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Sissejuhatus 

• Onkoloogiliste haiguste ravi areng –
multidistsiplinaarne lähenemine

• Suureneb medikamentoosse onkoteraapia
roll
• Radikaalne, adjuvant-, neoadjuvant-, 

palliatiivne ravi

• Uued raviained, preparaatide
kombinatsioonid, pikemad ravikuurid
• Toovad kaasa kõrvaltoimeid

• Kõrvaltoimed on erinevad ja võivad
haarata sisuliselt iga elundkonda

Levinud kemoterapeutikumide organtoksilisuse väljendused



• Lisaks klassikalistele tsütotoksilistele ainetele on tänapäevases
onkoteraapias kasutusel ka muud preparaadid: hormoonravi, 
bioloogiline ravi, sihtmärkravi, immuunravi jne.



Maks ja kemoteraapia

• Peamine elund, mis vastutab ravimite
metaboliseerimisest ja eliminatsioonist → 
suurenenud elundkahjustuse tekke oht
• Kemoterapeutikumide otsene hepatotoksiline mõju
• Kombinatsioon valuravimite, antiemeetikumide, 

antibiootikumidega jne.

• Kõrge primaarsete ja sekundaarsete maliigsuste 
esinemissagedus
• Üldiselt kõige enam metastaatilisest levikust haaratud 

elund 

• Maksa funktsioonivõime oluline nii 
medikamentoosse onkoteraapia kui ka 
lokoregionaalse ravi, nt. metastasektoomia, 
aspektist



Keemiaravi indutseeritud maksakahjustus

• Radioloogiliselt oluline eelkõige ravivastuse hindamise seisukohalt 

• Diagnostilisi raskusi tekitavad eelkõige fokaalsed muutused
• Haiguse progressiooni valepositiivse diagnoosi oht 

• Tarbetud raviprotokolli muutused

• Tarbetud invasiivsed protseduurid

• Oluline on ära tunda ja kirjeldada ka difuusseid maksaparenhüümi 
muutuseid
• Võivad oluliselt mõjutada prognoosi, kliinilist kulgu ja käsitlust 



Keemiaravi indutseeritud maksakahjustused 

• Steatoos ja steatohepatiit 

• Sinusoidaalne obstruktiivne sündroom
• Nodulaarne regeneratiivne hüperplaasia

• Pelioos

• Pseudotsirroos 

• Portaalveeni tromboos

Steatoos SOS

Pseudotsirroos NRH



Chemotherapy - associated steatosis ja 
steatohepatitis (CASH)
• Oksüdatiivne stress 

• Irinotekaan, fluorouratsiil (5-FU), plaatina preparaadid, taksaanid, 
tsetuksimaab jt. 

• Steatohepatiit – histopatoloogiline dgn. 

• Difuusne või fokaalne

• Tüüpilised lokalisatsioonid: lig. falciforme, maksavärati, 
sapipõielooži juures 

• Kui tekib ebatüüpilises lokalisatsioonis võib olla raske eristada 
metastaasi(de)st – abiks MRT IP-OP

Käärsoolevähiga pt., enne (1) ja pärast (2-4) 
FOLFOX kuuri.



Kolorektaalse vähiga pt.
Difuusne steatoos pärast FOLFOX, 
FOLFIRI ja cetuximab ravi. 

Lümfoomi ja maliigse 
tümoomiga pt. 
Multinodulaarne steatoos
pärast kemoteraapiat.

T1WI In-phase T1WI Out-of-phaseUH



Kemoteraapia indutseeritud sinusoidaalne 
kahjustus 
• Sinusoidaalne obstruktsiooni sündroom (SOS) = 

venooklusiivne haigus 
• Lai spekter histopatoloogilisi (ja radioloogilisi) ilminguid

• Sinusoidide dilatatsioon
• Pelioos
• Perisinusoidaalne fibroos
• Nodulaarne regeneratiine hüperplaasia.

• Patomehhanismi nurgakiviks mikrovaskulaarne kahjustus 
sinusoidi tasandil

• Oksaliplatiinil põhinevad protokollid (FOLFOX, CapeOX, 
FLOX, FOLFOXFRI jne). 
• Ka muud kemoterapeutikumid nt. bevacizumab, 6-MP, 

tsüklofosfamiid, vinkristiin jne.

