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Eesnäärme
põletikud

Heterogeenne grupp haigusi, millele 
on iseloomulik eesnäärme koe 
histoloogiline põletikuline 
infiltratsioon.

Kliinililiselt erinevad väljendused

Radioloogiliselt oluline eristada 
eesnäärme kasvajast



http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128000779000293

Eesnääre paikneb kusepõie ja urogenitaalse
diafragama vahel

Mõõtmed 3 × 3 × 5 cm, maht 25 ml 



• Prostatiit esineb elu jooksul vähemalt pooltel meestel, levimus 2,7–14%

• Olenevalt vormist on kulg erinev:

Äge bakteriaalne põletik -> krooniline mittebakteriaalne -> asümptomaatiline

• Kõige sagedamini kulgeb haigus varjatult

• Seos eesnäärme suurenemise ja kasvaja arenguga
91,6% PCa patisentidest vähemalt 

ühes biopsiatükis beniigsed põletikulised 

muutused (Murtola et al 2016)

• Seosed viljatusega: 
noortel meestel ägeda/kroonilise bakteriaalse prostatiidi

järgselt

Int. J. Mol. Sci. 2019, 20(15), 3833



Eesnäärme põletik:

Sümptomid: Elukvaliteedi halvenemist on võrreldud müokardiinfarkti või 
Crohni tõve mõjuga

• Valu munandites, perineumis, kusitis, vaagnas, alaseljas

• Urineerimishäired

• Seksuaalelu häired

Kliiniline läbivaatust (sh digitaalne rektaalne uurimine)

Laboratoorsed uuringud: prostata-spetsiifilises materjalis (sperma, 
eesnäärme sekreet või eesnäärmemassaažijärgne uriin)

PSA määramine pole näidustatud.

Eesti Arst 2010; 89(2):83−94



Prostataspetsiifiline antigeen (PSA)

• Ägeda eesnäärme põletiku korral võivad PSA väärtused ületada 4 µg/L( 
kirjanduses =ng/mL)

• Põletikule viitab PSA vähenemine ravi foonil

Kasvaja diagnostikast lähtuvalt:
• Kliiniliselt ja radioloogiliselt on kasvajat sageli raske välistada ja 

teostatakse biopsia
• Histoloogiliselt tõestatud prostatiit ei välista kasvajat

synlab.ee



Põletikule viitav leid ultraheli uuringul

• Eesnäärme suurenemine

• Hüpervaskularisatsioon

• Kaltsifikatsioonid

• Hüpoehhogeenne ala perifeerses tsoonis

• Kajarikkad alad - põletik/fibroos

• Piirdunud vedelikukogum, ümbritsev reaktiivne
hüpervaskularisatsioon – abstsess

• Kapsli paksenemine ja ebaregulaarsus



Eesnäärme põletiku vormid
The National Institutes of Health-Chronic Prostatitis Symptom Index (NIH-CPSI)

I kategooria: Äge bakteriaalne eesnäärme põletik

II kategooria: Krooniline bakteriaalne eesnäärme põletik

III kategooria: Krooniline mittebakteriaalne eesnäärme
põletik/krooniline vaagnavalu sündroom:

IIIA põletikuline

IIIB mittepõletikuline

IV kategooria:  Asümptomaatiline põletikuline eesnäärme põletik

Nickel JC. Can Urol Assoc J. 2011.



Äge bakteriaalne prostatiit

• Esinemissagedus ca 10% eesnäärme põletikest

• Esineb sagedamini noortel meestel

• Eesnäärme biopsia järgselt, põiekateetri paigaldamise järgselt

• Tekitajad: E. coli, Proteus, Enterobacter, Klebsiella, and Pseudomonas

• Sümptomid: Valu, palavik, düsuuria

• Diagnoos: kliiniline pilt, bakteriaalne külv uriinist



65 a  – palavik ja hematospermia peale biopsiat

P.K.Mittal et al. RadioGraphics 2016 36:5, 1373-1389

T2

heterogeense signaaliga
alad (kõrge ja madala
signaaliga)

T2 rasvsupressiooniga

difuusne kõrge signaal
- turse

T1

Heterogeenne madal
signaal

T1 kontrastainega

heterogeenne
kontrasteerumine



Eesnäärme abstsess

• Väga harva esinev komplikatsioon– immuunsupressioon, diabeet, 

• 2,7% ägeda bakteriaalse prostatiidi puhul

• Düsuuria, uriini retensioon, palavik, valu alakõhus/vaagnas

Diagnostika: 

• TRUS – halvasti piirdunud hüpoehhogeensed alad, hüpervaskularisatsioon.

