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Kolangiokartsinoom  

• On sapijuha epiteelist lähtuv 
kasvaja, mis >90% juhtudest 
on histoloogiliselt 
adenokartsinoom ja 2% 
juhtudest soomusrakuline 
kasvaja.  

• Moodustab kõikides 
neoplastilistest protsessidest 
vaid  1-2%. 

• Primaarsetest maksasisestest 
kasvajatest 2. kohal HCC järel  
(moodustab ca 10% 
primaarsetest maksasisestest 
kasvajatest).  



Epidemioloogia 

• Esinemissagedus 1-2/100 000, Kagu-Aasias 80-130/100 000 

 

• Haigus avaldub (65% haigusjuhtudest) 50.-70. eluaastate vahel. 

 

• Kui patsiendil on PSK või koledohaalsed tsüstid, siis võib haigus 

avalduda ~20 aastat varem. 

 

• 50.-70.aastaste seas M/N osakaal 1/2,5 

 

• Alla 40a. seas M/N 1/15 

 



Riskifaktorid 

• PSC (primaarne skleroseeriv 
kolangiit) 

• Kagu-Aasias riskifaktoriks  

 Opisthorchis viverrini 

 Clonorchis sinensis 

• Krooniliselt juhasisesed 
sapikivid 

• Sapijuha adenoom, papilloom 

• Caroli´ haigus 

• Koledohhaalsed tsüstid 

• Thorotrast 

• Suitsetamine 

• Vanus 



Kliiniline leid 

• Valutu ikterus 

 

• Maksasisese või perihilaarse kasvaja paikme korral tekkib ikterus 
tavaliselt hilja ja on kaugele arenenud kasvaja markeriks. 

 

• Kõhuvalu, palaviku ja külmavärinate koosesinemine annab Charcot´ 
triaadi ja viitab sapijuhade obstruktsioonist tingitud bakteriaalsele 
kolangiidile ning patsient on suures sepsiseohus. 

 



Metastaseerumine 

• Levib peamiselt lümfaatiliselt – annab metastaase 

hepatoduodenaalligamenti ja kõhuõõne lümfisõlmedesse. 

 

• Hematogeenne levik (kopsu,peritoneumile) on äärmiselt haruldane. 

 

• Maksa infiltratsioon ~20% juhtudest, peritoneaalne kartsinomatoos 

~10% juhtudest ja lümfisõlmede haaratus isegi 50% juhtudest. 



Kuidas klassifitseeritakse? 

• Intrahepaatilin 6% 

• Perihilaarne 67% ehk Klatskini 

tuumor 

• Distaalne 27% 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.jnccn.org/content/7/4/350.long 
 



Bismuth-Corlette klassifikatsioon 

• Tüüp I – tuumor paikneb 
maksajuhas (2cm distaalsemal 
konfluentsist)  

• Tüüp II – tuumor on 
ühismaksajuhas ja ulatub 
konfluentsini (mõnede autorite 
järgi  - vähem kui 2cm 
konfluentsist) 

• Tüüp IIIa - tuumor ulatub 
ühismaksajuhast paremasse 
maksajuhasse 

•  ja IIIb – tuumor ulatub 
ühismaksajuhast vasakusse 
maksajuhasse 

• Tüüp IV – tuumor on 
multitsentriline või haarab 
konfluentsi ning  nii paremat kui ka 
vasemat maksasisest juha 
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Kasvaja kasvutüübid 



Uuringuvõimalused 

1) UH 

2) CT 

3) MRT ja MRCP 

4) ERCP ja PTC 

5) Diagnostiline laparoskoopia 

6) Seerumi markerid 

7) Histoloogiline leid plus FISH 



1)UH 

• w.ultrasoundcases.info/New-Cases.aspx?cat=6...  



Endoskoopiline UH 

• www.cpmc.org/advanced/liver/patients/topics/t...  

http://www.cpmc.org/advanced/liver/patients/topics/tranliv-cholangiocarcinoma-profile.html


UH positiivsed ja negatiivsed küljed 

• Esmane uuringumodaliteet kui 
kahtlustame CC-d. 

• Saame visualiseerida 
sapijuhade laienemist. 

• Masslesioonina võime näha 
intrahepaatilist CC-d, kuid see 
on harv. 

• Saame välistada sapikive. 

• Värvidoppleriga saame 
mõningal määral hinnata 
maksaarteri või portaalveeni 
haaratust, mis on oluline 
resektaabelsuse määramisel. 

 

• Väikesed perihilaarsed ja 

ekstrahepaatilised tuumorid 

sageli mittevisualiseeritavad – 

otsi kaudseid tunnuseid! 

• Kasvaja ulatuse määramiseks 

ebapiisav. 

