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Tavapärane sapipõis

● Pikkus 7-10 cm
● Laius 3-4 cm
● Seina paksus kuni 3 mm
● Maht on u 30-50 ml, obstruktsiooni korral võib 

olla kuni 300 ml
● Sisaldis on ühtlase kajalisusega/tihedusega

UH: õhukene ehhogeenne joon

KT: õhukene pehme koe tihedusega äär, 
kontrasteerub 

Pseudopaksenemine - peale sööki



Sapipõie seina paksenemise põhjused

● Diagnoos põhineb anamneesi, visualiseerivate uuringute ja laborianalüüside vastuste 
kombinatsioonist

PRIMAARNE SEKUNDAARNE

● Koletsüstiit
● Adenomüomatoos
● Polüübid
● Sapipõie tuumor

● Süsteemne haigus 
○ Neeru-, maksa-, südamepuudulikkus

● Astsiit
● Põletikuline protsess

○ Hepatiit, pankreatiit, püelonefriit

● Infektsioon, leukeemia, kemoteraapia…





Äge koletsüstiit

● Kalkuloosne 90-95%
● Akalkuloosne
● Tüsistused

● Gangrenoosne koletsüstiit u 20%
● Sapipõie perforatsioon u 5%
● Emfüsematoosne koletsüstiit
● Sapikivi iileus
● Hemorraagiline koletsüstiit
● Sapipõie ümbritsevate kudede abstsess
● Koletsüstoenteraalne, -kutaanne fistul



Äge kalkuloosne koletsüstiit

Kolelitiaasi primaarne tüsistus

Radioloogilised tunnused:

● Sapipõie seina paksenemine >3 mm (tavaliselt 
ühtlaselt ja < 7 mm) 

Ei ole patognoomiline tunnus!

● Lisaks 
○ Obstruktsiooni põhjustav konkrement
○ Sapipõis on dilateerunud
○ Positiivne UH Murphy sümptom
○ Sapipõie ümber olev rasvinfiltratsioon või vedelik
○ Sapipõie seina hüpereemia Doppleril
○ KT-l tensile gallbladder fundus sign (varajane 

tunnus) 

https://radiopaedia.org/articles/tensile-gallbladder-fundus-sign?lang=us


44-aastane naine. UH-uuringul:
● Seina difuusne paksenemine (6.1 mm)
● Kajavarju jätvad konkremendid
● Sapipõie ümber vedelik
● UH  Murphy sümptom +



Tensile gallbladder fundus sign
Äge kalkuloosne koletsüstiit

https://radiopaedia.org/articles/tensile-gallbladder-fundus-sign?lang=us


Gangrenoosne koletsüstiit

Ägeda koletsüstiidi sagedaseim tüsistus (2-30%)

Perforatsiooni risk!

Ägeda koletsüstiidi radioloogilisele leiule lisaks:

● Intraluminaarsed membraanid
● Asümmeetriline kihiline seina paksenemine 

(+/- seina katkemised, haavandid)
● Võimalik UH Murphy puudumine (isheemia 

tõttu sapipõie seina denervatsioon)
● Sapipõie ümber abstsessid
● KT-l sapipõie seina kontrasteerumine 

vähenenud (nekroosi puhul ei 
kontrasteeru)



Emfüsemtoosne koletsüstiit

Anaeroobne infektisoon

Riskiteguriks diabeet. M:N 2:1, sagedamini 50-70.a

Kõrge suremus (15-20%) sapipõie gangreeni ja 
perforatsiooni tõttu!

Erakorraline kirurgia!

