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Maksametastaasid

● Maks on üks sagedasemaid kohti kasvajate 
metastaseerumiseks

● Metastaasid on sagedasemad kui maksa 
primaarsed tuumorid

1. Rakkude migratsioon ja invasioon läbi 
basaalmembraani

2. Intravasatsioon ümbritsevatesse 
verevoontesse/lümfisoontesse

3. Tsirkulatsioonis ellujäämine
4. Ekstravasatsioon sekundaarsetesse 

kudedesse
5. Proliferatsioon teises lokalisatsioonis
6. Sekundaarse koha kolonisatsioon



Maksametastaasid

● Soliidsetel metastaasidel on tavaliselt arteriaalne verevarustus
● Hüpovaskulaarsed

○ Vähesem kontrasteerumine kui ümbritseval maksa parenhüümil, kõige paremini näha 
portaalvenoosses faasis (60-80 s)

○ Rinna-, kopsu-, pankreasevähk, lümfoom
● Hüpervaskulaarsed

○ Arteriaalses faasis (30-40 s) kontrasteeruvad varem kui ümbritsev maksa parenhüüm
○ Portaalvenoosses faasis washout
○ Hilisfaasis (150-180 s) maksa parenhüümiga sarnane või vähesem kontrasteerumine
○ Melanoom, neerurakuline vähk, kilpnäärmevähk, NET



Target sign T2 kujutisel

● Adenokartsinoomi metastaasid (kolorektaal ja rind)
● Hüperintensiivne keskosa ja vähem intensiivne ääris
● Fibroos, veeldunud nekroos, degeneratsioon 

tsentraalsetel aladel
● KT: hüpovaskulaarne, võimalik 

perifeerne/peritumoraalne kontrasteerumine 
arteriaalses või portovenoosses faasis

● MRT: fibroosne ja vana hemorraagia on T1 ja T2 
kujutisel hüpointensiivsed; veeldunud nekroos ja 
degeneratsioon on T2 kujutisel hüperintensiivsed; 
perifeerselt asetsev tuumorikude on mõõdukalt 
hüperintensiivne

● 25% adenokartsinoomi metastaasidest



Target sign hepatobiliaarses faasis

● Hüpovaskulaarsed metastaasid
● Adenokartsinoom (kolorektaal ja rind)
● Tavaliselt on metastaasid hepatobiliaarses faasis 

hüpointensiivsed, sest neil pole normaalseid 
hepatotsüüte

● Metastaatiline adenokartsinoom koos fibroosse 
stroomaga võib olla keskelt hüperintensiivne, 
aga tavaliselt madalama signaaliga kui ümbritsev 
maksakude 

● 47-70% adenokartsinoomide metastaasidest



Perifeerne ja peritumoraalne kontrasteerumine

● Adenokartsinoom (kolorektaal)
● Desmoplastiline reaktsioon

○ Maliigse tuumori/metastaasi ümber 
tekkiv fibroos

○ Soodustab progressiooni
○ Vähendab kemoteraapia mõju

● Lümfotsüütide infiltratsioon
● Maksa parenhüümi kompressioon
● Maksa siinuste kongestioon



Arterioportaalsed shundid

● Pankrease duktaalse 
adenokartsinoomi metastaasid

● Eriti tihe desmoplastiline 
reaktsioon metastaasi ümber ⇒ 
perifeersete veresoonte 
kompressioon ⇒ vähenenud 
verevarustus

● Haarab portaalveene ja 
maksaveene

● Võib kahtlustada metastaaside 
olemasolu isegi kui näha ei ole



Perifeerse äärise washout 

● Kontrasteeruva kolde perifeerne ääris, mis 
kontrasteerub MRT hilisfaasis vähem kui 
tsentraalne osa

● Esineb 25% NET-i, kolorektaal-, rinna-, 
maovähi metastaaside korral



Kolde ümber olev hüperintensiivsus hepatobiliaarses faasis

● NET, GIST, kolorektaalne adenokartsinoom
● Võib esineda ka HCC korral
● Histopatoloogiliselt hüperplastilised 

hepatotsüüdid tuumori ümber
● Tuumori vaskulaarne invasiooni tõttu 

suurenenud arteriaalne verevarustus tuumori 
kõrval olevas maksa parenhüümis ja 
hepatotsüütide hüperplaasia



Hüpervaskulaarsed metastaasid

● NET, neerurakuline vähk, kilpnäärmevähk, 
feokromotsütoom, melanoom, sarkoom

● KT: natiivis hüpodensiivne
● MRT: T1 hüpointensiivne, T2 hüperintensiivne
● Võivad olla tsüstjad või nekrootilised
● Kontrastiga KT ja MRT: varajane 

kontrasteerumine, portovenoosses faasis 
washout (nagu ka HCC-l)

● Mitu hüpervaskulaarset kollet ilma tsirroosita 
on suurema tõenäosusega metastaasid

● GI ja rinna adenokartsinoomid on sarnase 
kontrasteerumisega, sest võib olla perifeerne 
ja peritumoraalne kontrasteerumine

● Eristada healoomulistest muutustest 
(hemangioom, FNH, adenoom)



