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Patsient – 63a, M

• Perearst suunab gastroenteroloogile.

• Mitu kuud kestnud tuim ülakõhuvalu.

• Kaasuvalt reflekshaigus, ravi omeprasooliga (gastroskoopia
hiljuti tehtud)

• Sarnane valu olnud ka 3a tagasi, tookord KT-uuring 
aktuaalse leiuta.

• Obj: palpatoorne valulikkus ülakõhus



Patsient – 63a, M 

• Labor:

– Lipaas 76 (norm 13-60)

– CRV 13

– Üldveri, maksa ja koldestaasi näitajad, CA 19-9 normis.

• Pankreatiidi kahtlusel KT-uuring natiivis (joodiallergia).



KT natiivis
• Pankreas veidi suurenenud, ümbruses on mõõdukalt rasvkoe turset ja rohkelt väikeseid lümfisõlmi.
• Muud organid aktuaalse leiuta.

- leid sobib pankreatiidile



• 2 kuud hiljem kaebused püsivad.

• Arsti süda ei saa rahu – tellib tuumori välistamiseks MRT

Pankreas paks, sileda kontuuriga. Valdavas osas T2 tõusnud ja T1 madala signaaliga.
Sabaosas näha pankreast ümbritsev madalama signaaliga ääris.
Tagasihoidlik rasvkoe infiltratsioon, promineeruvad <1cm lümfisõlmed.

T2 cor T2 ax T1 fat sat

(normis pankreas T1 fat sat kujutisel maksast heledam)



T1+C hilisfaasT1+C art. faas

ADC DWI

- Pankrease hiline kontrasteerumine
- Difusioonirestriktsioon
- Hilisfaasis kohati jälgitav
enamkontrasteeruv ääris.

- Ühissapijuha intrapankreaatiline
segment kitsas.



Leid sobib autoimmuunsele pankreatiidile.



Autoimmuunne pankreatiit

• Harv fibroos-põletikuline kroonilise pankreatiidi vorm

• Haigestumus <1:100 000

– <10% kroonilisest pankreatiidist

• Histoloogiliselt tihe periduktaalne lümfoplasmatsütaarne 
infiltratsioon, hiljem lisandub fibroos

• Allub hästi glükokortikoid ravile



Autoimmuunne pankreatiit

• Eristatakse kahte vormi:
Tüüp 1 Tüüp 2

Sagedasem (80%)

60-70a; M>N 40-50a; M=N

Seerumi IgG4 tõusnud Seerumi IgG4 tõus vähene või puudub

Sageli autoimm. kahjustused teistes 
organites
- Sapiteed (70-90%)
- Neerud (interstitsiaalne nefriit, 

35%)
- Süljenäärmed (Sjögreni sündroom)
- Retroperitoneaalruum
- jpm

Haaratud ainult pankreas

- 30-50% retsidiiv Reeglina ei retsidiveeru

Erinevused ka histoloogias



Autoimmuunne pankreatiit

• Haiguse avaldumine
– 70-80% obstruktiivne ikterus
– Pikemat aega kestnud kõhuvalu
– 50% diabeet
– Sümptomid teiste organite haaratusest
– Harva kaalulangus
– Väga harva ägeda pankreatiidi sümptomaatika

• Diagnoos:
– Erinevad diagnostilised skooring-süsteemid, USAs üks enamlevinud HISORt criteria

• H - histology
• I - imaging
• S – serology (IgG4 >140mg/dL)
• O - ohter organs
• Rt – response to therapy

– 2011 aastast International Consensus Diagnostic Criteria (ICDC) – sisuliselt samad kriteeriumid

• Sageli on radioloog esimene, kes AIP diagnoosi pakub



Piltdiagnostika
• Tüüpiline leid KT-s:

– Difuusselt suurenenud pankreas, normaalse lobulaarse kontuuri ühtlustumine („sausage-like“ pancreas)
• Haigus võib olla ka üksiku kolde/massina (tavaliselt peaosas), või multifokaalne

