorrapärane – sõlme välimine äär on 
„ogaline“, selged pehmekoelised protrusioonid 
parenhüümi (võivad varieeruda suuruses ja 
pidevuses). 
Lobuleeritud – sõlme äärel on fokaalsed 
ümarad pehmekoelised protrusioonid 
kõrvalolevasse parenhüümi. 



4. Piirjoon: halvasti piiritletud 

http://tiradscalculator.com/description-of-features/                

ACR TI-RADS 

2 punkti 

Halvasti piiritletud – 
sõlme äärt on raske 
kilpnäärme 
parenhüümist eristada. 
Sõlmel puudub 
ebakorrapärane või 
lobuleeritud piirjoon. 



4. Piirjoon: halo 
• Halo – ümber sõlme perifeeria on 

tume ääris (osaline või täielikult 
ümber sõlme). Ühtlaselt õhuke, paks 
või ebakorrapärase paksusega. 

 

Essenmacher, A.C. , et al Radiographics 2017 

ACR TI-RADS 

-  punkti 



4. Piirjoon: kilpnäärme väline levik 

http://tiradscalculator.com/description-of-features/                

Extra-thyroidal extension: 73 year old male with a large, 

lobulated hypoechoic mass involving isthmus and left 

lobe. Note loss of definition of tissue planes anteriorly 

suggesting extra-thyroidal invasion. Diagnosis: 

Anaplastic carcinoma. 
 

ACR TI-RADS 

3 punkti 

Kilpnäärmeväline haaratus – 
sõlm haarab kilpnäärme kapsli 
väliseid struktuure. 



4. Piirjoon: lisamärkused 

• Sujuv piirjoon iseloomlik healoomulistele sõlmedele; 
maliigsete sõlmede korral esineb 33-93%. 

• Ebakorrapärane ja lobuleeritud piirjoon 
– maliigsuskahtlane sõlm. Samas türeodiidi poolt haaratud alad 

võivad olla ebakorrapärase kontuuriga. 

• Halvasti piirdunud piirjoon  
– pole statistiliselt oluliselt seotud maliigsusega, tavapärane leid 

healoomulise hüperplastilise sõlme ja türeodiidi korral. 

• Halo – tõeline fibroosne kapsel või pseudokapsel.   
– Enamik maliigseid sõlmi ei oma halo.  
– Täielik või osaline halo 10-24% kilpnäärme kartsinoomi korral. 

• Kilpnäärme väliste struktuuride haaratus  
– invasiivne maliigsus. 

 
 Grant, et al. ACR 2015. 



5. Kajarikkad fookused 

• Sõlmesisesed oluliselt tõusnud kajalisusega 
fokaalsed alad võrreldes ümbritseva koega. 

 



5. Kajarikkad fookused: punktikujulised 

Grant, et al. ACR 2015. 

ACR TI-RADS 

3 punkti 

Punktikujulised kajarikkamad 
alad – puudub tagumine 
akustiline artefakt.  
<1 mm.  



5. Kajarikkad fookused: 
makrokaltsifikatsioonid 

• Makrokaltsifikatsioonid 
– esineb tagumine 
akustiline kajavari; 
võivad olla 
ebakorrapärase kujuga. 

 

Macrocalcifications: 49 year old female with a 1.7 

cm hypoechoic, ill-defined nodule at the junction of 

the right lobe and isthmus. Large shadowing 

echogenic structure (macrocalcification) is present in 

posterior portion of the nodule. Diagnosis: Colloid 

nodule (Bethesda 2). 
 

Grant, et al. ACR 2015. 

ACR TI-RADS 

1 punkti 



5. Kajarikkad fookused: perifeerne 
kaltsifikatsioon  

• Perifeerne 
kaltsifikatsioon – sõlme 
perifeerses osas. 
Lubjastus võib olla 
katkemisega, üldiselt 
haarab enamiku 
piirjoonest.  

• Võivad olla piisavalt 
tihedad, et varjata sõlme 
tsentraalsema osa 
nähtavust. 