SOS patogenees



Sinusoidaalne obstruktsiooni sündroom (SOS) 

• Lisaks kemoteraapiale tekib ka vereloome tüvirakkude transplantatsiooni 
järgselt ja pürrolisidiini alkaloidide mürgistusel

• Kliiniline ja radioloogiline leid varieeruv sõltuvalt kahjustuse raskusest
• Äge, alaäge, krooniline 
• Asümptomaatilisest potentsiaalselt fataalse seisundini 
• Hepatomegaalia, portaalhüpertensioon, splenomegaalia, astsiit, trombotsütopeenia, 

entsefalopaatia 

• Radioloogiline leid: 
• Ebaühtlane maksa kontrasteerumine
• Hepatomegaalia, splenomegaalia 
• Portaalhüpertensiooni tunnused: portaalveeni dilatatsioon, UH-doppleris vastavad 

voolukõvera muutused, vaariksid jne. 
• Astsiit, sapipõieseina paksenemine 
• Maksaveenide kitsenemine 



Erineva jaotuse mustriga 
sinusoidaalne kahjustus GI-
maliigsustega haigetel 
oksaliplatiinil põhineva 
kemoteraapia järgselt: perifeerne, 
multifokaalne, difuusne  

Kolorektaalse vähiga pt.
Keemiaravi järgne SOS. 
Hepatomegaalia, heterogeenne signaal T2 
kujustistel, retikulaarne muster T1 post-Gd-
BOPTA kujutistel, enam väljendunud 
hepatobiliaarses faasis 



Kolorektaalse vähiga pt.
Oksaliplatiinil põhineva keemiaravi 
järgsed muutused: fokaalne ebaühtlane 
retikulaarne kontrasteerumine, 
splenomegaalia

Multiipelse müeloomiga pt.
SOS pärast hematopoeetiliste tüvirakude transplantatsiooni: 
hepatosplenomegaalia, astsiit, maksaveenide kitsenemine, 
hepatofugaalne vool portaalveenis



Nodulaarne regeneratiivne hüperplaasia 

• Parenhüümi difuusne nodulaarne transformatsioon 
• Lisaks kemotoksilisusele ka muud etioloogiad:

• Budd-Chiari sündroom
• Krooniline portaalveeni tromboos
• Kongenitaalsed vaskulaarsed malformatsioonid
• Müeloproliferatiivsed haigused, autoimmuunsed haigused jne. 

• Monoatsinaarsed regeneratiivsed noodulid 
• Mikronoodulid ei ole pildiliselt eristatavad väikese suuruse tõttu
• Kuni 50%-l portaalhüpertensiooni tunnused 

• Multiastsinaarsed regeneratiivsed noodulid
• Large regenerative nodules = LRN 
• 0,5 – 5 cm läbimõõduga, reeglina mitmed, võivad olla ka üksikud 



Suured regeneratiivsed noodulid

• Radioloogiline leid varieeruv

• UH: tüüpiliselt ümarjad isoehhogeensed lesioonid
hüperehhogeense äärisega

• KT:
• Natiivis isodensiivsed
• Tüüpiliselt hüperdensiivsed arteriaalses faasis, 

portaalvenoosses ja hilisfaasis iso- või hüperdensiivsed
• Võib esineda tsentraalne arm ja perinodulaarne hüpo-

/hüperdensiivne halo 

• MRT: 
• T1 ja T2 – varieeruva signaaliga
• C+ (Gd) – tüüpiliselt homogeenne kontrasteerumine 

arteriaalses ja portaalvenoosses faasis
• Homogeenne või perifeerne kontrasteerumine hilises ja 

hepatobiliaarses faasis maksaspetsiifilise kontrastainega 
Suured regeneratiivsed 
noodulid UH-s



Suured regeneratiivsed noodulid KT-s

Suured regeneratiivsed noodulid MRT-s



Kolorektaalse vähiga pt. Oksiplatiin-indutseeritud NRH lesioonid. 
A) T2; B) T1; C-D) DWI b=50 ja b= 800 s/mm2; E-F) T1-Gd-EOB-DTPA arteriaalne ja 
portaalvenoosne faas; G-H) T1WI-Gd-EOB-DTPA transitoorne ja hepatobiliaarne faas; I-J) UH; 
L-M) KT portaalvenoosne faas



Peliosis hepatis

• Verega täidetud dilateerunud sinusoidid 

• Etioloogia erinev, eelkõige ravimid (kemoterapeutikumid, hormoonid)
• Lisaks toksiinid (arseen, PVC), HCC, tuberkuloos, leepra, infektsioonid AIDS-i puhul (Bartonella) jne. 

