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http://www.pancreapedia.org/reviews/anatomy-and-histology-of-pancreas 



Pea:  

< 3,5 cm 
SMA/SMV-
st paremal 

Kael:  
SMA/ 

SMV ees 

Keha:  

< 2,5 cm 
Saba 

Pankreasejuha 1 - 3,5 mm (kitseneb saba poole) 



 1992 a. → 2012 a. 

  üheselt arusaadav, standardiseeritud 
terminoloogia 

  radioloogiliste meetodite võimalused 
tüsistuste hindamiseks 

 







Kaks 
kolmest: 

Tüüpiline 
kõhuvalu  

Seerumis 
amülaasi / 

lipaasi x 3 ↑ 

k/a-ga KT leid 
(MRT) 



 Piisab ühefaasilisest k/a-ga KT (50 või 60 s) 

  Kui pole kunagi varem uuringut tehtud –>  

KT natiiv+ arteriaalne + parenh. 

 



Sapikivid 40%  

 papilla Vateri kinni -> pankrease juhas rõhk ↑ 

Alkohol 35%   

ensüümide kuhjumine → 
aktivatsioon;  duktulite 

permeaabelsuse ↑ 

ERCP 1-5% 

Ravimid: nt furosemiid, 
tertratsükliin, 

kortikosteroidid 

10 % idiopaatiline 



Varajane ≤ 1 nädal Olulisemad kliinilised 
parameetrid, SIRS 

Hiline > 1 nädal  Morfoloogilised 
kriteeriumid (KT) 
kliinilistele parameetrite 
lisaks 



Kerge  Organ puudulikkuseta 
Lokaalsete ja süsteemsete 
tüsistusteta 

Keskmine Organ puudulikkus laheneb 48 t 
jooksul ja/või 
Lokaalne/ süsteemne tüsistus ilma 
organ puudulikkuseta 

Raske  
(*suremus  
5- 20%) 

Püsiv organ puudulikkus > 48 t 



Skoor 

Organ 
süsteem 

0 1 2 3 4 

Respiratoorne 
(PaO2/FiO2) 

> 400 301 - 400 201 - 300 
 

101 - 200 ≤ 101 

Renaalne 
(seerumi Crea 

µmol/l) 

≤ 134  134 - 169 170 - 310 311 - 439 > 439 

Kardiovaskula
arne 

(süstoolne 
rõhk, mm Hg) 

> 90  < 90, 
tilkinfusioo

n-ravile 
vastab 

< 90, ei 
vasta 

tilkinfusioo
n-ravile 

< 90 
 pH <7,3  

< 90 
pH <7,2  



Interstistiaalne 
pankreatiit 

< 4 nädalat 

Äge 
peripankreaa-
tiline kogumik 

(APFC) 

> 4 nädalat  

Pseudotsüst 

 

 

Nekrotiseeriv 
pankreatiit 

< 4 nädalat 

Äge 
nekrootiline 

kogumik 

(ANC) 

> 4 nädalat 

Kapseldunud 
nekroos  

(WON – 
walled off 
necrosis) 



 Pankreas kontrasteerub ühtlaselt (turse – 

tavapärasest vähem) 

 Fokaalne/difuusne pankrease „paksenemine“ 

 Triipjad rasvkoe infiltratsioonid 

 Nekroosi sisaldavaid kogumikke ümbruses ei ole 







 5-10 % kõikidest ÄP-st 

 Pankrease ja/või peripankreaatilise koe nekroos 

 75% kombineeritud 

 20% ainult peripankreaatiline nekroos! 

 5% ainult pankrease parenhüümi nekroos 

 



 Kujuneb esimese 4 päeva jooksul 

 KT esimese 72 t jooksul sümptomite 

tekkest võib allahinnata esinemist/ulatust! 

 









 KT valenegatiivne esimesed 72 t 

 "indeterminate collections„ ->  kogumik 

 KT valepositiivne pöörduva hüpoperfusiooni juhul  

 Väikseid koldeid perifeerias sageli raskesti üles 

leida, eriti rasvdüstroofilises pankreases 

 

 



 Ekstrapankreaatiline nekroos 

 Ekstrapankreaatiline kude ei kontrasteeru. 

 Kliiniliselt eriti oluline kui infitseerub –  

suremus 28% (vs parenhümaalse nekroosi - 

18 % Bakker et al. GUT 2012) 

 



48 t 





 Tavaliselt 2-4 nädala jooksul 

 Kõige tõsisem lokaalne tüsistus –  

15-20 % suremus 

 Ainult 40% juhtudest KT-s on nähtav gaas!  



 Fistula soolega  

 Gaas pankreasejuhas  

ERCP-järgselt  (lineaarselt) 

 

 Kapsli kontrasteerumine - ka 

mitteinfitseerunud pseudotsüsti/ WON korral! 
 



 Nekrotiseeriva pankreatiidi alatüüp 

 Täies laiuses nekroos keskosas pea ja saba vahel 

 Seotud pankreasejuha katkemisega (ERCP) 

 Tüsistuseks püsiv ja suurenev kogumik  

 vajab tavaliselt interventsiooni 



Sandrasegaran K et al. Disconnection of the Pancreatic Duct: An Important But Overlooked 

Complication of Severe Acute Pancreatitis . Radiographics. Volume 27, Issue 5  



Interstitsiaalne 

pankreatiit 

Nekrotiseeriv 

pankreatiit 

APFC / Pseudotsüst ANC / WON 

Sisaldis  Vedelik ainult  Vedelik + nekroos 

Kapsel - + -  + 

Aeg  

 

 < 4 näd. /  > 4 näd. < 4 näd. / > 4 näd. 

Äge pseudotsüst  
Abstsess  



 Bursa omentalis’es, laheneb spontaanselt, ei vaja 

dreneerimist 

 Eristada ANC-st - > korduv KT 2 nädala pärast / MRT 

 



6 nädalat 



29.09.16 

Pseudotsüst verdumisega 

30.10.2016 

Pseudotsüst ↓,  
ühenduses pankreasejuhaga 

→  1 kuu 



 Bursa omentalis’e prk-s, pararenaalsel, vaagnani, võib 

ühineda parenhümaalse nekroosiga 

 Enamasti mitu 

7 päeva 15 päeva 42 päeva 







09.11.16 

Tsentraalne näärme nekroos, 
v. lienalis’e tromboos  

15.11.16 

Kogumik 

→ 6 päeva 



→ 6 päeva 



→12 p 

Lipaas 97 U/L (60 U/L), amülaas 56 U/L (53), CRV 375 mg/L 





PAN – pankrease kontrasteerumine 

• Ühtlane kontrasteerumine 

• Kontrasteerumise defekt  

• Lokalisatsioon: pea, kael, keha, saba 

• Ulatus: <30%, 30%-50%, >50%. 

• Koldeline või kogu laiuses 



 Pankrease parenhüümis 

 Peripankreaatilised kogumikud, üks või 

rohkem 

 

CO – kogumikud (collections) 



DE – kirjeldus (description) 

• Kogumikute lokalisatsioon, kuju, suurus 

• homogeensus ja tihedus (hemorraagia?) 

• kapseldumise aste (kapsli paksus) 

• gaasi esinemine 

 

 

Kas dreneeritav mao kaudu või UH- kontrolli all? 
 



 Mao passaaži häire, soole isheemia, iileus 

 Venoosne tromboos, pseudoaneurüsm 

 Koletsüsto-koledoholitiaas, koletsüstiit, 

kolestaas 

 Astsiis, pleuraefusioon 
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