• KT – madalama tihedusega alad, suurenenud eesnääre

• MRT – T1 hüpointensiivne, T2 hüperintensiivne, perifeerne kontrasteerumine. 
Difusiooni restriktsioon, madal ADC

Ravi: Perkutaanne transperineaalne/trasrektaalne dreneerimine. Kirurgiline ravi



65 a. - düsuuria

TRUS:

• Tsüstilised hüpoehhogeensed alad
eesnäärmes

• Ekstraprostaatiline levik paremal

Kirurgiline ravi

https://radiopaedia.org/cases/prostatic-abscess?lang=us



Transrektaalne biopsia ja antibiootikumprofülaktika

• Tsiprofloksatsiin 500 mg x 2 – 12 
tundi enne ja biopsia ajal

• Alternatiivsed i/v skeemid ab-
resistentsuse korral:
• Eelnev ravi fluorokinoloonidega

• Beeta-laktamaasi produtseeriv E.coli

https://www.aafp.org/afp/2016/0115/p114.pdf

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-
data/percentage-invasive-isolates-resistant-
fluoroquinolones-country-eueea-2014

https://www.aafp.org/afp/2016/0115/p114.pdf
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/percentage-invasive-isolates-resistant-fluoroquinolones-country-eueea-2014


Krooniline bakteriaalne prostatiit - Klamüüdia infektsiooni näitel

• Chlamydia trachomatis – kõige sagedasem sugulisel teel leviv haigus

• 50% meestest asümptomaatilised

• Teistel uroinfektsioonile või prostatiidile iseloomulikud sümptomid

• Tüsistusena infertiilsus – juhade seina armistumine

UH-uuringul: kaltsifikaadid on mittespetsiifilised aga viitavad noorel mehel põletikule

http://www.fertilitysolution.com/Treatment-for-Chronic-Prostatitis/Chlamydia-Prostatitis.html



Kaltsifikaadid eesnäärmes

Endogeensed konkremendid: 

• BPH, juha obsturuktsioon

• 0.5 to 5.0 mm 

Eksogeensed: 

näärmejuha laienemine, uriini refluks 
(kompositsioon sarnane urotrakti kividele)

• Neurogeenne põis, krooniline urotrakti 
infektsioon

• Suuremad

kaltsiumfosfaat (80%), kaltsiumkarbonaat

Kivide esinemissagedus 7-70%: BPH ~70%, krooniline vaagnavalu ~50%, noortel 7%

Sage leid, seos sümptomite tekkega ebaselge. 

Leitud seos histoloogiliste põletikuliste muutustega.

Bakteraalse prostatiidi puhul võivad konkremendid mõjutada ab-ravi kestust.

Kliiniliselt kaltsifikaadi leid ebaoluline, kui ei põhjusta uriini obstruktsiooni.

Hyun JS. WJMH. 2018. Jan;36(1):15-21. 



Noor mees EMO-s. Hootised alakõhuvalud, düsuuria. Sarnaseid kaebuseid esinenud ka varem.

Uriinianalüüs korras. 

Prostatiit?

Põletikuvastane ravi. Vajalik välistada sugulisel teel levivad haigused



Krooniline mittebakteriaalne prostatiit

• Kõige sagedasem eesnäärme põletiku vorm – 10-15% meestest

• Krooniline valu perineumi, põie, testistes, peenise piirkonnas või 
ejakulatsioonil.