– Varases faasis vähem kontrasteeruv + hiline kontrasteerumine
– Pankreast ümbritsev kapslitaoline ääris (mitte alati)
– Ümbritsev lümfadenopaatia
– Ravijärgselt mõnikord pankrease atroofia (15%)

• MRT-s lisaks eelnevale:
– T1 madalama signaaliga, T2 mõõdukalt intensiivistunud signaal
– Difusioonirestriktsioon

– MRCP-l pankrease juha struktuur(id) ilma olulise distaalse juha laienemiseta (paremini nähtav ERCP-l)
– Ühissapijuha distaalse osa ahenemine, sageli ka intrahepaatilised sapiteede striktuurid

• Peripankreaatiline rasvkoe infiltratsioon on tavaliselt minimaalne
• Erinevalt teistest pankreatiitidest reeglina EI OLE juha laienemist, pseudotsüste, kaltsifikaate.



Pankreast ümbritsev kapslitaoline ääris

• KT-s madalama tihedusega

• MRT-s T1 ja T2 hüpointensiivne

• Hiliselt kontratsteeruv

• Loetakse väga spetsiifiliseks AIP-le

• Näha 12-48%-l haigetest



AIP – dif. diagnoos

• Teised kroonilised pankreatiidid

• Sapiteede haaratuse tõttu:

– Primaarne skleroseeriv kolangiit (PSC)

– Kolangiokartsinoom

• Fokaalse haiguse korral:

– Pankrease adenokartsinoom

– Muud pankrease fokaalsed muutused



AIP vs adenokartsinoom

• Tüüpiline difuusne AIP üldiselt ei valmista probleemi
– Aga ligi 33% AIP-st esineb koldena

• Vähi kahtlusel resetseeritud pankreas: 5-21% histoloogiliselt hiljem beniigne haigus
– Neist 2-9% autoimmuunne pankreatiit

• Fokaalsetest pankreatiitidest umbes 25% on AIP
– AIP eriti raske eristada vähist

– Sarnased:
• Kliiniliselt (vanem patsient, tüüpiline haiguse avaldumine obstruktiivne ikterus)
• Piltdiagnostiliselt (pankrease peas mahuline muutus, sapiteede laienemine, kontrasteerumismuster, 

difusioonirestriktsioon, ümbritsev lümfadenopaatia...)
• Isegi histoloogiliselt (ka biopsia alati ei erista)

– FDG-PET?
• Nii pankrease adenokartsinoom kui ka AIP enamasti (kuid mitte alati) koguvad FDG-d



AIP vs adenokartsinoom

• Kõige olulisem eristamisel:
– AIP korral distaalne pankrease juha norm või minimaalselt laiem

• “Penetrating duct sign” – loetakse spetsiifiliseks beniigsele striktuurile

– CA puhul distaalse juha oluline laienemine (ja pankrease atroofia)
– Cutoff value 4-5mm

• Lisaks
– AIP võib olla pankreases mitme koldena, vähk väga harva
– AIP korral kontrasteerumine homogeenne (vähis tsüstjad/nekrootilised alad)

– DWI (AIP korral ADC signaal madalam)
– AIP korral kapslisarnane ääris, teiste organite autoimmuunsed kahjustused.
– Vähi korral veresoonte invasioon, metastaasid.

– Seerumi IgG4
– CA19-9
– Allumine glükokortikoidravile

AIP

Adenokartsinoom



• On oluline meeles pidada, et võrreldes pankrease 
adenokartsinoomiga on AIP harv haigus



Tulles tagasi meie patsiendi juurde...

• Pärast MRT-uuringut leidi kõrgenenud seerumi IgG4 tase.

• Patsiendile määrati raviks glükokortikoid-kuur, kliiniliselt paranes.

• 4k möödudes korduv MRT

– Pankrease sabaosa atroofia
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