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Hüperbilirubineemia

• Mittekonjugeeritud hüperbilirubineemia
• Bilirubiini ületootmine

• Vähenenud bilirubiini omastamine maksa poolt

• Häiritud bilirubiini konjugatsioon

• Konjugeeritud hüperbilirubineemia
• Intrahepaatiline kolestaas 

• Ekstrahepaatiline kolestaas

• Hepatotsüütide kahjustus 



Füsioloogiline vastsündinu kollatõbi

• Mittekonjugeeritud hüperbilirubineemia 

• Tingitud neonataalse hemoglobiini lühemast elueast, bilirubiini
suurenenud enterohepaatilisest tsirkulatsioonist, maksa
konjugatsioonivõime ebaküpsusest

• 50-60%-l ajalistest, kuni 80%-l enneaegsetest vastsündinutest

• Ajalistel lastel esimesel, enneagsetel teisel elunädalal

• Mitte esimese 24 tunni jooksul 

• Taandub 2. elunädala lõpuks, enneaegsena sündinutel võib püsida
pikemat aega



Patoloogiline vastsündinu kollatõbi 

• Tekib esimese 24 tunni jooksul või pärast 1. elunädalat (ajalisel lapsel)

• Kestab üle 2-3 nädala

• Üldbilirubiini väärtus või selle suurenemise kiirus ületavad teatud piiri

• Esinevad kaasuvad haigustunnused või üldseisund on häiritud

• Prolongeeritud ikterust esineb kuni 15-20%-l vastsündinutest
• Suuremal osal tegemist rinnapiimaikterusega (Breast milk jaundice) – healoomuline 

nähtus, tingitud β-glükuronidaasist rinnapiimas, mis soodustab bilirubiini
reabsorptsiooni seedetraktist

• Tegemist võib olla ka nn. rinnaga toitmise ikterusega (Breastfeeding jaundice) –
tingitud ebapiisavast toitmisest 



Mittekonjugeeritud hüperbilirubineemia

• Põhjused ei ole üldiselt radioloogiliselt 
diagnoositavad
• Hemolüüs (AB0-, Rh-konflikt), erütropoeesi häired, 

Gilberti sündroom jne. 

• Välja arvatud: pülooruse stenoos jm. 
intenstinaalsed atreesiad ja obstruktsioonid 

• Kõrge mittekonjugeeritud bilirubiini tase võib 
olla neurotoksiline - võib tekkida bilirubiini 
entsefalopaatia ehk kernikterus
• MRT: tüüpiline T1 ja T2 hüperintensiivsus 

basaaltuumades, eelkõige globus pallidus’te 
posteromediaalsetes osades ja subtalaamilistes 
tuumades 

Kernikterus; T1 ja T2 



Konjugeeritud hüperbilirubineemia 

• Konjugeeritud bilirubiini osakaal > 20% 
üldbilirubiinist

• Kaks sagedasemat põhjust vastsündinutel:
• Sapiteede atreesia (25-35%)
• Idiopaatiline neonataalne hepatiit (20-30%)

• Harvemad põhjused: 
• Infektsioonid
• Totaalne parenteraalne toitmine
• Pärilikud/endokriinsed/metaboolsed häired
• Koledohaalne tsüst 
• Inspissated bile syndrome 
• Allagille syndrome
• ...



(Idiopaatiline) neonataalne hepatiit 

• Avaldub 1.-4. elunädalal 

• Etioloogia varieeruv 
• Idiopaatiline 
• Infektsioonid 
• Metaboolsed häired

• UH uuring sageli leiuta
• Võib esineda hepatomegaalia
• Tõusnud parehüümi ehhogeensus, ehhotekstuuri muutused 
• Perifeerse portaalse veresoonestiku nähtavuse langus
• Sapiteed ja sapipõis on iseärasusteta

• Probleemiks raske hepatiit tugeva hepatotsellulaarse 
funktsiooni langusega
• Põhjustab vähenenud sapi sekretsiooni - sapipõie alatäituvus 
• Võib simuleerida biliaarset atreesiat

Neonataalne hepatiit



Sapiteede atreesia 

• Sagedasim neonataalse kolestaasi põhjus 

• Etioloogia teadmata, areneb sapiteede põletik ja
fibroos -> sapiteede obliteratsioon

• Viib maksapuudulikkuse ja biliaarse tsirroosini

• Vajab kiiret diagnostikat, kirurgiline ravi parema 
prognoosiga vanuses kuni 2/3 kuud