 

Peripheral calcifications: 43 year old female with 3.1 

cm solid, hyperechoic nodule with peripheral 

calcifications. Diagnosis: Follicular carcinoma. 
 

Grant, et al. ACR 2015. 

ACR TI-RADS 

2 punkti 



5. Kajarikkad fookused:suured 
komeedisaba artefaktid 

Echogenic foci with large comet tail artifacts: 41 year old male 

with 2.7 cm cystic nodule containing multiple, mobile, 

echogenic foci with large comet tail artifacts. Note tapering of 

comet tails posteriorly. Diagnosis: Colloid nodule (Bethesda 2). 
 

Grant, et al. ACR 2015. 

ACR TI-RADS 

0 punkti 

Komeedisaba artefakt 
(comet-tail) – 
reverberatsiooni 
artefakt. Sügavamad 
kajasignaalid 
sumbuvad, laius 
väheneb, tekib 
kolmnurkjas kuju.  



5. Kajarikkad fookused: lisamärkused 

• Kajarikkad fookused esinevad nii beniigsete kui maliigsete 
sõlmede korral. 

• Sageli nimetatakse kõiki kajarikkamaid fookuseid 
mikrokaltsifikatsioonideks. 

• Spetsiifilised maliigsete sõlmede korral. 
• Makrokaltsifikatsioonidel näidatud maliigsuseriski tõusu. 
• Perifeerne kaltsifikatsioon  

– uuringutes vastuolulised andmed maliiguse/beniigsuse 
eristamiseks. 

• Komeedisabaartefakti puhul eristatakse väikest ja suurt 
vormi  
– väikse vormi korral leitud maliigsust 15% sõlmedest;  
– suure vormi korral tsüstiliste või osaliselt tsüstiliste sõlmede 

korral beniigne leid. 

 Grant, et al. ACR 2015. 



Kajarikkad fookused 

• Uuring: mikrokaltsifikatsioonid laste kilpnäärme sõlmes 
suurendavad maliigsuse tõenäosust kuni 57,4%, 
– sensitiivsus 43-44%, spetsiifilisus 97% maliigususe ennustamisel. 

• Mussa et al: ainuüksi mikrokaltsifikatsioonide esinemisel 
FNAB näidustatud. 

• Mikrokaltsifikatsioonid:  
– <1 mm, puudub tagumine akustiline vari.  

– alternatiivselt: fookus <1 mm ja esineb tagumine akustiline kajavari või 
fookus< 2 mm.  

• Makrokaltsifikatsioonid:  
– esineb tagumine akustiline kajavari. 

Essenmacher, A.C. , et al Radiographics. 2017 



6. Suurus 

• Sõlme maksimaalne mõõt longitudinaalses, 
anteroposterioorses ja transversaalses plaanis. 

 

(ei ole ACR TI-RADS’s eraldi kategooria, kuid tuleb arvesse sõlme 
käsitlustaktika valikul: 

  kas mittesekkumine või jälgimine ning biopsia) 

Grant, et al. ACR 2015. 



6. Suurus: lisamärkused 

• Seisukohad täiskasvanute kilpnäärme sõlmede 
korral ACR TI-RADS: 

• Sõlme suurus ei ole iseseisev maliigsuse 
„ennustaja“. 

• Sõlmed D>1 cm – korrelatsioon maliigsusega on 
vastuoluline.  

• Statistiliselt oluline maliigsuseriski tõus sõlme 
D>2 cm. Kas ka kliiniliselt oluline? 

• Kuna ka ATA juhtnöörid ei soovita biopsiat 
sõlmest D<1 cm – seetõttu pole suurus ACR TI-
RADS eraldi kategooriana arvestatud. 

Grant, et al. ACR 2015. 



Verevarustus 
• Kirjeldavad terminid: 

– suurenenud tsentraalne verevarustus 

– suurenenud perifeerne verevarustus 

– segavarinat (suurenenud nii tsentraalne kui perifeerne verevarustus) 

– tavapärane/ei ole intensiivistunud 

• Lyshcik et al: perinodulaarne vaskularisatsion ja intranodulaarne vaskularisatsioon  

–  suurem maliigsuse risk. 