• Kaasneb düsuuria

• Välistamisdiagnoos: 
• Vaagna valu ja/või düsuuria vähemalt 3 kuul viimase 6 kuu jooksul

• Puudub ägeda bakteriaalse eesnäärme põletiku või kuseteede põletiku leid
analüüsides

VK Sah et al. Radiology of Infectious Diseases 2015 1:2,70-77



Granulomatoosne prostatiit

• Kroonilise prostatiidi (enamasti) nodulaarne vorm

• Idiopaatiline, infektsioosne, iatrogeenne (op. järgne, radioteraapia
järgne), süsteemse haigusega kaasnev (sarkoidoos, autoimmuunne)

• Radioloogiliselt sageli võimatu kindlalt eristada eesnäärme
kartsinoomist

UH: hüpoehhogeenne sõlm (70%), difuusselt hüpoehhogenne perifeerne tsoon
(30%)

MRT: T2 madala signaaliga alad, kontrasteerumine vähe väljendunud



MRT anatoomia ja 
patoloogia:

• Perifeerne tsoon:

• 70-80% Ca! kolletest

• Krooniline prostatiit (KP)

• Tsentraalne nääre: äge bakteriaalne
prostatiit

• transitoorne tsoon – BPH, ~25% 
Ca! kolletest

• tsentraalne tsoon

KP Ca!

BPH



Krooniline eesnäärme põletik
T2 madal signaal

Ühe- või kahepoolne

Massiefekti pole või on vähene

Difuusne või selgelt piirdunud
kontuuridega

Kuju - kiil või sektor, 
granulomatoosne põletik-sõlm

ADC: keskmiselt
hüpointensiivne

DWI: tavapärane – ei ole 
restriktsiooni

Kontrasteerumine varajane, 
püsib kauem

Eesnäärme Ca!

T2 madal signaal

Ühepoolne

Massiefekt

Levik kapslist läbi

Halvasti piirdunud, hajusate

kontuuridega

Kuju - sõlm

ADC: hüpointensiivne

DWI: hüperintensiivne –
restriktsioon

Kontrasteerumine varajane,

kiire washout

Perifeerses tsoonis

https://radiologyassistant.nl/abdomen/prostate-cancer-pi-rads-v2
VK Sah et al. Radiology of Infectious Diseases 2015 1:2,70-77

PI-RADS v2

https://radiologyassistant.nl/abdomen/prostate-cancer-pi-rads-v2


Beniigne prostata hüperplaasia

• Leitud seoseid põletikuga – vajab veel 
uuringuid

• Eesnäärme mahu suurenemine

• Transitoorne tsoon on heterogeense
nodulaarse struktuuriga
• T2 keskmise-madala signaaliintensiivusega
• Suhteliselt selgelt piirdunud sõlmed

• Dif. kartsinoomist keeruline:
• Tiheda struktuuri tõttu on ADC väärtused

madalad ja DWI kõrge
• Võivad kontrasteeruda, enamasti

varajaselt

• Transitoorse tsooni mahu suurenemise
tõttu on perifeene tsoon õhenenud.

T2

https://radiologyassistant.nl/abdomen/prostate-cancer-pi-rads-v2



MR spektroskoopia

• PI-RADS V2 – rutiinsel diagnostikal väheväärtuslik

• Eesnäärmes kõrge tsiraadi sisaldus (>60 mM), piik sagedusel
2.6 ppm
• Väheneb kroonilise prostatiidi ja Ca! korral

• Koliin 3.2 ppm
• Tõusnud - prostatiit ja Ca!

• Kreatiniin 3.0 ppm
• Madala - prostatiit ja Ca!

• Polüamiinid 3.1 ppm 

Kasvaja puhul vähenenud või puudub

• Koliin + Kreatiniin/Tsitraat: kui suhe pole tõusnud on tegemist 
prostatiidiga

VK Sah et al. Radiology of Infectious Diseases 2015 1:2,70-77

NORM

KASVAJA

http://mriquestions.com/prostate-spectra.html



Kokkuvõte:

• Eesnäärme põletikud on heterogeenne grupp haigusi mille 
radioloogiline leid võib tekitada mitmeid diferentsiaaldiagnostilisi
raskusi.

• Mittespetsiifiliste muutuste kirjeldamist lihtsustavad
klassifikatsioonisüsteemid

Prostate Imaging Reporting and Data System (PI-RADS)

• https://radiologyassistant.nl/abdomen/prostate-cancer-pi-rads-v2

https://radiologyassistant.nl/abdomen/prostate-cancer-pi-rads-v2
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