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Keuhkon pyörövarjojen tyypit



Määritelmät:

Solid nodule: Kokonaan kiinteää kudosta: 

Radiologisesti konsolidaatio

Subsolid nodule: Sisältää mattalasivarjostumaa

-Part-solid nodule: Sisältää sekä 

konsolidaatiota että mattalasivarjostumaa

-Pure ground glass nodule: 

Koostuu kokonaan mattalasivarjostumasta



Konsolidaatio: 

Varjostuma, joka peittää alleen keuhkon normaalit rakenteet

Mattalasimuutos:

Varjostuma, jonka läpi keuhkon normaalit rakenteet ovat erotettavissa



Tupakoimaton nainen, 7 mm mattalasipyörövarjo vasemman keuhkon ylälohkossa. 

Seurannassa muutos pysynyt ennallaan



Resekoitu kiinteää komponenttia sisältävä pyörövarjo: 

Keuhkon primaari musinoottinen adenokarsinooma



30 – 50 % subsolideista pyörövarjoista häviää seurannassa.

(Truong 2014, Yankelevitz 2015)



IASLC/ATS/ERS keuhkojen adenokarsinooman luokitus 2011

Premalignit: Alle 3 cm leesiot, joissa puhtaasti lepidinen kasvu, ei kudosinvaasiota

- atyyppinen adenomatoottinen hyperplasia (AAH)

- adenokarsinooma in situ (AIS)

Malignit:

- minimally invasive adenocarsinoma (MIA):  Pääsääntöisesti lepidinen kasvu,

alle 3 cm, invasiivinen komponentti alle 5 mm

- invasiiviset adenokarsinoomat (IA): Invasiivinen komponentti yli 5 mm tai koko yli 3 

cm. Ne edelleen luokiteltu kasvutavan mukaan

Lepidinen kasvutapa: ”Growth of neoplastic cells along pre-existing structures, without 

stromal, pleural, or vascular invasion” (Godoy & Naidich 2009)

John George Adami 1862 - 1926



PERSISTOIVA SUBSOLINI PYÖRÖVARJO JA SEN 

HISTOPATOLOGINEN VASTINE



124 resekoitua alle 3 cm pyörövarjoa, mattalasimuutoksia 

tai sekamuotoisia. CTR = konsolidaation suhde 

pyörövarjon kokonaisläpimittaan

Sawada S et al.



Mikä on maligni (elämää 

lyhentävä) muutos, CIS, MIA, IA?

296 resekoitua perifeeristä 

adenokarsinoomaa, pyörövarjon koko 

keskimäärin 2 cm, 75 % stage I

Kaksi patologia arvioivat leikkeet. 244 

pyörövarjoa (82 % arvioitiin 

yhteneväisesti). Mikäli erimielisyys koski 

diagnooseja MIA vs. IA, ennuste oli kuin 

MIA.

Johtopäätös:

-CIS, MIA: erinomainen ennuste

-IA: huonompi ennuste



Lääkärin työ: 
Suhteutetaan laboratorio- ja 

kuvantamislöydöksiä kliiniseen 
kokonaisuuteen



Pr x Se

(Pr x Se) + (1 - Pr) x (1 - Sp)

Bayesin teoreeman mukaan diagnostisen testin positiivinen ennustearvo 

voidaan laskea mikäli seuraavat tiedot ovat käytettävissä:

- testin sensitiviteetti (Se)

- testin spesifisiteetti (Sp)

- taudin todennäköisyys ennen testin tekemistä (Pr)

Positiivinen ennustearvo =

+ =



Pr x Se

(Pr x Se) + (1 - Pr) x (1 - Sp)

Bayesin teoreeman mukaan diagnostisen testin positiivinen ennustearvo 

voidaan laskea mikäli seuraavat tiedot ovat käytettävissä:

- testin sensitiviteetti (Se)

- testin spesifisiteetti (Sp)

- taudin todennäköisyys ennen testin tekemistä (Pr)

Positiivinen ennustearvo =

+ =



Pyörövarjon pahanlaatuisuuteen 
viittaavat radiologiset piirteet



Aluksi vertailu aiempiin kuviin:

-onko pyörövarjo näkyvissä?