• Radioloogiline leid varieeruv

• Fokaalne või difuusne 

• UH: hägusakontuursed hüpo-/hüperehhogeensed lesioonid

• KT: 
• Natiivis reeglina hüpodensiivsed kolded, värske hemorraagia korral hüperdensiivsed
• Reeglina tsentrifugaalne kontrasteerumine arteriaalses ja portaalvenoosses faasis, harvemini tsentripetaalne või 

ühtlane kontrasteerumine 

• MRT: 
• Signaal sõltub verekomponentide vanusest 
• T1 – reeglina hüpointensiivne; T2 – hüperintensiivne
• C+ (Gd) – tsentrifugaalne kontrasteerumine, võib olla ka tsentripetaalne või ühtlane 
• C+ (Gd-EOB-DTPA) – kontrasteerumine püsib hepatobiliaarses faasis – sinusoidide vahel säilinud hepatotsüüdid



Kolorektaalse vähiga pt. Fokaalne peliootiline
kolle tekkinud 6 kuud pärast FOLFOX protokolli 
alustamist. 
A) Enne FOLFOX alustamist - T1WI-Gd-EOB-
DTPA hepatobiliaarne faas alustamist; B) T2WI; 
C) T1WI-Gd-EOB-DTPA hepatobiliaarne faas; D) 
maksa resektaat.
Foonil SOS. 

Käärsoole vähiga pt. 
Peliootiline kolle tekkinud 11 kuud 
pärast oksaliplatiin + kapetsitabiin
protokolli alustamist. 
A) KT portaalvenoosne faas; B) T1; 
C) T2 fatsat; D) T1 fatsat C+ (Gd) 
arteriaalne faas; E) T1 fatsat C+ (Gd) 
portaalvenoosne faas; F) T1 fatsat
C+ (Gd) hilisfaas

F



Pseudotsirroos

• Makronodulaarset tsirroosi mimikeeriv difuusne 
nodulaarne transformatsioon

• Maksametastaasidega külgnevas parenhüümis 

• Patogenees lõplikult ebaselge 
• Histoloogiliselt desmoplastiline reaktsioon ja nodulaarne 

regeneratiivne hüperplaasia 

• Esineb eelkõige maksametastaasidega rinnavähi korral 
• Ka metastaatilise kolorektaalse ja pankreasevähi korral 

• Oksaliplatiin ja gemcitabin (GEMOX)

• Nodulaarne maksakontuur, multifokaalne kapsli 
retraktsioon, maksa voluumeni vähenemine

• Portaalse hüpertensiooni tunnused
Pseudotsirroos rinnavähi haigetel 



Metastaatilise rinnavähiga 
pt.
Pseudotsirroosi ajaline 
progressioon. 
A) Maksametastaasid;            
B-C) Lisandunud 
pseudotsirroos 
kemoteraapia järgselt

Baseline 6 kuud 12 kuud

A B C

Metastaatilise rinnavähiga pt.
Kiire pseudotsirroosi progresioon 2 
kuud pärast kemoteraapia algust.
A) Maksametastaasid; 
B) Metastaasid vähenenud, 
lisandunud pseudotsirroos 

Baseline 2 kuud

• Maksametastaaside hindamine võib muutuda väga keeruliseks   



• MRT võib aidata eristada metastaase pseudotsirrootilistest muutustest 

Metastaatilise rinnavähiga pt. 
Pseudotsirroos.
A) KT +C, portaalvenoosne faas; B) 
T2; C) T1 C+ (Gd) portaalvenoosne 
faas; 

• Väljendunud difuusse haaratuse korral ka MRT võib tõenäoliselt osutuda 
väheinformatiivseks  

Metastaatilise rinnavähiga pt. 
Pseudotsirroos. 
A) KT +C, portaalvenoosne
faas; B) T2 fatsat; C) T1 fatsat 
C+ (Gd) portaalvenoosne
faas; 



Portaalveeni tromboos 

• FOLFIRI + bevacizumab - maksametastaasidega kolorektaalse vähi puhul

• L-asparginaas – ALL puhul  

• Endoteeli kahjustus + selle paranemise pärssimine

Metastaatilise kolorektaalse vähiga pt. 
Tromb vasakus portaalveeniharus 
FOLFIRI+bevacizumab ravi järgselt. 

Metastaatilise kolorektaalse vähiga pt. 
Tromb portaalveenis ja difuusne steatoos 2 kuud 
pärast FOLFIRI+bevacizumab ravi alustamist.



Kokkuvõtteks 

• Kemoteraapia indutseeritud maksakahjustus – suhteliselt sage nähtus

• Kaks peamist keemiaravi hepatotoksilisuse avaldust: steatoos ja 
sinusoidaalne kahjustus 

• Sinusoidaalsel kahjustusel lai spekter difuusseid ja fokaalseid radioloogilisi 
ilminguid

• Ebaselge difuusne/ fokaalne muutus keemiaravi saanud patsiendil– mõtle 
võimalikule sinusoidaalsele kahjustusele (SOS-ile) 
• Uus maksakolle? – ei pruugi olla metastaas 
• Eriti oksaliplatiinil põhinevate protokollide puhul 

• Tsirroositaolised muutused metastaatilise rinnavähi/ GI-maliigsusega 
patsiendil keemiaravi järgselt? – mõtle pseudotsirroosile 
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