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Millest juttu tuleb?
● Põgusalt sapipõie anatoomiast ja funktsioonist
● Sapipõie seina paksenemisest ning selle jaotusest
● Põgusalt sapipõie hüperplastilistest koletsüstoosidest
● Sapipõie adenomüomatoosi äratundmisest erinevate modaliteetidega
● Väike ülevaade meie potentsiaalsest edukusest eristada adenomüomatoosi sapipõie kartsinoomist
● Lõksudest adenomüomatoosi diagnoosimisel



Sapipõie anatoomia

Pirnikujuline organ, mis asub 
kõhu paremas ülemises 
kvadrandis maksa IV ja V 
segmendi vahel vitseraalse 
pinna alusi. 

Tavaliselt on 7-10 cm pikk ja 
2,5 cm lai, seina paksus ei 
ületa 3 mm. 



Histoloogia
Mukoosa, muscularis propria ja seroosa 
sapipõie vabas seinas

Submukoosat ei ole

Maksapoolselt katab adventiitsia

Lusckha juhad - väikesed sapijuhad sapipõiest 
otse maksa, 10% juhtudel histoloogial näha

Rokitansky-Aschoff siinused (RAS)- mukoosa 
sissesopistused lihaskihti - iseenesest ei ole 
patoloogilised, aga nende suurenemine on 
seotud adenomüomatoosi ja kroonilise 
koletsüstiidiga





Anatoomia variandid
Morfoloogilised - vt kõrvalt, lisaks pikk 
ühendus maksaga (eelsoodumus 
torsioonile)

Arvult 
- Agenees
- Lisasapipõis (duplikatsioon, 

triplikatsioon)

Asukohalt
- Retrohepaatiline
- Intrahepaatiline
- Retroperitoneaalne
- Vasakul pool lig. falciformet



Sapipõie funktsioon
- Sapi kogumine: 30-50 ml sappi kogutakse 

söögikordada vahel sapipõide
- Sapi kontsentreerimine: elektrolüütide ja vee 

aktiivne transport läbi sapipõie epiteeli
- Sapi väljutamine: söömisel rasvasisaldavat toitu 

stimuleeritakse koletsüstokiniini sekretsiooni ning 
see omakorda stimuleerib sapipõie kontraktsioone

- Bikarbonaadi ja mutsiinide sekretsioon sappi enne 
sapi väljutamist soolde, et vähendada sapi ärritavat 
toimet



Sapipõie seina paksenemine - difuusne

● Sapipõie põletik 
○ Äge koletsüstiit
○ Krooniline koletsüstiit
○ Sapipõie empüeem
○ Ksantogranulomatoosne koletsüstiit
○ Akalkuloosne koletsüstiit

● Postprandiaalne füsioloogiline pseudopaksenemine
● Sekundaarsed põhjused

○ Hepatiit
○ Maksatsirroos
○ Kongestiivne südame parema poole puudulikkus
○ Hüpoalbumineemia
○ Muud põletikulised haigused paremal ülakvadrandis (duodeenumi haavandi perforatsioon jne)

● Infiltreeruv sapipõie adenokartsinoom
● Adenomüomatoos



Sapipõie seina paksenemine - fokaalne

● Koletsüstoosid
○ Adenomüomatoos
○ Kolesteroloos

● Koldelised muutused
○ Polüübid
○ Kartsinoom
○ Metastaasid (haruldane)

● Koletsüstiit
● Sapipõie sade, mis jäljendab 

noodulit/massi
Tumefactive Gallbladder Sludge at US: Prevalence and Clinical Importance
M Kim et al. Radiology 2017 283:2,570-579 

http://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/radiol.2016161042
http://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/radiol.2016161042


Hüperplastilised koletsüstoosid
● Kolesteroloos

○ Ebanormaalsed kogumikud triglütseriide, kolesterooli prekursoraineid ja kolesterooli estreid eelkõige 
limaskesta lamina propria makrofaagides