 

• Värvidoppler- kuna kasvaja 

verevarustus madal, siis 

värvidoppler tavaliselt 

negatiivne või näeme 

minimaalset verevarustust. 

 



2)CT 



CT massi moodustava kasvaja korral 

• Kui kasvaja on massi 

moodustava kasvutüübiga 

võime näha hüpovaskulaarset 

struktuuri, mis kontrasteerub 

irregulaarselt arteriaalses 

hilisfaasis ja/või portaalses 

hilisfaasis ning 10min hilisemal 

pildil näeme suhteliselt tihedat 

struktuuri, mis annab kontrasti 

aeglasemalt välja kui norm. 

maksakude – desmoplaasia 

tunnus. 

• Samuti näeme maksakapsli 

sissetõmmet. 



CT periduktaalse leviku korral 
• 55a.M. Intra-ja 

ekstrahepaatilise paikmega 
periduktaalselt leviv kasvaja. 

 

• Portaalvenoosses faasis 
näeme vasakul sapiteede 
laienemist ja paremal ning 
hiiluses halvasti piiritletavat, 
vähe kontrasteeruvat 
maksajuhasid laiendavat ja 
sulgevat periduktaalset 
tuumorit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajronline.org/content/181/3/819/F9.large.jpg 



CT polüpoidse/periduktaalse leviku korral  



CT-s lobaarne atroofia 

• RadioGraphics: 

• http://radiographics.rsna.org/content/21/suppl_1/S97/F39.expansion.html 



CT angiograafia 

• Preoperative 3D reconstructed 
CT angiography and 
cholangiography of 38-year-old 
woman. Reconstructed 
portovenogram showed 
evidence of tumor encasement 
and occlusion of left branch of 
portal vein (LPV) (arrow) and 
tumor invasion of anterior wall of 
right branch of portal vein 
(RPV), with mild surface 
irregularity (arrow).  

 

 
http://www.ajronline.org/content/186/6/1580/F9.expansion 



CT plussid ja miinused 

• Võimaldab leida maksaväliseid 

kasvajaid ja seega aitab 

diferentsida CC-d maksasisestest 

metastaasidest. 

• Sobib visualiseerimaks 

intrahepaatilist tuumorimassi ja 

määramaks biliaarse 

obstruktsiooni taset. 

• Lokaliseerib lümfadenopaatia 

• Näitab täpsemalt anatoomilisi 

detaile ja on kasvaja kaugleviku 

hindamiseks parem kui MRT. 

• Veresoonte haaratuse hindamisel 

parem kui MRT 

 

• Ei võimalda alati täpselt 

määratleda CC lokaalset leviku 

ulatust ja seega ka ei anna 

üksinda resektaabelsuse kohta 

piisavat infot. 

 

• KT-s ümfisõlmede suurenemine 

iseloomulik ka PSC-le (ei tähenda 

alati kasvaja olemasolu). 

 

• Ainult 40% tuumoritest 

visualiseerub CT-s ja polüpoidse 

kasvu korral vaid 25%. 

 



3)MRT 



MRT 

• T1-kolle maksakoega 

võrreldes iso või 

hüpointensiivne 

• T2- kolle iso- või kergelt 

hüperintensiivne maksakoe 

suhtes. 

• T1Gd dünaamikas – alguses 

mõõdukas või minimaalne 

kontrasteerumine kasvaja 

perifeersetes osades, 

hilisemalt ka tsentraalosa 

kontrasteerumine. 



MRCP (Bismuth-Corlette I/II) 

• http://radiographics.highwire.org/content/28/5/1263/F23.expansion.html 



4)ERCP ja PTC 

• ERCP tavaliselt eelistatum kui PTC, kuid esmase ebaõnnestudes 

kasutatakse viimast. 

• Mõlemad võimaldavad võtta tsütoloogilist proovi 

• Mõlemad uuringud võimaldavad, palliatiivse ravi eesmärgil 

paigaldada, stente ahenenud sapijuhadesse. 

• Kumbki uuring ei vimalda üksi hinnata resektaabelsust – antud 

uuringutele peab olema lisatud KT/MRT angiograafia. 



5) Histoloogiline ja tsütoloogiline leid ning 

FISH 

• Perkutaanne biopsia on CC kahtlusel vastunäidustatud – proov 

võetakse ERCP või PTC protseduuri käigus. 

 

• Harjaga võetud tsütoloogia pos. vaid 30% juhtudest, lisades sellele  

histoloogilise proovi on pos. tulem garanteeritud 40-70% juhtudest. 

 

• Tsütoloogilise ja histoloogilise proovi suur valenegatiivsuse määr on 

tingitud kasvaja desmoplastilisest reaktsioonist. 