• Peamine maksa siirdamist vajav patoloogia väikelastel

• 3 tüüpi Kasai järgi: 
I - ühissapijuha obliteratsioon 
IIa – ühismaksajuha obliteratsioon
IIb – ekstrahepaatiliste sapiteede obliteratsioon
III – ekstrahepaatiliste sapiteede ning maksajuhade 
obliteratsioon porta hepatis tasandil – üle 90%-l juhtudest

Kasai klassifikatsioon



Sapiteede atreesia UH-s

• Sensitiivsus keskmiselt ca 75%, spetsiifilisus ca 95%

• Triangular cord sign 
• Hüperehhogeenne kolmnurkne või tubulaarne struktuur 

maksaväratis - fibrootiline maksajuhade ühenduse jäänus  
• Ehhogeenne parema portaalveeni eesmine sein (EARPV) paksusega

> 4 mm
• Spetsiifiline BA-le, üksikutel juhtudel kirjeldatud ka neonataalse 

hepatiidi korral 

• Sapipõie anomaaliad
• Sapipõie agenees 
• Atreetiline / väike sapipõis - Gallbladder ghost triad

• Sapipõie pikkus < 1,5 cm
• Ebatasased, lobuleeritud kontuurid
• Väga õhuke või nähtamatu sein 

• Pildiliselt normipärane sapipõis ei välista BA 
• Sapipõie suuruse muutus (kontaktsioon) pärast toitmist välistab?

Triangular cord sign 

Gallbladder ghost triad



Sapiteede atreesia UH-s (2)

• Hepaatiline subkapsulaarne verevool
• Arteriaalne vool, mis ulatub kapslini

• Maksaarteri laienemine ja portaalveeni ahenemine
• Maksaarter >1,5 mm läbimõõduga 

• Maksaarteri ja portaalveeni diameetrite suhe >0,45

• Hepatomegaalia ja splenomegaalia

• Oluline kontrollida polüspleenia suhtes:
• 10-20%-l BASM (biliary atresia with splenic 

malformation) sündroom

• Kaasuvad ka muud anomaaliad (kardiaalsed 
malformatsioonid, IVC agenees jne)

Subkapsulaarne verevool

Maksaarteri laienemine



Sapiteede atreesia – stsintsigraafia  

• HIDA - hepatobiliary scintigraphy with technetium 
iminodiacetic acid
• Iminoäädikhape derivaadid + Tc99m

• Jälgitakse märkaine kogumist maksa ja eritumist 
maksast soolestikku 

• BA-le tüüpiline intensiivne preparaadi kogunemine
maksa ja puuduv eritumine soolestikku, eritumine 
neerude kaudu 

• Probleemiks uuring langenud hepatotsellulaarse 
funktsiooni korral 
• Aeglustunud märkaine kogumine maksa ja 

aeglustunud/puuduv ekskretsioon
• Võimalik valepositiivne tulemus 

• Aitavad hiline salvestamine 24 t möödudes, premedikatsioon 
fenobarbitaali/ursodeoksükoolhappega

A – neonataalne hepatiit
B – biliaarne atreesia 



Sapiteede atreesia – muud lisauuringud

• MRT/MRCP
• Sapiteede anatoomia hindamiseks 

• Samuti valepositiivse diagnoosi oht, nt. 
puuduliku sapi produktsiooni korral 

• MRT-s periportaalne tihenemine (triangular 
cord sign) – korrelatsioonis maksa fibroosi 
raskusastmega

• Maksa biopsia 
• Kui stsintsigraafia ja/või MRCP on ebaselge 

leiuga  

• Kolangiograafia 
• ERCP, perkutaanne, intraoperatiivne 

A – MRCP; B - intraoperatiivne kolangiograafia
Ekstrahepaatilised sapiteed ei visualiseeru

Periportaalne tihenemine; A – T1; B – T2 



Sapitede atreesia – Kasai protseduur

• Ekstrahepaatiliste sapiteede eemaldamine ja  
portoenterostoomi rajamine

• Normaalne sapivool saavutakse ainult 30%-l juhtudest
• Adekvaatse sapivoolu puudusel areneb progressiivne fibroos

ja biliaarne tsirroos

• >50%-l patsientidest korduvad kolangiidi episoodid

• 60-70%-l patsienditest esineb maksapuudulikkuse
süvenemine, areneneb portaalhüperetensioon, suur
osa vajab hiljem elus maksa siirdamist

• Jälgimiseks UH, MRT, KT 

• Mõnikord operatsiooni järgselt tekivad 
intrahepaatilised sapijärved (bile lakes) / tsüstid 
• Kokkusulanud laienenud sapijuhade kobarad, mis tekivad 

kolestaasi ja põletiku tulemusena 

Portoenterostoom

KT: sapijärved 



Alagille sündroom 

• Pärilik autosoomdominantne arteriohepaatiline düsplaasia

• Vähesed ja stenootilised intrahepaatilised sapiteed

• Pildiline leid võib olla väga sarnane BA-le 
• Väike/irregulaarne sapipõis ja maksaarteri laienemine UH-s 