○ nn. Maasika sapipõis
○ Umbes 10% kirurgiliselt eemaldatud (koletsüstiidiga) sapipõitest on haaratud
○ Etioloogia teadmata
○ Võib moodustada sapipõie seina sisepinnale väikeseid polüüpe
○ Asümptomaatiline (kuigi selle kohta vastukäivaid arvamusi…)

● Adenomüomatoos
○ Healoomuline hüperplastiline muutus, kus toimub mukoosa ülekasv, lihaskesta paksenemine ning esinevad 

intramuraalsed mukoosa sissesopistused (divertiiklid) lihaskihti
○ Etioloogia samuti teadmata
○ Asümptomaatiline, kuid esineb tihti koos sapikivide (90% juhtudest), kroonilise kolestüstiidi või 

kolesteroloosiga
○ Kuni 9% patsientide6 patoloogia preparaatidest, esineb tihemini naistel

R N Berk et al. The hyperplastic cholecystoses: cholesterolosis and adenomyomatosis. Radiology 1983 146:3, 593-601                                                  

http://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/radiology.146.3.6402801


Kolesteroloos

“Maasika sapipõis” Case courtesy of A.Prof Frank Gaillard, 
Radiopaedia.org, rID: 12414

R N Berk et al. The hyperplastic cholecystoses: cholesterolosis and adenomyomatosis. 
Radiology 1983 146:3, 593-601   

http://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/radiology.146.3.6402801


Adenomüomatoosi tüübid
A. Lokaalne - kõige sagedasem, tihti 

funduses nö fundaalne 
adenomüomatoos

B. Annulaarne - tihti sapipõie 
keskosas

C. Segmentaarne - tavaliselt fundus 
+ distaalne kolmandik. On 
näidatud vähi sagedasem 
esinemine selle tüübiga

D. Difuusne

Bonatti M., Vezzali N., Lombardo F. et al. Gallbladder adenomyomatosis: imaging findings, tricks 
and pitfalls. Insights Imaging (2017) 8: 243. doi:10.1007/s13244-017-0544-7



Adenomüomatoosi diagnostika
● Tihti tegemist juhuleiuga, kuna patsiendid asümptomaatilised
● Samas võib esineda kõhuvalu paremal ülakvadrandis - esineb koos sapikividega
● Modaliteedid:

○ Oraalne koletsüstograafia - ajalooline
○ Ultraheli - hetkel number 1
○ Ultraheli kontrastiga
○ MRT
○ KT
○ PET

● Võtmeks piltdiagnostikas on paksenenud sapipõie seina ning selles olevate tsüstjate muutuste 
(Rokitansky-Aschoff siinuste - RAS) leidmine 

● Lõpp-sõna jääb patoloogidele juhtudel, kus sapipõit peab ikkagi lõikama (sümptomid, kivid, põletik, 
tuumor)



Oraalne koletsüstograafia
Enam kasutust eriti ei leia

Põhimõte on järgnev: patsient neelab 
kontrastaine, mis imendub soolestikus ja 
kontsentreerub sapipõies. Seejärel on 
võimalik fluorograafial patoloogiat 
tuvastada analüüsides kontrastaine 
asetsust sapipõie valendikus

Adenomüomatoosi puhul on olulisimaks 
leiuks sapipõie valendiku lähistel ümarate 
kontrastaine kogumike leid - RAS 
(ühendus sapipõie valendikuga) R N Berk, J H van der Vegt, and J E Lichtenstein. The hyperplastic cholecystoses: cholesterolosis and 

adenomyomatosis. Radiology 1983 146:3, 593-601 

http://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/radiology.146.3.6402801
http://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/radiology.146.3.6402801
http://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/radiology.146.3.6402801


Adenomüomatoos ultrahelis
Valikmeetod - adenomüomatoosi eristamise 
täpsus varajasest sapipõie vähist jääb 91,5% ja 
94,8% vahele.

