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Sissejuhatus

• Pankrease duktaalne adenokartsinoom on 4. lokalisatsioon vähisurmade 
põhjusena, vähki suremusest moodustab 6-7%

• Esinemissagedus ~2,5% kõigist vähi esmasjuhtudest
• Multimodaalne raviotsus
• Avastamisel kirurgiliselt resetseeritav haigus on alla 20% haigetest
• Kirurgilise ravi eesmärgiks on tuumorivabad lõikepiirid
• Pankrease duktaalse adenokartsinoomi invasioon ülemisse 

mesenteriaalarterisse (SMA), kõhuõõnetrunkusesse (TC), ülemisse 
mesenteriaalveeni (SMV) ja portaalveeni on seotud kaugmetastaatilise 
levikuga

• Postoperatiivseid surmaga lõppevaid tüsistusi 1-3%



Radioloogiline kuvamine

• Kas uuring on tehtud optimaalses režiimis, et leida ja hinnata haiguse 
levikut?
• KT mitmefaasiline uuring

• Hiline arteriaalne faas 35-45(50) sek
• Parenhümatoosne faas 60-90 sek
• Kitsad kihid, p/o kontrastaine 

• MRT
• Cor ja ax T2 Haste, T2 FS, T1 (opp-in), T1 Flash FS, DWI b800, MRCP, Ax, cor ja sag Vibe

Dixon FS, kontrastainega (gadovist 7,5ml i/v) Ax Vibe Dixon FS multifaas

• Kas tegemist on pahaloomulise protsessiga?

• Kas protsess on opereeritav?

• Kas esineb kauglevik?



TNM  

• Ravi planeerimiseks, prognoosi 
hindamiseks
• Esmane uuring eristamaks 

opereeritavat, piiripeal 
opereeritavat, lokaalselt levinud 
ja metastaatilist haigust

• N1- 1-3 lümfisõlme; N2 – ≥4

AJCC Cancer Staging Manual 8th ed, 2016



Staadiumi määramine
• I ja II staadiumi tuumorid on opereeritavad

• IV staadiumis kauglevik (– op ei pikenda elulemust.)

• III staadiumi haigetest osa on nn. piiripealsed
• Neoadjuvantravi

• N1= 1-3 lümfisõlme; N2= ≥4

AJCC Cancer Staging Manual 8th ed, 2016



Pankreasevähi operatsioonid

• Distaalne
pankreatektoomia
• splenektoomia

• Pankreatoduodenektoomia
(ehk Whipple protseduur)

• Pülorust säilitav 
pankreatoduodenektoomia

• +/- veeni resektsioon
• Lümfadenektoomia

• Totaalne 
pankreatektoomia, 
Appleby jne.

http://www.brisliver.com.au/whipplesprocedure.html



Pankrease verevarustus

http://clinicalgate.com/wp-content/uploads/2015/02/B9781416053354000794_f3.jpg



Vaskulaarne invasioon

• Veresoon ei ole haaratud kui soone ja tuumori vahel on jälgitav 
rasvatriip

• Lu et al 1997

• Veresoont loetakse mittehaaratuks kui tuumor ümbritseb soont <180°
• Sensitiivsus 84%, spetsiifilisus 98%

• ≤180° kontakti puhul on vaskulaarse invasiooni tõenäosus kuni 40%

• >180° kontakti puhul on 80% tõenäosusega tegemist invasiooniga

• Veeni kuju muutus (nn. teardrop sign) on tuumori invasiooni tunnus



Teardrop sign Tuumori ja 
veresoone kontakt

http://www.radiologyassistant.nl/en/p43848b63def9d/pancreas-carcinoma.html



Veenide invasioon 
• Distaalse kehaosa ja sabaosa tuumorid põrnaveeni 

invasiooniga – põrna eemaldamine koos 
põrnaveeniga

• Pea, kaela, proksimaalse kehaosa tuumoritel 
portaalveeni ja ülemise mesenteriaalveeni invasioon

• Võimalik on haaratud veeni resektsioon või 
rekonstruktsioon siirikuga, kuid venoosse invasiooni 
korral elulemust ei pikenda

• Veeni resektsiooni korral elulemus ei vähene kui 
puudub intima invasioon

• Tõeline invasioon vs. vaskulaarne adhesioon

• Portaalveeni konfluensi haaratuse korral ei ole 
tegemist operaabelse haigusega

• Õõnesveeni haaratus ei ole operaabelne

• Ulatuslik tromboos veenis ei ole operaabelne

http://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.13131184



Veenide invasioon

• Patoloogiliste preparaatide mikroskoopilisel analüüsil -

• 51% ühepoolse veeni ahenemisega preparaatidest esineb adenokartsinoomi
invasioon

• 74% kahepoolse veeni ahenemisega

• 93% veeni täielikul obstruktsioonil

Nakao A, Kanzaki A, Fujii T, et al. Correlation between radiographic classification and pathological grade of portal vein wall invasion in pancreatic head cancer. Ann 
Surg 2012;255(1):103–108



• Hinnati 
pankreatoduodenektoomia koos 
portaal-/ülemise 
mesenteriaalveeni resektsiooniga
(PSMVR) mõju elulemusele
võrreldes ilma veeni 
resektsioonita operatsiooniga 
(NPSMVR)