Rasva ladestumine 
metastaasi ümber

● Pankrease insulinoomi 
metastaas

● Hüpervaskulaarne
● Insuliin soodustab 

hepatotsüütides lipiidide 
sünteesi ja ladestumist
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Tsüstjas välimus T2 kujutisel
● Nekroos või degeneratsioon

○ NET, GIST, sarkoom, melanoom, 
angiosarkoom, testise kartsinoom, 
lamerakuline vähk

○ Sein kontrasteerub
● Primaarse tuumori tsüstja 

komponendi tõttu
○ Pankrease intraduktaalne mutsinoosne 

kartsinoom, munasarja seroosne ja 
mutsinoosne kartsinoom

○ Multilokulaarsed tsüstid, kontrasteeruvad 
septid ja ebaregulaarsed paksenenud 
seinad

○ Rohke mutsiini sisaldus (emaka 
endomeetriumi kartsinoom, mutsinoosne 
adenokartsinoom)



Tuumorisisene hemorraagia (vedelik-vedelik nivoo)

● NET, melanoom, angiosarkoom, 
munasarja kartsinoom, 
leiomüosarkoom, lamerakuline 
vähk

● Tihedus ja signaal sõltuvad 
hemorraagia suurusest ja 
kestusest

● Harva võib ruptureeruda ja 
tekitada hemoperitoneumi



Hüperintensiivus T1 kujutisel

● Melaniin - väljendunud hüperintensiivsus
● Vähene hüperintensiivsus

○ Ekstratsellulaarne methemoglobiin (hemorraagia)
○ Proteiin

■ Munasarja adenovartsinoom, müeloom, 
pankrease mutsinoosne tuumor

○ Nekroos
■ Kolorektaalne adenokartsinoom



Kaltsifikaadid

● Mao või kolorektumi mutsinoosne 
adenokartsinoom, rinnavähk, 
munasarjavähk, seroosne 
kartsinoom; harva kilpnäärmevähk 
või kondrosarkoom

● Võib kaasneda kapsli retraktsioon
● Väikese metastaasi korral näha ainult 

kaltsifikaat



Maksa kapsli retraktsioon

● Maksa kontuuri lamenemine või konkaavsus
● Desmoplastilise reaktsiooni poolt tekitatud 

fibroos
● Subkapsulaarsete metastaaside korral
● Metastaasid: kopsuvähk, rinnavähk, 

kolorektaalne adenokartsinoom
● Muud põhjused

○ Kolangiokartsinoom, harvem HCC
○ Kasvajate ravi järgselt
○ Harva hemangioomid (tromboseerunud, väga 

suured või tsiroosiga patsientidel)

Kolangiokartsinoom



Vessel-penetrating Sign

● Intrahepaatilised veresooned läbivad 
tuumorit ilma ahenemiseta

● Lümfoomid
○ Maksa primaarne lümfoom on harv
○ Mitte Hodgkini lümfoomi korral maksa haaratus 

pooltel juhtudel
○ Lisaks vähene kontrasteerumine
○ Lümfoomi patsiendil uus kolle ilma 

vessel-penetrating sing-ta, kahtlustada uut 
tuumorit



Maksa metastaaside jaotus

● Multifokaalsed nodulaarsed
● Üksik mass või laatuvad massid
● Difuussed väikesed nodulaarsed 

metastaasid (miliaarsed)
○ Kopsuvähk, rinnavähk, NET, melanoom

● Metastaasid sapipõie loožis
○ Sapipõie tuumorid



Maksa siinuste sisesed metastaasid

● Harv
● Tuumor levib difuusselt mööda maksa 

siinuseid ilma massi moodustamata
● Rinnavähk, väikerakuline kopsuvähk, 

maovähk, melanoom
● Maksapuudulikkus
● Hepatomegaalia
● KT: võib olla näha ainult maksa 

suurenemine
● MRT: väiksed nodulaarsed kolded T2 

või DWI kujutisel; hepatobiliaarses 
faasis hüpointensiivsus



Portaalveeni tromboos

● Sagedasem HCC-ga kui metastaasidega
● Maovähk, kolorektaalne kartsinoom, mao 

NET



Sapiteede metastaasid

● Sapiteede epiteeli metastaasid
○ Kolorektaalse-, mao-, rinna-, emaka- või 

munasarjavähi korral
○ Seina paksenemine ja kontrasteerumine

● Sapiteede intraluminaalsed metastaasid
○ Polüüpjas mass
○ Sapiteede laienemine perifeersemal
○ Kolorektaalne adenokartsinoom, melanoom, 

hepatotsellulaarne kartsinoom
● Võivad esineda samal ajal



Lümfaatiline levik

● Maliigsete rakkude difuusne lümfaatiline 
levik

● Maovähk ja lümfoom
● Periportaalne mass ja hüpointensiivus ja 

lümfiteede laienemine



Kokkuvõte

● Erinevate kasvajate 
metastaasidel on 
erinevad radioloogilised 
tunnused

● Teadmata algkolde 
puhul annavad mõtteid 
kust algkollet otsida

● Mitu kasvajat 
samaaegselt, aitab 
otsustada millise 
kasvaja metastaas on
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