Leid: Seina paksenemine

Paksenenud seinas 1-10 mm anehhogeensed 
tsüstjad muutused - tähistavad RAS’e, 
patognoomiline leid

RAS’id võivad endas sisaldada väikeseid 
kalsifikaate või kolesteriinikristalle 
(reverberatsiooni/komeedisaba ja twinkle 
(vilgutus?) artefaktid)

Välimine sapipõie kontuur peab olema selge

Sapipõie ümber ei tohiks olla vedelikku



Kontrastainega ultraheli
Erinevate sapipõie seina paksenemise põhjuste 
diferentsiaaldiagnostikaks - paraneb RAS’ide 
detektsioon ning sapipõie seina intaktsuse 
hindamine

2,4 ml kontrastainet i/v, mis sisaldab 8 µl/ml väävel 
heksafloriid mikromulle, mille järgselt 10 ml 
füsioloogilist lahust - lesiooni uurida 3-5 min jooksul, 
et hinnata selle verevarustust

Leid: paksenenud sapipõie sein kontrasteerub 
sarnaselt või on minimaalselt hüpervaskulaarsem 
võrreldes tavapärase seinaga

Patognoomiline leid: avaskulaarsete ruumide leid 
sapipõie seinas (RAS)



Adenomüomatoos KT uuringul
Adenomüomatoosi diferentseerimise täpsus 
sapipõie kartsinoomist on 40% ja 75% vahel.

Võimalik ainult suurte RAS’ide (3-4 mm) korral, 
samuti on patognoomiline fokaalsete 
intramuraalsete lubistuste olemasolu



Adenomüomatoos MRT uuringul
Parim visualiseerimismeetod sapipõie 
adenomüomatoosi diagnoosimiseks ning selle 
diferentsimiseks kartsinoomist

T2 intensiivse signaaliga RAS’id

Võib esineda nö pärlikee leid (eriti hästi näha 
MRCPG kujutistel) - kõrge spetsiifilisusega 
(92%), aga madala tundlikkusega (62%)

Sapi kontsentreerumisel ning kaltsifikaatide 
tekkmisel RAS’ides T1 signaali tõus ning 
suhteline T2 signaali langus

70% juhtudest paksenenud sapipõie seina 
kontrasteerumine adenomüomotoosi 
kartsinoomist ei erista



T1 hüperintensiivne RAS T2 hüperintensiivsed RAS’id
O A Catalano et al. MR Imaging of the Gallbladder: A Pictorial 
Essay. RadioGraphics 2008 28:1, 135-155.

Pärlikee

http://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/rg.281065183
http://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/rg.281065183
http://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/rg.281065183


FDG-PET ja adenomüomatoos
● Üksikud case report analüüsid

● 2005 a case report, kus tõusnud metaboolse aktiivsusega seinapaksenemine osutus fundaalseks 
adenomüomatoosiks8

● 2010 a case report, kus adenomüomatoos esines koos sapipõie vähiga9 - jääb ebaselgeks, kas 
lesioonid eristusid uuringul

● Samas enamasti ei peaks adenomüomatoos olema maksast kõrgema metaboolse aktiivsusega6

● Põletikuliste haiguste puhul sapipõie seina metaboolne aktiivsus tõusnud

● ????



Makroskoopiliselt ja mikroskoopiliselt
A - paksenenud sapipõie sein ja 
RAS (nooled)
B - madalal suurendusel (2x)
RAS (nooled), hüperplastiline 
lihaskest, sapikivi RAS’is (tärn)
C - RAS (nooled)
D - kõrgel suurendusel (40x)
Prolifereeruv näärmeline osa, 
mis moodustab RAS on paremini 
näha (noolepead)



Polüüp ja adenomüomatoos - klassifitseerimine
Polüüpide üks võimalik klassifikatsioon:

● Pseudotuumorid - adenomüomatoos, kolesteroloos ja põletikuline polüüp

● Healoomulised kasvajad - adenoom (lisaks palju muid harvaesinevaid)