-onko kasvanut? 

Jos solidi pyörövarjo ennallaan vähintään 2 vuotta: 

Benigni

Jos subsolidi pyörövarjo ennallaan vähintään 3 

vuotta: Benigni



Malign Benign Unknown       Total      PPV    

Useilla henkilöillä enemmän kuin yksi pyörövarjo: Pyörövarjokohtaisesti PPV 

arvot olisivat matalammat. 

The National Lung Screening Trial
Church et al NEJM 2013;368:1980-91

Pahanlaatuisuuden riski kasvaa solidin 

pyörövarjon koon kasvaessa 



Hyvänlaatuisuuteen viittaavia piirteitä

• Hyvänlaatuiset kalkkeumat: Sentraaliset, 
diffuusit, ”popcorn”:

• Intrapulmolaaliset imusolmukkeet: 
lohkorajojen tai pleuran läheisyydessä (< 1cm) 
olevat homogeeniset, pehmeät, usein 
kulmikkaat muutokset

Näissä seurantaa tai toimenpiteitä ei tarvita 
(BTS 2015)



Sentraalinen kalkki –todennäköisesti 

hyvänlaatuinen muutos, ei seurantaa.



Intrapulmonaalinen imusolmuke: Hyvänlaatuinen 

muutos, ei seurantaa



Kuinka todennäköisesti subsolidi muutos on maligni?

Kakinuma R et al. J Thorac Oncol 2016;11:1012-28

• 795 henkilöä (588 skreenauksista, 207 muita), joilla yhteensä 1229 subsolidia pyörövarjoa, 
jotka persistoivat 3kk. 

• 1 v välein kuvaukset, keskimääräinen seuranta-aika 4.3 vuotta

• 1046 alunperin puhdasta mattalasimuutosta, niistä seurannassa 69:een ilmaantui mukaan
kiinteää komponenttia

• 183 jo alkuvaiheessa sisälsivät sekä mattalasia että kiinteää komponenttia

• 35 puhdasta mattalasimuutosta resekoitiin: Ei yhtään invasiivista karsinoomaa

• 46 sekä mattalasia että kiinteää komponenttia sisältävää muutosta resekoitiin: 12 invasiivista
adenokarsinoomaa

Kaikista subsolideista pyörövarjoista 1 % maligneja (IC)
Mattalasimuutoksista 0 % edusti invasiivista karsinoomaa (IC)
Sekä mattalasia että kiinteää komponenttia sisältävistä pyörövarjosta 5 % 
edusti invasiivista adenokarsinoomaa (IC)
Kaikki syövät poistettu kokonaan Stage I, ei uusiutumisia kenelläkään

Muutoksen kokonaisläpimitta ei korreloinut syöpäriskiin.
Kiinteän komponentin koko korreloi syöpäriskiin ja kasvutaipumukseen



Kakinuma R et al. J Thorac Oncol 2016;11:1012-28

Aikaviive kunnes puhdas mattalasimuutos kasvanut 

2 mm alkuperäisestä



Fleischner Society 2013: ”In case of pure GGNs, there is no 
reliable method currently available short of surgical resection
with which to characterize these lesions pathologically as 
premalignant, malignant, or benign.”

ACCP 2013: ”PET can be considered in part-solide nodules in 
which the solid component measures > 8 mm”



1. Kim TJ, Lee JH, Lee CT, et al. AJR Am J Roentgenol 2008;190:234-9.

2. Yamauchi Y, Izumi Y, Nakatsuka S, et al. Eur J Radiol 2011;79:e85-9.

3. Lu CH, Hsiao CH, Chang YC, et al. J Thorac Oncol 2012;7:143-50.

4. Yamagami T, Yoshimatsu R, Miura H, et al. Br J Radiol 2013;86:20120447

5. Munir S et al. J Thorac Imaging. 2017;32:50-56.

TT-ohjattu transtorakaalinen neulanäyte subsolidien pyörövarjojen 

diagnostiikassa

- leikkaava neula on parempi kuin ohutneula

- leikkaavalla neulalla osuvuus 80 – 100 %

- osuvuus hieman parempi suuremmissa pyörövarjoissa

- osuvuus parempi mattalasia ja kiinteää komponenttia sisältävissä

- invasiivisen komponentin arviointi epävarmaa



Kansainväliset suositukset pienistä 
pyörövarjoista

• MacMahon H et al. Radiology 2005; 237:395–
400 = ”Fleischner 2005”