• Samas puudub nt. triangular cord sign 

• Ekstrahepaatilised sapiteed ei visualiseeru MRCP-s
• Puuduv märkaine sekretsioon stsintsigraafial 

• Valediagnoosi oht, Kasai lõikus halvendab prognoosi

• Õige diagnoosini aitavad jõuda kaasuvad anomaaliad:  
liblikalülid, pulmonaalne stenoos ja muud kardiovaskulaarsed 
anomaaliad, iseloomulikud näojooned jne.

• Kolangiograafial avatud ekstrahepaatilised sapiteed 

• Diagnoosi lõplikuks kinnitamiseks vajalik biopsia/geneetiline 
uuring  

• Raviks ursodeoksükoolhape, antihistamiinid

Alagille sündroom;
a – väike irregulaarne sapipõis; b – laienenud 
maksaarter, c – väike sapipõis ja puuduvad 
ekstrahepaatilised sapiteed MRCP-l 

Butterfly vertebrae



Koledohaalsed tsüstid 

• Kongenitaalsed sapiteede tsüstilised malformatsioonid

• Sageli kaasnevad pankreatobiliaarse ühenduse anomaaliad

• Klassikaline kliiniline triaad: ikterus, kõhuvalu, palpeeritav
mass kõhus
• Esineb ainult 25-40%-l lastest

• Neonataalses perioodis kliiniliselt avaldub suhteliselt harva, 
sagedamini vanematel lastel, noortel täiskasvanutel
• Mõnikord avastatakse juhuleiuna asümptomaatilistel vastsündinutel

või antenataalselt
• Operatiivne ravi näidustatud hilisemate komplikatsioonide

ennetamiseks

• Todani klassifikatsiooni järgi 5 tüüpi
• Kõige levinum (kuni 90%) I tüüp – maksavälise sapijuha laienemine

• Ia – tsüstiline maksavälise sapijuha laienemine
• Ib – tsüstiline ühissapijuha laienemine
• Ic – fusiformne maksavälise sapijuha laienemine

• Sageduselt teine (10-15%) IVa tüüp – maksavälise sapijuha
fusiformne dilatatsioon ja intrahepaatilised tsüstid



Koledohaalsed tsüstid - piltdiagnostika

• UH: tsüstiline lesioon/lesioonid, mis on 
ühenduses sapijuhadega
• IVa ja V tüüpi korral intrahepaatilised tsüstid
• Proksimaalsed sapiteed võivad olla dilateerunud

• DDx: muud kõhukoopa tsüstilised lesioonid
• Maksatsüstid, duplikatsioontsüstid, pankrease

pseudotsüst

• MRCP
• Tsüsti, sapiteede anatoomia, anomaalse 

pankreatobiliaarse ühenduse visualisatsiooniks

• Kolangiograafia
• ERCP/perkutaanne/intraoperatiivne

MRCP: koledohaalsed tsüstid tüüp Ia, Ic, IVa 

UH: Iva tüüpi koledohaalne tsüst



Inspissated bile syndrome 

• Sapikorgi (bile plug) sündroom 
• Ekstrahepaatiline obstruktsioon tihke sapi/sademe

tõttu
• Riskiteguriteks enneaegsus, parenteraalne

toitumine, diureetikumid, tsüstiline fibroos jm.
• UH: kergelt/mõõdukalt hüperehhogeenne sisaldis 

sapipõies ja/või ekstrahepaatilistes sapijuhades 
• proksimaalsemate sapiteede laienemine 

• Reeglina ei vaja täiendavaid uuringuid 
• Reeglina taandub spontaalselt/infusioonraviga/

ursodeoksükoolhape raviga 
• Üksikutel juhtudel vajab loputamist

UH: paks sapp sapipõies

UH: sapikork laienenud ühissapijuhas



Spontaanne sapijuha perforatsioon 

• Tekib sapipõiejuha ja ühissapijuha 
ühenduse piirkonnas

• Põhjus teadmata 

• UH-s/MRT-s/KT-s lokuleeritud 
tsüstjas mass maksaväratis, astsiit

• Hepatobiliaarsel stsintsigraafial 
märkaine kogumine 
peritoneaalõõnde

• Vajab kirurgilist ravi 

HIDA: märkaine koguneb maksa ja 
sapipõide, ei eritu soolestikku, diffuusne 
aktiivsus kõhuõõnes
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