• Sultan et al: sõlme tsentraalses osas suurenenud intensiivusega verevarustusega ala parem 
maliigsuse eristaja kui sõlme ääre vaskulaarsus. 

• „Kaootiline“ verevarustus – näidatud maliigsusriski tõusu. 

• Lineaarsed veresooned perifeersest osast sõlme keskossa  

– pigem beniigse sõlme korral. 

• Suurenenud tsentraalne või segatüüpi verevarustus  

– sagedaseim vale-positiivsele FNAB suunav leid. 

• ACR kaalus verevarustuse kategooria lisamist, kuid loobus selle ebaühtlase väärtuse tõttu. 

Vaatamata eelnevale, soositatakse sõlme vaskulaarsuse hindamist:  

– perifeerne verevarustus võib tõsta sõlme paremini esile (eriti halvasti piirdunud ja haloga sõlme 
korral),  

– verevarustuse puudumine võib viidata avavaskulaarsele verehüübele või sademele;  

– FNAB korral vältida magistraalsemaid veresooni. 

 Essenmacher, A.C. , et al Radiographics 2017. 

Ei ole ACR TI-RADS  
järgi eraldi hinnatav 

kategooria. 



UH elastograafia 

• Koeosa elastsuse/kokkupressitavuse hindamiseks. 

 

• Kilpnäärme sõlme elastograafia pole ACR TI-RADS hindamisskeemi arvatud. 

• Mitmete uuringute põhjal võiks elastograafiast olla abi kahtlaste /ebamääraste sõlmede 
hindamisel. Kui napib ka tsüstoloogilist tõendust. 

• Rubaltelli et al: beniigse ja maliigse sõlme eritamisel oli elastograafia sensitiivsus 81,8%, 
spetsiifilisus 87,5% ja täpsus 86,2%. 

• Potentsiaalselt võiks lastel vähendada korduvate FNAB osakaalu kuni 60%. 

• Yurttutan et al: lastel strain indeksi baasväärtus keskmiselt 0,54+/- 0,38 tavapärase 
kilpnäärme parenhüümi korral. 

Essenmacher, A.C. , et al Radiographics 2017. 

Ei ole ACR TI-RADS  
järgi eraldi hinnatav 

kategooria. 



Lümfisõlmed  
• Kaela piirkonna lümfisõlmed peaks olema hinnatud iga 

kord, kui on leitud kilpnäärme sõlm. Eriti lastel. 
• Lümfisõlmede hindamine ei kuulu eraldi kategooriana        

ACR TI-RADS skeemi. 
• Enim maliigsusele viitavat lümfisõlmede muutused: 

ebaühtlane kajastrukutur, kaltsifikatsioonid ja seesmised 
tsütilised alad. 

• Lümfisõlme ümardumine ja massiefekti põhjustamine  
–  tõenäoliselt maliigsusele viitav. 

• Väike või puuduv rasvhiilus  
– maliigsuskahtlane. 

• Kajastruktuuri ja kuju muutus on parem maliigsuse indikaator 
kui suuruse muutus. 

• Lümfisõlme kogu vaskulaarsuse tõus (normis domineeriv 
hilaarne vaskulaarsus) – maliiguskahtlane tunnus. 

• Metatsaas tõenäolisem:  
– nooremal, meessoost patsiendil,  
– multifokaalne tuumor,  
– suurim kilpnäärme sõlm D>2 cm. 

Essenmacher, A.C. , et al Radiographics. 2017. 

Ei ole ACR TI-RADS  
järgi eraldi hinnatav 

kategooria. 



UURING 

 



Richman et al uuringu tulemused 
(2020)  

• Kohort: 314 last, <19 eluaasta; kokku 404 kilpnäärme sõlme 

• Ajavahemik: 2004-2017. 

• Sõlmedele oli teostatud FNA (vastavalt American Thyroid Association 
ravijuhendile: kui sõlme D > 1 cm või D>0,5 cm+kahtlased tunnused). 

 

• Rakendati ACR TI-RADS kriteeriume  (TI-RADS lexicon ja User’s Guide). 

