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Keuhkosyövän kuvantaminen

• Oleellinen osa keuhkosyöpien diagnostiikkaa

• Natiivikuva yleensä ensimmäinen kuvantamistutkimus

• Sattumalöydöksenä muusta syystä tehdyssä TT-tutkimuksessa

• Haaste:

• Epäilyttävien muutosten havaitseminen natiivikuvasta ja TT-
leikkeistä mahdollisimman aikaisin → parantava hoito

• Levinneisyyden arviointi



Keuhkojen natiivikuva

• Natiivitutkimus ei ole kovin sensitiivinen eikä spesifinen 
keuhkosyövän toteamisessa

• Eri tutkimuksissa 22-77% keuhkosyövistä jäi toteamatta natiivikuvista

• Tulkinta ei helppoa, arvioitsijan kokemus

• Hyvä saatavuus, helppous, edullisuus ja pieni sädeannos

• Kannattaa kuitenkin ottaa keuhko-oireisilta

• Voidaan käyttää seurantaan

• Muista: normaali keuhkokuva ei sulje pois keuhkosyöpää



Keuhkosyövän radiologiset löydökset

Keuhkosyövän ilmenemismuodot
• Nodulus (≤ 3 cm)

• solidi tai subsolidi

• Tuumorivarjostuma (> 3cm)
• Konsolidaatio

• Edelliset liittyneenä adenopatiaan tai ilman adenopatiaa, sentraalisena tai 
perifeerisenä

• Hiluksen tiivistyminen
• Kavitaatio
• Intrabronkiaalinen pesäke
• Apikaalinen varjostuma
• Obstruktiivinen pneumoniitti tai atelektaasi



Erotusdiagnostiikka
• benignit tuumorit: yleensä pieniä, kasvavat hitaasti 

seurannassa, voivat sis. kalkkia

• metastasointi: yl. multippeleita pyörövarjoja

• tulehdukselliset taudit: pneumonia, 
granulomatoottiset tulehdukset, round-pneumoniat
yms. → oireisia, hoidolla resorboituvat

• pyöröatelektaasit: yl. varmistuvat TT:llä

• vaskulaariset muutokset ja kongenitaaliset anomaliat 
harvinaisia

Yleisperiaate: keuhkovarjostuma, jolle ei pystytä 

osoittamaan benigniä alkuperää, pitää jatkotutkia



TT-tutkimus

• Tärkein kuvantamistutkimus

• Luo pohjan levinneisyysselvittelylle ja TNM-luokitukselle

• Täydennetään tarvittaessa PET-TT:llä, näytteenotoilla 
(mediastinoskopia, EBUS, EUS, thorakoskopia, TT-ohjattu biopsia, 
pleurapunktio)

• Tehdään yleensä keuhkojen ja ylävatsan alueelta iv-
varjoainetehosteisena

• Hyvä paikkaerotuskyky

• Hyvä poikkeavien muutosten karakterisaatio



TT-tutkimustekniikasta

• Kuvataan hengityspidätyksessä (inspirium)

• Iv-varjoainetehostus, jos ei kontraindikaatiota,

• Varjoainemäärä painon mukaan

• Thorax- ja ylävatsan alue (joissain keskuksissa kuvataan myös koko 
vatsa)

• Koko keuhkot arteriavaiheessa yhdellä hengityspidätyksellä omana 
sarjanaan, ylävatsa omana sarjanaan venavaiheessa

• Annostaso keskitasoa, hyvä kuvanlaatu tavoitteena

• Pään TT tai MRI varjoainetehosteisena, jos neurologisia oireita ja 
epäily aivometastasoinnista



Keuhkosyövän staging eli 

levinneisyysluokitus ja -aste

• hoidon suunnittelua varten välttämätön

• kansainväliset suositukset (IASLC 216)

• Kuvastaa keuhkosyövän ennustetta eri levinneisyysluokissa

• TNM8-luokitus ja imusolmukkeiden sijainti

• Sekä ei-pienisoluisissa että pienisoluisissa keuhkosyövissä sekä keuhkojen karsinoidituumoreissa

• pyritään erottamaan leikattavat tuumorit

• Luokitusta täsmennetään tarvittaessa jatkotutkimuksilla

• PET-TT, mediastinoskopia, pleurapunktio, EBUS, EUS, thorakoskopia

• Ennen hoitopäätöstä sytologinen- tai histologinen dg

• Hoitopäätös tehdään monialatyöryhmässä:

• Keuhkolääkäri, thoraxkirurgi, onkologi, radiologi, patologi



T-luokka



N-luokka

• Pääluokat säilyvät ennallaan

• Edelleen periaatteena: jos 
tuumori kasvaa suorana 
kasvuna imusolmukealueelle, se 
lasketaan imusolmukeaffisioksi

• On havaittu eroavaisuuksia sen 
mukaan onko yksi vai useampi 
imusolmukealue affisioitunut
(N-alaluokat)

