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Millest tuleb juttu

• Hepatotsellulaarne kartsinoom (HCC)
• Tsirootiline sõlm ehk regeneratiivne sõlm (RN)
• Siderootiline ehk rauarikas sõlm
• Low-grade düsplastiline sõlm (LGDN)
• High-grade düsplastiline sõlm (HGDN)
• Laatuv maksafibroos
• Intrahepaatiline kolangiokartsinoom





HCC
Olulised tunnused:
• Arteriaalses faasis tuumori

mitteperifeerne
hüperkontrateerumine –
progreseerunud HCC-le viitav
tunnus
• Suurus < 1 cm - harva HCC
• Portovenoosses faasis (PVF) või

Hilises faasis (HF) 
mitteperifeerne washout
• Kontrasteeruv kapsel (PVF ja HF) 

- progreseerunud HCC-le viitav
tunnus
• Suuruse kasv ≥ 50% x 6 kuud

Eraldi arteriaalne hüperkontrasteerumine ja mitteperifeerne
washout on mittespetsiifilised tunnused.
Koosesinemisel u 100 % spetsiifilfilisus HCC-le suurusega >2 cm 
ja u 90% spetsiifilisus HCC-le  suurusega 1-2 cm







Tüüpiline HCC



Lisatunnused

• Mosaiikne struktuur – fibrossed septid
• Corona kontrasteerumine ehk peritumoroosse koe kontrasteerumine

(AF ja PVF) – halvem prognoos
• Rasv – veidi parema prognoosiga



Corona
kontrasteerumine



Makroskoopiline rasv



• T2-s kerge kuni mõõduka signaali
intensiivsusega (homogeenne või
heterogeenne)
• Difusiooni restriktsioon
- 80%-l madalalt diferenseerunud
kasvajatest
- 50%-l kõrgelt diferentseerunud kasvajatest
• Maksaspetsiifilise kontrastainega

(Primovist) kontrastainega MRT- uuringul
hepatobiliaarses faasis tavaliselt
hüpointensiivne võrreldes ümbritseva
maksakoega



HbF



Maksatsirroosiga seotud hepatotsellulaarsed
sõlmed

• Tsirootilises maksas HCC kantserogeneesi astmeline kontseptsioon

Tsirrootiline sõlm ehk regeneratiivne sõlm → low-grade düsplastiline
sõlm → high-grade düsplastiline sõlm → early HCC → progressed HCC



RN
• Histoloogiliselt beniigsed, mitteneoplastilised

lesioonid

• Reaktsioon korduvale maksa vigastusele

• Ei oma spetsiifilisi patoloogilisi tunnuseid

• Tavaliselt ei kuulu LI-RADS kategooriasse

• Atüüpilised RN: T1 intensiivse signaaliga, ≥ 5 cm –
kuuluvad LR-2 kategoriasse



Atüüpiline RN
T1 natiiv HbF



LGDN
• Histoloogiliselt beniigsete

rakkude ekspansioonid. 
Rakuline atüüpia puudub. 
• Võivad sisaldada rauda

või rasva
• T1 ja T2 signaali

varieeruvus
• Tavaliselt nähtavad ainult

hepatobiliaarses faasis –
intensiivse signaaliga
• Kuuluvad LR-2 

kategoriasse



Siderootilised sõlmed
• Low-grade düsplastiline sõlmed, mis sisaldavad rauda
• T2-s hüpotensiivsed
• Beniigne tunnus
• Kuuluvad LR-2 kategooriasse



HGDN
• Histoloogiliselt

neoplastiliste rakkude
ekspansioonid. Esineb
rakuline atüüpia

• T1 ja T2 signaali
varieeruvus

• Võib esineda arteriaalne
mitteperifeerne
hüperkontrateerumine

• Võib esineda
mitteperifeerne washout

• Hüpointesiivse signaaliga
hepatobiliaarses faasis

• Kuuluvad tavaliselt LR-3 



Nodule in Nodule
T2 T1

AF
PVF

DWI



Intrahepaatiline kolangiokartsinoom

• Tuumori keskel fibrootiline strooma – nn. 
Märklaud tunnus

• DWI kujutistel tsentraalne osa hüpointensiivne
ning perifeerne hüperintensiivne

• Perifeerne arteriaalne kontrasteerumine
• Perifeerne washout



Intrahepaatiline kolangiokartsinoom

DWI



Laatuv maksafibroos
• T1 hüpointensiivne, T2 intensiisvse

signaaliga
• Kontrasteerumine hilises faasis
• Kiilukujuline/kolmnurkne või

ribakujuline
• Maksakapsli retraktsioon



Tänan kuulamast!
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