• Igale sõlmele arvutati TI-RADS skoor ja kirjeldati, kuidas pidanuks edasi 
käsitlema (biopsia, jälgimine, ilma sekkumiseta). 

 

 

Richman, D. et al., Radiology 2020. 



Richman et al uuringu tulemused 
(2020)  

• Maliigseid sõlmi 77/404 (19,1%). Vastavalt ACR TI-RADS kriteeriumitele oleks 
17/77 (22,1%) vähijuhtumit esmasel visiidil jäänud diagnoosimata. Neist 9 
sõlme jäeti jälgimisele, 8 sõlme korral polnud edasist jälgimist. 

• Kriteeriumid vähendasid beniigsete sõlmede biopsiat (FNA ca 2/3 ulatuses). 

• Enamus vähijuhtumeid klassifitseeriti kategooriatesse 4 ja 5.  

Richman, D. et al., Radiology. 2020. 



Soovitused laste kilpnäärme sõlmede käsitlemiseks 
(Richman et al, 2020 uuringu põhjal): 

 Richman et al, 2020 ACR TI-RADS, 2017 (täiskasvanute 
kriteeriumid!) 

FNA jälgimine FNA jälgimine 

TR 1 >4 cm 1-4 cm - - 

TR 2 >4 cm          1-4 cm - - 

TR 3 >1,5 cm >1 cm >2,5 cm >1,5 cm 

TR 4 >1 cm >0,5 cm >1,5 cm > 1 cm  

TR 5 >0,5-0,9 cm  >1 cm >0,5 cm 

• TR1 ja TR2 korral sõlme suurus ei loe   
– sõlmed >4 cm vajalik FNA (kaaluda kirurgilist eemaldamist, kuna suurtel sõlmedel 

on suur vale-negatiivse tsütoloogia määr). 

• Soovitus sõlmed 1-4 cm jaoks (arvestades lisaks varasemaid uuringuid) 
– jälgimine dünaamikas. Biopsiat kaaluda vastavalt kasvudünaamikale. 

• TR5 – FNA >0,5-0,9 cm kahtlased sõlmed. 
 

Richman, D. et al., Radiology. 2020. 



American Thyroid Association (ATA) 

 
• 2015. a ATA juhend laste kilpnäärme sõlmede käsitlemiseks. 
• Patsiendid <18 eluaasta. 

 
• Soovitused sõlme hindamiseks, raviks ja jälgimiseks (teaduspõhine 

ja ekspertide hinnangutele põhinev). 
 

• Kuna laste kilpnäärme maht muutub vanusega, siis kilpnäärme 
sõlmede maliigsusriski hindamine peaks põhinema ainult UH-
tunnustele, mitte põhinema ainult sõlme suurusel. 

• Kilpnäärme difuusne suurenemine (kui lisaks lümfadenopaatia) – 
kindlasti edasine uuring. 

• ATA soovitab lastel kilpnäärme sõlmede korduvat hindamist UH-
uuringuga 6-12 kuu intervalliga ja iga 1-2 aasta tagant (isegi 
tsütoloogiliselt tõestatud beniigsete sõlmede korral). 
 

Lim-Dunham, J. E. et al., Pediatric Radiology 2019.  
Francis, G. L. et al., Thyroid. 2015. 

ATA 



Maliigsuskahtlased UH-tunnused 

• Maliigsuskahtlased UH-tunnused:  

– kajavaesus,  

– ebaühtlane piirjoon,  

– suurenenud sõlmesisene verevarustus,  

– mikrokaltsifikatsioonid,  

– patoloogilised lümfisõlmed kaela piirkonnas. 

 

Francis, G. L. et al., Thyroid. 2015. 

ATA 



ATA kriteeriumid  
(täiskasvanute kilpnäärme sõlmede hindamiseks) 

 

Haugen, et al. Thyroid. 2016 

ATA 



ATA kilpnäärme sõlme hindamine 

 

Haugen, et al. Thyroid. 2016 

ATA 



ATA lapse kilpnäärme sõlme hindamine 

Francis, G. L. et al., Thyroid. 2015. 