• Alaluokkia ei kuitenkaan otettu 
mukaan Stage-luokitukseen



Imusolmukekartta



M-luokka

• Yleensä pleura- tai perikardiumneste johtuu tuumorista
• Pleuranestettä (perikardiumnestettä) voi joskus pitää benigninä, jos:

• Toistuvat pleuranestesytologiat ovat benignejä
• Neste ei ole veristä
• Neste ei ole eksudaattia

• Erilliset ipsilateraaliset pleuran tuumorinodulukset luokitellaan 
M1a:ksi

• Etämetastaasit jaetaan luokkiin M1b=yksittäinen thoraxin 
ulkopuolinen metastaasi ja M1c=multippelit thoraxin ulkopuoliset 
metastaasit 



Stage kategoriat

TNM8 TNM7



PET-TT
• 18F-FDG/PET-TT on TT-tutkimusta 

sensitiivisempi ja spesifisempi 
imusolmukelevinneisyyden 
toteamisessa

• Etäpesäkkeitä löytyy enemmän 
kuin TT:ssä

• Suositeltava > st IA tapauksissa,
• Ei saa viivästyttää leikkaushoitoa
• Väärät negatiiviset: 

• Osa adenokarsinoomista
• Imusolmukkeiden mikrometastaasit

• Väärät positiiviset:
• Granulomatoottiset taudit, esim. 

sarkoidoosi
• infektiot

Adenoca, PET-TT osoittaa oikean
paratrakeaalisen imusolmukkeen
metastaasin



MRI-tutkimus

• MRI:n paikkaerotuskyky on huonompi kuin TT:n, kudoskontrastin 
erotuskyky parempi

• Paras tutkimus aivojen etäpesäkkeiden osoittamiseen

• Joskus keuhkosyövän paikallisen leviämisen arvioimisessa:
• Olkahermopunoksen vaurio Pancoast tuumorissa

• Leviäminen sydämeen tai sydänpussiin

• Leviäminen rintakehän seinämään tai spinaalikanavaan

• Tulossa: imusolmukemetastasoinnin arvio, keuhkojen 
ulkopuolisten etämetastaasien arvio (STIR TSE- ja 
diffuusiokuvaus)



Kudosnäytteiden ottaminen

• Radiologi:

• TT-ohjatut näytteet keuhkotuumorista

• Mahdollisimman runsas näyte:

• Koaksiaalineulan kautta useita paksuneulanäytteitä

• Immunohistokemialliset tutkimukset

• Molekyyligeneettiset ja molekyylisytogeneettiset tutkimukset (EGFR-mutaatio, 
ALK-translokaatio)

• UÄ-ohjatut näytteet, vain perifeerinen kookas pleuraa vasten oleva 
tuumori



Keuhkosyövän radiologinen seuranta

• Kuratiivinen leikkaus tai 
sädehoito

• Kliininen seuranta hoidon 
komplikaatioiden toteamiseksi 
3-6 kk ajan, radiologia 
tarvittaessa

• Muutoin käytäntö vaihteleva, 
näyttöä ei ole

• TT-seuranta voi varhentaa 
uusiutuman tai uuden syövän 
löytymistä, mutta 
vaikutuksesta elinikään ei ole 
näyttöä

• Sytostaattihoito

• Hoitovasteen arviointi yleensä 
TT-tutkimuksella RECIST-
kriteerien mukaan

• Residiivi

• Yleensä esille oireiden kautta

• TT-tutkimus ensisijainen



Keuhkosyövän seulonta (Käypä hoito-

suositus)

• Pieniannoksisella tietokonetomografiaseulonnalla kyetään löytämään 
varhaisvaiheen keuhkosyöpiä, ja runsaasti tupakoineilla se myös 
vähentää kuolleisuutta natiivikuvaseurantaan verrattuna

• Ennen kuin TT-seulontaan voidaan ryhtyä, on selvitettävä seulonnan 
kustannustehokkuus ja kohdeväestö (ikä, tupakoinnin määrä) sekä 
seulontojen optimaalinen määrä ja tiheys

• TT-seulonnan haittoja ja hyötyjä on myös arvioitava. Runsaat väärät 
positiiviset löydökset kuormittavat terveydenhuollon resursseja ja 
voivat aiheuttaa ahdistuneisuutta. Ylidiagnostiikka voi myös johtaa 
elämänlaatua huonontaviin ja mahdollisesti haitallisiin hoitoihin.



Yhteenveto

• thorax-kuva on perustutkimus
• Diagnostiikka ja tulkinta haasteellista

• Löydökset monimuotoisia

• varjoainetehosteinen thoraxin ja ylävatsan TT-tutkimus 
varmistaa syövän ja sen perusteella tehdään alustava 
levinneisyysluokitus

• Kuvantamistutkimuksista FDG-PET-TT antaa merkittävää 
lisäinformaatiota levinneisyydestä

• monialayhteistyö on hyödyllistä keuhkosyöpäpotilaan hoidon 
suunnittelussa