● Pahaloomulised kasvajad - adenokartsinoom, metastaasid ja lümfoom (viimased kaks 
harva)

V M Mellnick et al. Polypoid Lesions of the Gallbladder: Disease Spectrum with Pathologic Correlation. RadioGraphics 2015 35:2, 387-399 

http://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/rg.352140095


Polüüp ja adenomüomatoos
● Umbes 25% kõikidest 

polüüpjatest muutustest 
sapipõies on 
adenomüomatoosist

● Kolesteroolpolüübid koos 
adenomüomatoosiga

● Eristamise võtmeks RAS 

V M Mellnick et al. Polypoid Lesions of the Gallbladder: Disease Spectrum with Pathologic Correlation. 
RadioGraphics 2015 35:2, 387-399 

http://pubs.rsna.org/doi/abs/10.1148/rg.352140095


Sapipõie adenomüomatoosi eristamine kartsinoomist

● KT
○ KT on limiteeritud väärtusega kartsinoomi ja adenomüomatoosi eristamiseks10

○ Adenomüomatoosi diagnoosi väljapakkumine intramuraalsete tsüstjate muutuste nägemisel 
on hea täpsusega10

● MRT
○ On täpseim piltdiagnostika meetod adenomüomatoosi diagnoosimiseks11

○ Madalad ADC väärtused DWI uuringul aitavad diferentsida healoomulist pahaloomulisest, aga 
esineb kattuvusi6

● UH
○ On nii tundlikkuselt, kui spetsiifilisuselt MRT’le suhteliselt lähedal11

○ Spetsiifilisus on kolmest modaliteedist halvim, samas vahed väikesed11



Bang SH, Lee JY, Woo H, et al. Differentiating between Adenomyomatosis and Gallbladder Cancer: Revisiting a 
Comparative Study of High-Resolution Ultrasound, Multidetector CT, and MR Imaging. Korean Journal of Radiology. 
2014;15(2):226-234. doi:10.3348/kjr.2014.15.2.226.



Bang SH, Lee JY, Woo H, et al. Differentiating between Adenomyomatosis and Gallbladder Cancer: Revisiting a Comparative Study 
of High-Resolution Ultrasound, Multidetector CT, and MR Imaging. Korean Journal of Radiology. 2014;15(2):226-234. 
doi:10.3348/kjr.2014.15.2.226.



Bang SH, Lee JY, Woo H, et al. Differentiating between 
Adenomyomatosis and Gallbladder Cancer: Revisiting a 
Comparative Study of High-Resolution Ultrasound, Multidetector CT, 
and MR Imaging. Korean Journal of Radiology. 2014;15(2):226-234. 
doi:10.3348/kjr.2014.15.2.226.

D kujutisel adenomüomatoos võrdluseks



Lõksud
● Harvaesineva mutsiini produtseeriva sapipõie kartsinoomi puhul võib esineda suurenenud RAS’ile 

sarnaseid väikeseid tsüstjaid muutusi

● Ultraheli: 

○ Ultraheli on operaatortundlik

○ Ülekaalulistel ja ebasoodsa soolegaasi asetsuse korral võib RAS’ide eristamine osutuda 
võimatuks

● MRT:

○ Paksu kihiga sekventsidel võib väikesed RAS’id maha magada

○ Võib esineda erineva sisuga RAS’e (seega erinev signaal)

● KT

○ RAS’e pole paljudel juhtudel võimalik leida



Kokkuvõte
● Adenomüomatoosi diagnoosimisel on põhiline ära tunda RAS’id paksenenud 

sapipõie seina sees
● Sagedaseim on fundaalne adenomüomatoos
● Segmentaarse (+ annulaarse) vormi korral on sapipõievähi esinemissagedus 

suurem
● Ultraheli ja MRT on adenomüomatoosi ja sapipõievähi eristamisel täpsemad, 

kui KT
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