•

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28317585



Arterite invasioon
• Arterite sein on paksem ja vool kiirem, seega iga muutus arteri kaliibris on 

seotud adenokartsinoomi invasiooniga

• Lisaks on näidatud, et preparaatidel, mis asunud <10 mm kaugusel TC 
trifurkatsioonist on oluliselt sagedamini positiivsed lõikepiirid 

• TC ja aordi haaratus ei ole resetseeritav

• SMA, maksaarteri (HA) invasioon >180° ei ole opereeritav

• SMA, HA ≤180° kontakti puhul ei ole haigus esmaselt opereeritav

• Lisamaksaarteri isoleeritud haaratus ei ole operatsiooni vastunäidustus

• Pankreatoduodenaalarter resetseeritakse Whipple operatsiooni käigus –
isoleeritud pankreatoduodenaalarteri haaratus ei ole vastunäidustus

Zaky AM et al, Tumor-Vessel Relationships in Pancreatic Ductal Adenocarcinoma at Multidetector CT: Different Classification Systems and Their Influence on Treatment
Planning. 2017;37(1)



NCCN guidelines

• Table 1 NCCN 2.2016 Criteria for PDA Staging

• Borderline resectable – neoadjuvantravi efekti järgselt võib haigus olla opereeritav või tuumor on 
opereeritav veeni resektsiooniga

Al-Hawary M et al. Pancreatic Ductal Adenocarcinoma Radiology Reporting Template: Consensus Statement of the Society of Abdominal Radiology and the American 
Pancreatic Association. Radiology 2014 Jan; 270(1):248-260



Staadiumi määramise probleemid

• Staadium määratakse tegelikust madalamaks nn. understaging - pikk 
intervall, uuring maakonnakeskustes
• Intervall KT-uuringu ja operatsiooni vahel ei tohiks ületada 32 päeva (ideaalis 

≤21 päeva)

• Staadium määratakse kõrgemaks nn. overstaging - fibroos, põletik jt.

Br J Surg. 2016 Feb;103(3):267-75. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26572509


• 349 patsienti opereeriti

• Lõikusel avastati mitteresetseeritav haigus 82

• Mediaan KT-uuringu ja operatsiooni vahel 42 päeva

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26572509

Br J Surg. 2016 Feb;103(3):267-75

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26572509


Varieeruv ülakõhu arterite anatoomia

• TC trifurkatsioon esineb ~70%
• TC ja SMA-l mitmed variatsioonid

• Arcus Buhleri – embrüoloogiline 
jäänuk, ühendus TC ja SMA vahel

• Arcus Riolani – arterio-arteriaalne 
anastomoos SMA ja IMA vahel

• Ühise maksaarteri varieeruv 
anatoomia esineb 40-45% 
populatsioonist
• Lähtub aordist 2%; SMA-st 2%
• Trifurkatsioon gastroduodenaal-, 

paremaks ja vasakuks maksaarteriks 
esineb 4-8%

• Portaalveeni jagunemise 
variatsiooni esineb ~25% 
populatsioonist

• SMV kaks tüve ~10%

http://clinicalgate.com/wp-content/uploads/2015/02/B9781416053354000794_f3.jpg



TC ja SMA kollateraalid

http://www.springer.com/978-1-4939-1846-1



Truncus coeliacus’e stenoos

• Esinemissagedus 2-7,6%

• Median arcuate ligamendi 
kompressioonist või aterosklerootilise
naastu tõttu

• Trunkuse stenoosi korral võib maksa 
verevarustus toimuda 
gastroduodenaalarteri kaudu, mistõttu 
Whipple operatsioon võib põhjustada 
maksa arteriaalse verevarustuse äkilist 
vähenemist

Horton KM et al. Median Arcuate Ligament Syndrome: Evaluation with CT Angiography. RadioGraphics 2005; 25:1177–1182



TC sagedamini esinevad anatoomilised 
variandid

http://www.springer.com/978-1-4939-1846-1



Maksaarterite variandid Michel et al 1955 järgi

http://flylib.com/books/en/2.204.1.16/1/



Portaalveenisüsteem

• Portaalveeni trifurkatsioon maksas -
jaguneb vasakuks, paremaks eesmiseks ja 
paremaks tagumiseks haruks

• Portaalveen võib anda esmalt parema 
tagumise haru, parem eesmine ja vasak 
haru lähtuvad ühisest tüvest

• Parem eesmine ja tagumine haru ühisest 
tüvest

• Väga haruldased on portaalveeni 
duplikatsioon ja puudumine

• Alumine mesenteriaalveen võib ühineda 
ülemise mesenteriaalveeni, põrnaveeni või 
portaalveeniga

http://clinicalgate.com/wp-content/uploads/2015/04/B9781437714548001430_f098b-003-9781437714548.jpg



Portaalveeni duplikatsioon

Dighe M et al, Duplication of the portal vein — a rare congenital anomaly Br J Radiol 2009; 82 e32–e34



Kokkuvõte

• Pankrease adenokartsinoomi lokaalse leviku hindamisel on oluline 
kirjeldada veresoonte haaratust ja anatoomiat

• Veresoone invasioon on seotud kauglevikuga

• Radiokemoteraapia ja kirurgia pidev areng võimaldab patsiente järjest 
efektiivsemalt ravida

• Piltdiagnostikal on oluline roll multimodaalse raviotsuse tegemisel
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