Radioloogiline leid:

● Õhk sapipõie seinas +/- sapiteedes
● UH-l lineaarne ehhogeenne signaal, 

reverberatsiooni artefaktiga
● KT sensitiivseim ja spetsiifiliseim uuring 
● Perforatsioon -> pneumoperitoneum



Champagne sign

Reverberatsiooni artefakt, "dirty" shadowing



Äge akalkuloosne koletsüstiit

5-10% ägedatest koletsüstiitidest

Risikigrupid: 

● kriitilises seisus pt (trauma, põletused, sepsis, postop) 
● vaid parenteraalne toitmine

Patogenees: Sapi staas (viskoossuse suurenemine) ja/või sapipõie isheemia





Krooniline koletsüstiit

Kolelitiaasiga seotud 95%

Anamneesis äge koletsüstiit/sapikoolikad; pt võib olla ka 
asümptomaatiline

Patogenees: 

● Vahelduv sapipõiejuha või infundibulumi 
obstruktsioon -> low grade põletik ja fibroos 

● Sapipõie düsmotiilsus

Radioloogiline leid:

● Sapipõie seina paksenemine
● Sapikivid (+/- anamneesis sapikoolikad)
● Sapipõis kontraheerunud (või laienenud)
● Tavaliselt põletikuleidu ja perikoletsüstilist 

vedelikku ei esine



Ksantogranulomatoosne koletsüstiit

Kroonilise koletsüstiidi harva esinev variant

Põletiku foonil lipiidide akumuleerumine sapipõie seinas 

Kliinik: 60-80.a N, koletsüstiidi sümptomid

UH leid:

● Sapipõie seina paksenemine (difuusne/fokaalne)
● Intramuraalsed hüpoehhogeensed/hüpodensed 

noodulid, mis ei ole ühenduses luumeniga
● Sagedasti sapikivid
● Põletiku laienemisel võimalik ümbritseva maksa 

parenhüümi hüpoehhogeensus ning  maksa ja 
sapipõie vaheline rasvkude ei ole eristatav

● Kattub osaliselt sapipõie kartsinoomi leiuga!



Portselan-sapipõis

Harva esinev kroonilise koletsüstiidi jätk

Varasemad uuringud leidsid kõrge riski maligniseerumisele.

Uuemate uuringute kohaselt maliigsuse risk 5-7%

Kliinik: asümptomaatiline

Radioloogiline leid:

● UH-s kaltsifikatsioonid tekitavad tugeva kajavarju, 
seina kontuur näib katkendlik -> võib segi ajada 
gaasiga sapipõie seinas (emfüsematoosne koletsüstiit)

● KT-l/Rö-s sapipõie sein on õhukene ja 
mineraliseerunud <- patognoomiline tunnus 



Sapipõie polüübid

Sagedased, 5% rahvastikust

Suurem osa kolesteroolpolüübid

Kliinik: asümptomaatiline

UH leid: 

● sapipõie seinas olev lisamass, jalakesel/laiemal 
basisel (sessile)

● isoehogeenne, suuremad tihti hüpoehhogeensed
● kajavarju ei jäta
● > 15 mm polüüpidel maliigsuse risk tõuseb

Sapikivid

Polüüp





Adenomüomatoos
Sapipõie seina hüperplastiline koletsütoos

Seostatakse kroonilise sapiteede põletikuga

Leitakse 9% koletsüstektoomia järgselt sapipõies

Sapipõie seina epiteeli proliferatsioon, lihaskihi 
paksenemine ja divertiiklite teke (Rokitansky-Aschoff 
siinustest)

Kliinik: asümptomaatiline 

UH leid: 

● difuusne/fokaalne/segmentaalne/annulaarne 
sapipõie seina paksenemine 

● Fokaalne vorm sagedamini funduses
● anehhogeensed divertiiklid 
● ‘comet-tail’ artefaktid kolesterooli kristallidest

https://radiopaedia.org/articles/rokitansky-aschoff-sinuses?lang=us
https://radiopaedia.org/articles/rokitansky-aschoff-sinuses?lang=us


CT Differentiation of Adenomyomatosis and Gallbladder Cancer
Brian H. Ching1 Benjamin M. Yeh Antonio C. Westphalen Bonnie N. Joe Aliya Qayyum Fergus V. Coakley

A surprising finding in our study was that 
contrast-enhanced CT has a low sensitivity 
for gallbladder cancer (43% and 36% for 
reviewers 1 and 2, respectively)



Sapipõie primaarne kartsinoom

Adenokartsinoom 90%

Kliinik: Asümptomaatiline -> diagnoositakse hilja

Riskifaktorid: kolelitiaas, kroonilised sapiteede haigused, primaarne 
skleroseeriv kolangiit

Radioloogiline leid:

● Mass sapipõie loožis (40-65%), fokaalne/difuusne asümmeetriline 
seina paksenemine (20-30%), intraluminaarne polüüp (15-25%)

● UH: sapipõie loožis heterogeense ehhotekstuuriga mass, pigem 
hüpoehhogeensem, sein ebaühtlane.