 

• FISH - (florestseeruv in situ hübridisatsioon)- uurib kromosoomide 

amplifikatsioonihäireid: 7. kromosoomi trisoomia, tetrasoomia või 

polüsoomia on iseloomulikud CC-le.  

 



6)Seerumi markerid 

• CA 19-9 

• CA-125 

• CEA 

• CYFRA 21-1 

• CA242 (viimased kaks kõrgema spetsiifilisusega, kuid rutiinselt ei kasutata) 



7)Diagnostiline laparoskoopia 

 

 

• Kasutatakse juba paljudes keskustes enne kuratiivset operatsiooni, 

et olla täiesti kindel resektaabelsuses – hinnatakse peritoneaalse 

külvi olemasolu. 



Diferentsiaaldiagnostika 

• PSC 

 

• Sapijuha beniigsed striktuurid (ka jatrogeensed)  

 

• Koledohholitiaas 

 

• Kolelitiaas 

 

• Biliaarne obstruktsioon (näit. parasiitide poolt põhjustatud) 

 

• Kolangiit/koletsüstiit 

 

• Ductus Choledochus´e tsüst 

 

 



Diferentsiaaldiagnostika 

• A, Klatskin’s tumor (tumor located in the hepatic duct bifurcation) in a patient with primary sclerosing cholangitis; B, corresponding cholangiogram 
(ERCP image).  

• Pictures from: Johns Hopkins medicine Gastroenterology & Hepatology, http://www.hopkins-gi.org 



Ravi 

• Ainuke elulemuse määra oluliselt tõstev ravi on kasvaja täielik 

eemaldamine operatiivselt! 

 

• Mitteopereeritava intrahepaatilise kasvaja korral maksa siirdamine? 

 

• Palliatiivse ravina näidustatud: 

  sapijuhade stentimine 

  kemoteraapia 

  radioteraapia (nii välinekui ka brahhüteraapia) 

  fotodünaamiline teraapia (PDT) 

  kirurgiline sapi bypass – kui stentimine pole võimalik 



Resektsiooni võtted vastavalt kasvaja 

paikmele 

A. Intrahepaatilise kasvaja korral - hemihepatektoomia või 

laiendatud hepatektoomia ning alati lisandub lobus caudatuse 

eemaldamine. 

B. Kas ainult Roux-en-Y hepatojejunostoomia – kui kasvaja paikneb 

ühismaksjuhas (Bismuth I ja II) või lisaks ka laiendatud 

hemihepatektoomia. 

C. Distaalse paikme korral Whipple operatsioon 

 

 

 



Roux-en-Y hepatojejunostoomia- 

teostatakse Bismuth I ja II tüübi puhul 

• http://www.cpmc.org/advanced/liver/patients/topics/bileduct-profile.html 

http://www.cpmc.org/advanced/liver/patients/topics/bileduct-profile.html
http://www.cpmc.org/advanced/liver/patients/topics/bileduct-profile.html
http://www.cpmc.org/advanced/liver/patients/topics/bileduct-profile.html


Whipple operatsioon distaalse kasvaja 

paikme korral 

 

 

http://www.queenslandhepatobiliary.com.au/whipplesProcedure.html 



Operaabelsus 

• Kasvaja pole opereeritav kui: 

• Esinevad kaugmetastaasid 

• Metastaasid N2 lümfisõlmedes  

• Kasvaja invasioon sekundaarsesse biliaarsesse konfluentsi ja 
vastaspoolel vaskulaarne haaratus 

• Ühepoolselt maksasagara atroofia ja vastaspoolel sekundaarse 
konfluentsi haaratus 

• Ühepoolselt maksasagara atroofia ja vastaspoolel vaskulaarne haaratus 

• Invasioon portaalveeni või maksaarteri peaharusse 

Operaabelsed võivad aga olla: 

Ainult sapijuhade haaratus Bismuth IV tasemel ei loeta enam 
täielikuks vastunäidustuseks! 

N1 lümfisõlmede metastaasid (haaratud lümfisõlmed hilaarselt, ductus 
chystikuse ümbert ning ühissapijuha ümbert pole operaabelsuse 
vastunäidustuseks. 



Prognoos 

 

• Post op. suremus kõrge (maksapuudulikkus, kolangiit, haava 

infektsioon) 

• Kuratiivset ravi saanute elulemus 18-69 kuud so. 5a elulemus 10-

40% 

• Palliatiivset ravi saanute kekmine elulemus 0-36 kuud 

 

 

 



Kokkuvõte 

• Klatskini tuumor on sapiteede väratipiirkonnast alguse saav tuumor. 

 

• Diagnostika algstaadiumis (kui tuumor on veel resektaabelne) on 

küllaltki keeruline. 

 

• Ainus tervendav ravi on operatsioon, kuid retsidiivide ja tüsistuste 

määr on väga suured. 
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Tänan kuulamast! 