ATA 



Kilpnäärme sõlme käsitlus 

• Kehtib üksiksõlme või kahtlase sõlme jaoks, mis leitud kliinilisel läbivaatusel või 
kuvamisuuringuga. 

 

• Biopsia on soovitatud: 

– soliidne või osaliselt soliidne sõlm, mille suurus >1 cm või sõlm, millel on 
maliigsuskahtlased tunnused (ja patsiendil on riskifaktorid) 

 

• Käsitlus/jälgimine vastavalt biopsia tulemusele 

– Maliigne – kohene ravi 

– Beniigne – stabiilne sõlm: korduv UH 6-12 kuu tagant 1-2 aasta jooksul 

• Sõlme suurenemine või lisandunud kahtlased tunnused: kohe biopsia või 
kirurgia 

– Mittediagnostiline materjal – korduv UH ja biopsia 3-6 kuu möödudes (kui sõlm 
stabiilne või biopsial beniigne – korduv UH 6-12 kuu pärast). 

– Kahtlane/määratlematu – kirurgia. 

Francis, G. L. et al., Thyroid. 2015. 

ATA 



Juhendite üldistavad erinevused 

ATA TI-RADS 
Kvantitatiivne Kvalitatiivne 

Üldistavam Variaabelsus uuringu teostajate vahel 

Mitmeti mõistetav terminoloogia Selgesti arusaadav terminoloogia 

Arvestab lümfisõlmede leidu Fokusseeritud sõlmele 

Ei arvesta sõlme suurust Sõlme suurus biopsia lävendiks 

4% sõlmedest mitte 
kategoriseeritavad 

Kategoriseerib kõik sõlmed 

Beniigsete sõlmede jälgimine 
dünaamikas 

TI-RADS 1 ja 2 – dünaamikas ei jälgita 

Restrepo, R. SPR 2021 Online Course. 



Üldistav kokkuvõte laste kilpnäärme 
sõlmedest 

 

 

• Publitseeritud Pediatric Radiology 2020.a 
ajakirjas Euroopa lasteradioloogide poolt. 



Laste kilpnäärme sõlmed 

• Kui leitakse soliidne sõlm - iga sõlme jaoks eraldi hindamine. 
  
• Täiskasvanute TI-RADS hindamine kohandamine võib olla 

kasulik, kuid mitte alati täpne. 
• Hinnata:  

1) ehheogeensus (hüper-, iso-, hüpoehhogeenne) 
2) koostis (soliidne, tsüstiline, segakoostis) 
3) kontuurid (sile või hägusapiiriline, lobuleeritud, kilpnäärmeväline 
ekstensioon) 
4) halo olemasolu (täielik, osaline, puudulik) 
5) kaltsifikatsioonid (mikro, makro) 
6) kuju (AP ja ristimõõdu suhe) 
7) vaskulaarsus (tsentraalne, perifeerne) 
8) kaelapiirkonna lümfisõlmed (suurus, kuju, kajastruktuur, kaltsifikatsioon, 
vaskulaarsus) 

Tritou, I., et al. Pediatric Radiology 2020 

Pediatric Radiology 2020 



Laste kilpnäärme sõlmed 

• Kahtlane/halvaloomuline leid: 
– sisemine mikrokaltsifikatsioon 
– hägusapiiriline või mikrolobuleeritud kontuur 
– hüpoehhogeensus 
– kõrgem>laiem kuju 
– anterioorne-subkapsulaarne paiknemine 
– katkestusega halo 
– kaootiline vaskulaarsus 
– patoloogilised kaelalümfisõlmed 

 
• NB! Kombinatsioon -> suurem sensitiivsus ja spetsiifilisus maliigsusele kui 

tunnused eraldi võetuna 
1) mikrokaltsifikatsioon+hägusapiiriline kontuur,  
2) D>35 mm + patoloogiline lümfisõlm 

 
• Elastograafia: puudub cut-off väärtus, kuid võib osutada kasulikuks 

parameetriks. 