● KT: natiivis hüpodensne, arteriaalses faasis ebaühtlane perifeerne 
kontrasteerumine

● Adenokartsinoom KT-l: tavaliselt suur heterogeenne mass, 
sisaldab sapikive ja nekrotiseeruvaid alasid. Mõõdukas 
ebaühtlane kontrasteerumine



Kaasuv leid: 

● Sissekasv ümbritsevatesse struktuuridesse
● Sapiteede laienemine (lilla nool)
● Portaalveeni tromboos (must nool)
● Metastaasid (valge nool)
● Lümfadenopaatia
● Peritoneaalne külv



Tumefactive 
gallbladder 
sludge
Tihenenud sete sapipõies võib 
jätta seina 
paksenemise/polüübi mulje. 

Radioloogiline leid: 

● Hüpoehhogeenne selgete 
piiridega intraluminaarne 
mass

● Ei jäta kajavarju
● Ei ole vaskulariseeritud
● KT-l ei kontrasteeru



Metastaasid sapipõies

Sapipõie pahaloomulistest kasvajatest moodustavad <5%

Hematogeenne levik

Sagedaseim melanoom

Kliinik: asümptomaatne; äge koletsüstiit sagedaseim sümptomaatiline väljendus

Radioloogiline leid:

● UH: Hüperehhogeenne mass (>1 cm), laial põhjal, minimaalne kajavari; ägeda 
koletsüstiidi korral seina paksenemine

● KT:
○ Hüpervaskulaarne lesioon, art faasis kontrasteerumine ja varajane washout - melanoom, HCC, RCC 
○ Portaalvenoosses faasis püsiv kontrasteerumine - GIT adenokartsinoomid 





Süsteemsed haigused

Etioloogia:

● Maksapuudulikkus, südamepuudulikkus, neerupuudulikkus, sepsis

Täpne sapipõie seina paksenemise patogenees teadmata. 

Kombinatsioon antud faktoritest:

● Portaalveenis rõhu tõus

● Süsteemse venoosse rõhu tõus

● Intravaskulaarne osmootne rõhk 

langenud

● (hüpoalbumineemia)

Krooniline südamepuudulikkus
● Sapipõie seina paksenemine 
● Maksaveenide ja alumise õõnesveeni laienemine



Krooniline maksahaigus

● Sapipõie seina paksenemine 
● Maksahaiguse tunnused 

○ Tsirrootiline morfoloogia
○ Portaalne hüpertensioon
○ Splenomegaalia
○ Varikoos
○ Astsiit

 

+ muude koletsüstiidi tunnuste puudumine

Maksatsirroos



Sapipõie varikoos

Sapipõie varikoos, portaalhüpertensioon



Sapipõie väline põletikuline 
protsess
Etioloogia: Äge hepatiit, pankreatiit, püelonefriit, peritoniit

Patogenees:

● Otsene põletiku levik sapipõide/ümbritsevatesse 
kudedesse

● Immunoloogiline reaktsioon

Leid:

● Algpõhjusele viitav leid
● Sapipõie ümber rasvkoe infiltratsioon
● Sapipõie seina paksenemine
● Muid koletsüstiidi tunnuseid ei ole
● (Sooleseina turse)

Pankreatiit



Äge hepatiit

UH leid:

● Sapipõie sein turseline ja difuusselt 
paksenenud

● Maks struktuur difuusselt 
hüpoehhogeenne, promineeruvad 
portaaltriaadid (‘starry sky’)
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