• Naidich DP et al. Radiology 2013; 266: 304-
317 = “Fleischner 2013”

• Gould MK et al. CHEST 2013;43:e93S–e120S
= “ACCP 2013”

• Callister MEJ et al. Thorax 2015;70:ii1–ii54.
= ”BTS 2015”



Fleischner 2005



Fleischner 2013



ACCP 2013, solid nodules



< 5 mm > 5 mm

PURE GC 
NODULE

No follow-up CT x 1/year for > 3 
years

< 8 mm > 8 mm

PART-SOLID 
NODULE

CT 3, 12, and 24 months +
x 1/y additional 1 – 3 yrs

CT at 3 months, if
persists, PET, biopsy
or resection

ACCP 2013, subsolid nodules



BTS 2015 solid nodules



BTS 2015 subsolid nodules



Subsolideja pyörövarjoja käsittelevät 
ohjeistukset eivät ole perustuneet 

prospektiivisiin tutkimuksiin potilasaineistoissa

Ensimmäinen sellainen tutkimus oli aiemmin 
käsitelty Kakinuma et al 2016



Uusia seulontatutkimuksia 
subsolideista pyörövarjoista

• International Early Lung Cancer Action Program (I-ELCAP) 2015: 
Vuosittaiset skreenaukset. Yhteensä 2877 subsolidia pyörövarjoa, joista 3 
% invasiivista syöpää (MIA, IA). Kaikki saatiin leikattua, kaikki stage I, 6-
vuotisennuste 100 %

• NELSON 2015: Skreenaukset 1, 2.5 ja 2 v välein. 264 subsolidia
pyörövarjoa, joista 3 % invasiivista syöpää (MIA, IA). Kaikki paitsi yksi stage
I, jonka resektio viivästyi muualla elimistössä olevan syövän takia

• National Lung Cancer Screeining Trial (NLST) : Kolme vuosittaista 
skreenausta. 26 722 tutkittavaa, 2534 subsolidia pyörövarjoa, joista re-
analyysi 2016: Yksikään koko populaation keuhkosyöpäkuolemista ei 
liittynyt subsolideihin pyörövarjoihin.

YIP 2016 (NLST tulosten uudelleenanalyysin jälkeen): “To conclude, this report adds 

further support toward taking a conservative approach for annual follow-up for the 

management and treatment of NSNs, especially when they are solitary.”



Milloin invasiivinen interventio?

• Solidit:
- BTS 2015 ”Volume doubling time < 400 days
or clear evidence of growth”

• Subsolidit (Scholten 2016, NELSON study):
- pyörövarjon kasvu > 30 % (mattalasimuutos ?)
- seurannassa ilmaantuva uusi solidi komponentti 
mattalasimuutokseen
- solidin komponentin kasvu



124 resekoitua alle 3 cm pyörövarjoa, mattalasimuutoksia 

tai sekamuotoisia. CTR = konsolidaation suhde 

pyörövarjon kokonaisläpimittaan

Sawada S et al.



Ehdotus toimintamalliksi:
(TT ilman volumetrista analyysia)

Solidit pyörövarjot 

-ilman kalkkeumia

-ei intrapulmonaalisia

imusolmukkeita
(BTS 2015)

Subsolidit

pyörövarjot
(Gould 2013

Kakinuma 2016

Yip 2016)

Puhdas mattalasi < 5 mm > 5mm

Ei seurantaa Vuosittainen TT > 3 v

Mattalasia ja kiinteää 
komponenttia

< 8 mm kiinteä 
osa

> 8 mm kiinteä osa

Vuosittainen 
seuranta > 3 v

Karkeaneulanäyte tai 
resektio

< 5mm 5 – 6 mm 7-8mm > 8 mm

Ei seurantaa TT 1 ja 2 v TT 3 kk, 1 v, 2 v Karkeaneulanäyte 
tai resektio