Tritou, I., et al. Pediatric Radiology 2020 

Pediatric Radiology 2020 



Tulevikusuunad 

• Tehisintellekti kasutamine kilpnäärme sõlmede 
hindamisel? 

• Olemas mitmeid ravijuhiseid maliigsusriski 
hindamiseks (ACR TI-RADS, ATA etc). 

• Erinevate organisatsioonide juhendite ühtlustamine  
– International Thyroid Nodule Ultrasound Working Group 

(Franklin N. Tessler, MD). 

• Peamiselt täiskasvanute kilpnäärme sõlmede jaoks, 
kuid ka laste kilpnäärme sõlmede hindamine võib 
saada kasu. 

 
Lim-Dunham, J. E. et al., Pediatric Radiology 2019. 



Kokkuvõte 

• ACR TI-RADS kasutamine laste kilpnäärme 
sõlmede hindamiseks on kasulik ja võimalik. 

 

• Vajalik „radikaalsem“ lähenemine käsitluse osas 
– eelkõige arvestada sõlme suurust/väiksust. 

 



Tänan kuulamast! 
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Lisamaterjal 

 

Laste kilpnäärme uuringu erinevad protokollid 
vastavalt kliinilisele leiule 

 (publitseeritud Pediatric Radiology 2020.a ajakirjas). 



UH-uuringu protokoll laste uurimisel (1) 

1. Laste kilpnäärme uuring - skriining, 
endokrinoloogiline häire, kilpnäärme  suurenemine, 
sõlm/tükk, maliigsusele predisponeerivad faktorid: 

1) Kas kilpnäärme suurus vastab vanusele? 

2) Kas kilpnäärme parenhüümi kajastruktuur on 
homogeenne? 

3) Kas kilpnäärmes esineb fokaalne või difuusne 
hüpereemia Doppler-uuringul? 

4) Kas esineb kaasuvat lümfadenopaatia? 

5) Kas esineb kaltsifikatsioone? 

Tritou, I., et al. Pediatric Radiology 2020 



UH-uuringu protokoll laste uurimisel (2) 
2. Lastel kilpnäärme uuring fokaalse kolde korral 
1. kas esineb tõeline sõlm? 
2. kas sõlmes esineb 

1) kilpnäärmesisene tüümus? Kas on uuritud tüümus ja võrreldud selle mustrit/struktuuri väike kilpnäärme sisese 
kajavaese koldeleiuga? 
2) kolloidfolliikel/kolloidtsüst? Kas esineb ring-down artefakt? 
3) cricoid-kõhr? Kas koldeleid on vaadeldav kahes projektsioonis. 

 
3. kas esineb eritavaid UH-tunnuseid, mis viitavad maliigsusele, nt 

1) sisemine mikrokaltsifikatsioon 
2) hägusapiiriline (>25%) või lobuleeritud kontuur 
3) kajavaesem võrrelde skilpnäärme parenhüümi või strap-lihasega 
4) kõrgem>laiem kuju 
5) anterioorne-subkapsulaarne paiknemine 
6) katkestatud halo? 

 
4. missugune on verevarustuse muster? 

1) perifeerne või tsentraalne 
2) kaootiline (nii perifeerne kui tsentraalne, mitte-harunev)? 

 
5. kas elastograafia võib anda lisaväärtust konkreetse patsiendi puhul? 
6. kas peaks kaaluma/soovitama biopsiat UH-kontrolli all maliiguskahtlasest sõlmest või lümfisõlmest? 

Tritou, I., et al. Pediatric Radiology 2020 



UH-uuringu protokoll laste uurimisel (3) 

3. Vastsündinud kaasasündinud hüpotüreoosiga 
1) Kas esineb mõõduka kajalisusega kilpnäärme parenhüümi, mis 

sobib ortotroopsele kilpnäärmele? 
2) Kas esineb atüreoos, st ehhogeenne triangulaarne kude, mis 

ulatub suure veresoone taha koos/ilma tsütideta ja ilma 
isthmus’eta? 

3) Kas on uuritud kogu kilpnäärne embrüonaalse raja ulatuses (keele 
põhjast kuni mediastiinumini, välistades ektoopilist kilpnääret)? 

4) Kas on kasutatud Doppler-uuringut? 
5) Kas on kasutatud kilpnäärme mahtu ja trahheaalse indeksi 

mõõtmist, eristamaks väikest kilpnääret hüpoplaasia korral 
6) Kas on mõistetud stsintigraafia vajalikkust koos UH-uuringuga, 

esimese 5 päeva jooksul peale raviga alustamist? 
 

Tritou, I., et al. Pediatric Radiology 2020 



Trahheaalne indeks 

• Calculating the tracheal index to evaluate thyroid size. Transverse scan in a normal 4-month-old boy 
through the isthmus. Arrows show measurements of each lobe’s width (a and b) and tracheal width 
(c). Tracheal index is calculated by using the formula Th/Tr=a+b/c, where Th represents the total 
transverse diameter of the thyroid lobes and Tr the width of the trachea. A Th/Tr ratio of 1.7–2.4 is 
in the normal range. In this normal neonate, the width of each lobe is wider and about 1.2 times the 
width of the trachea. 

Kilpnäärme/trahhea indeks 
(a+b)/c 
N: 1,7-2,4. 
 
Vastsündinute kilpnäärme maht 
varieerub ja sõltub sünnivanusest. 
N: 0,84±0,38 ml kuni 1,62±0,41 ml. 

Tritou, I., et al. Pediatric Radiology 2020 



Kilpnäärme kogumaht vastavalt 
vanusele 

Vanus (a) Maht (ml) 

6 <3,5 

7 <4 

8 <4,5 

9 <5 

10 <6 

11 <7 

12 <8 

13 <9 

14 <10,5 

15 <12 

16 <14 

17 <16 

N 

M 

<18 

<25 TLH-s kasutusel olev tabel. 



Kilpnäärme pseudolesioonid 

EI OLE SÕLMED 

EI OLE HINNATAVAD ACR TI-RADS JÄRGI 



Kilpnäärme pseudolesioonid 
• Kilpnäärme sisene tüümus  

– embrüonaalne jääkleid,  

– väike <1cm, teravalt piirdunud 
hüpovaskulaarne struktuur,  

– paikneb posterioorsel ja kaudaalsel; 
mõnikord on kontuurid nurga all;  

– tähis-taeva kajastruktuur (identne 
mediastinaalsele tüümusele);  

– mõnikord võivad ulatuda 
ekstratüroidaalsele, projektsioonis 
mediastiinumi poole või ühenduses 
tüümusega. 

 

Tritou, I., et al. Pediatric Radiology 2020 



Kilpnäärme pseudolesioonid 
• Kilpnäärme püramidaalne sagar   

– kilpnäärme embrüoloogiline jäänuk.  

– kilpnäärme kude ulatub isthmus'est 
hüoidluu (keeleluu) poole piki 
türoglossaalset juha.  

– püramidaalne sagar paikneb tüüpiliselt 
strap-lihase mediaalsel küljel sügavamal; 
võib olla ka keskel või keskjoonest 
paremale/vasakule.  

– võib olla mõjutatud samast haigusest, 
mis ülejäänud kilpnäärme parenhüüm. 

 

Tritou, I., et al. Pediatric Radiology 2020 
Choi, et al. Neuroimaging and Head and Neck, 2014 



Kilpnäärme pseudolesioonid 

• Cricoid-kõhr   

– võib mimikeerida kollet 
(eriti sagitaalses 
projektsioonis) 
kooliealistel ja noorukitel.  

– tihti sisaldab 
kaltsifikatsioone (mitte 
tõlgendada maliigse 
leiuna). 

 

Tritou, I., et al. Pediatric Radiology 2020 



Kilpnäärme pseudolesioonid 

• Tehnilised pseudosõlmed 

• Tingitud: 
– kilpnäärme kapsli tihedusest 

– üldiselt kilpnäärme sagaralisusest ja parenhüümi 
verevarustusest 

– UH-laine „murdumine“ normipäraste 
anatoomiliste struktuuride suhtes 

• Selgust aitab luua: anduri kallutamine 
erinevates suundades. 

Essenmacher, A.C. , et al Radiographics. 2017. 



Kilpnäärme pseudolesioonid 
• Kilpnäärmes kulgev kajarikkam vahesein, milletõttu tekib 

kerge tagumine kajavaesus ja kilpnäärme normaalne 
parenhüüm paistab just kui sõlmena. 

Choi, et al. Neuroimaging and Head and Neck, 2014 



Kilpnäärme pseudolesioonid 
• Vaskulaarsed struktuurid. 

Choi, et al. Neuroimaging and Head and Neck, 2014 



Kilpnäärme pseudolesioonid 
• Põletikulised pseudosõlmed 
• Graves’i haiguse ja Hashimoto türeotiidi 

korral sarnased tunnused difuussete 
infiltratiivsete hüpervaskulaarsete 
tuumoritega.  

• Kattuvad tunnused:  
– kajavaene, hüpervaskulaarne, 

ebaühtlase kajalisusega kolle või esineb 
üldine kilpnäärme suurenemine. 

• Hashimoto türeotiidi korral võivad 
tekkida 24% märkimisväärselt 
kajavaesed, mikrolobulatsiooni ja 
jämedakoeliste vaheseintega 
põletikulised pseudosõlmed. 

Essenmacher, A.C. , et al Radiographics. 2017. 



Kilpnäärme pseudolesioonid 

• Rasva sisaldavad pseudosõlmed 
– rasvkude paikneb kilpnäärme veresoonte ümber ja 

kapsli läheduses ning sidekoe septides. 

– kilpnäärme sisese rasvkoe korral on leitud soliidseid 
kajavaeseid koldeid, milles lineaarsed kajarikkamad 
kolded (iseloomulikud maliigsusele). 

• Söögitoru pseudosõlmed 
– söögitoru divertiikel – võib paista kui kilpnääret 

ümbritsev soliidne mass, milles kajarikkamad 
fookused (patsient võib juua vett, demonstreerimaks 
söögitoru valendikku). 

Essenmacher, A.C. , et al Radiographics. 2017. 



Kilpnäärme pseudolesioonid 

Farüngoösofageaalne 
divertiikel 

Paratrahheaalne 
tsüst 

Choi, et al. Neuroimaging and Head and Neck, 2014 



Türeodiit UH-uuringul 

 

Takahashi, M.S., et al., Ultrasound Evaluation of Thyroiditis: A Review. Journal of Otolaryngology Research. 2019; 2(1):127 



Anatoomia 

Tavapärase kilpnäärme läbilõige risti-plaanis UH-uuringul koos ümbritsevate anatoomliste struktuuridega. 

Mõlema kilpnäärme sagara parenhüüm on ühtlase kajalisusega, kergelt kajarikkam võrreldes eesmiste lihastega.  

Mõlemapoolselt kulgeb a. carotis communis kilpnäärmest lateraalsemal. Keeleluu-alused lihased katavad 
kilpnääret anterioorsemalt.  

Mõlemad m. sternocleidomastoideus’e lihased kulgevad anterolateraalselt ja m. longus colli  posterolateraalselt.  

 
Ant. Strap muscles – m. sternothyroideus (rinnaku-kilpkõhre lihas)  +  m. sternohyoideus (rinnaku-keeleluu lihas) 

Longus colli muscle = m. longus colli  (kaelapikklihas).  

SCM = m. sternocleidomastoideus (rinnaku-rangluu-nibujätke lihas) . 

CCA = a. carotis communis (ühine unearter). 

IJV = v. jugularis interna (kägiveen). 

 
Choi, et al. Neuroimaging and Head and Neck, 2014. 
Lepp, A. Inimese anatoomia. 2013 



Kalkulaator 

• ACR TI-RADS kalkulaator 

• https://tiradscalculator.com/ 

• https://deckard.duhs.duke.edu/~ai-ti-rads/ 

 

• Ultraheli tunnused 

• http://tiradscalculator.com/description-of-
features/ 
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