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Mis kasu on maksaanalüüsidest radioloogile? (1)
● Maksaanalüüside kõrvalekallete korreleerimine piltdiagnostikaga võiks radioloogil aidata anda 

täpsem/selgem vastus kliinilisele partnerile heptobiliaarse haiguse esinemise korral juhtudel, 
mil ainult piltdiagnostika seda ei võimalda. 

● Teades peamisi maksaanalüüside “mustreid” on võimalik kitsendada hepatobiliaarse haiguse 
diferentsiaaldiagnoosi. 



(1)



Millist infot annavad maksaanalüüsid? (1,4)
● Kas tegemist on hepatotsellulaarse 

kahjustusega?

● Kas tegemist on sapiteede kahjustusega 
kulgeva haigusseisundiga?

● Milline on maksa sünteesivõime? 
Hinnatakse maksas sünteesitavaid valke 
määrates ja nende väärtusi hinnates.

● ALT, AST, AST:ALT

● ALP, GGT, bilirubiin

● protrombiini aeg (PT-INR), albumiin



Hepatotsellulaarse 
kahjustuse markerid (2)

AST ● Kõige suuremas kontsentratsioonis südamelihases, maksas, 
skeletilihastes ja neerudes;

● AST tõus ALT olles referentsvahemikus võib viidata 
südamekahjustusele või lihashaigusele;

ALT ● Esineb kõige suuremas kontsentratsioonis maksa parenhüümi 
rakkudes, vähemal määral neerudes, skeletilihastes, 
südamelihases, pankreases, põrnas, kopsudes ja 
erütrotsüütides

● On tundlikum hepatotsellulaarse kahjustuse marker kui AST



Kolestaas (2)

ALP ● Leidub hepatotsüütides, sapiteede epiteelis, luudes, soolestikus, platsentas. 
Mitmeid isoensüüme.

● Luupatoloogiad (metastaasid, müeloom jne), kõrge vanus ja rasedus võivad 
põhjustada tõusu ilma maksahaiguseta. 

● ALP suurenenud aktiivsus esineb nii ekstra- kui ka intrahepaatilise kolestaasi 
korral 

● Peamiselt maksa parenhüümi kahjustavate haiguste puhul (viirushepatiit, tsirroos jt) 
on aluselise fosfataasi aktiivsuse suurenemine vähem väljendunud.

● ALP tõus isoleeritult võib viidata neoplaasiale või infiltratiivsele haigusele nagu 
sarkoidoos

GGT ● Leidub maksas sapiteede membraanides, ALP tõus koos GGT tõusuga viitab ALP 
päritolule hepatotsüütidest;

● Väga tundlik, kuid mittespetsiifiline maksakahjustuse näitaja. GGT aktiivsus on 
suurenenud praktiliselt kõigi hepatobiliaarsete haiguste korral ja see tõuseb 
kiiremini kui ALP. Aktiivsus suureneb enim nii intra- kui ka ekstrahepaatilise 
kolestaasi korral. Kroonilise alkoholi liigtarvitamise indikaator.

Bilirubiin



Bilirubiini metabolism (5) 



Bilirubiin (2,3,5)
● Bilirubiin on ~85% ulatuses pärit erütrotsüütide lagunemisel vabanevast heemist, ~15% 

teistest heemi sisaldavatest valkudest (nt müoglobiin). 
● Kõrgenenud bilirubiini tase võib olla tingitud:

○ mittekonjugeeritud ehk indirektsest bilirubiinist või
○ konjugeeritud ehk direktsest bilirubiinist

● Heemi lagunemise lõpp-produkt bilirubiin on rasvlahustuv. Mittekonjugeeritud bilirubiin 
seotakse plasmas albumiiniga ning transporditakse maksa.

● Bilirubiin konjugeeritakse glükuroonhappega maksas vesilahustuvaks vormiks ja saadakse 
konjugeeritud ehk direktne bilirubiin. 

● Normaalselt on bilirubiin plasmas ~95% ulatuses just konjugeerimata kujul.
○ Bilirubiini määramisel mõõdetakse summaarselt nii konjugeeritud kui mittekonjugeeritud 

bilirubiini kontsentratsioon. 
○ Konjugeeritud bilirubiin on ka eraldi määratav, see on vajalik hüperbilirubineemia 

põhjuse väljaselgitamiseks.
○ Mittekonjugeeritud bilirubiini väärtused arvutatakse kogu bilirubiini ja 

konjugeeritud bilirubiini tulemuste põhjal.
● Hüperbilirubineemia konjugeeritud bilirubiini arvel võib viidata nii intra- kui ekstrahepaatilisele 

kolestaasile või hepatotsellulaarsele kahjustusele (nt hepatiidid) olenevalt teistest 
maksaanalüüside väärtustest. 



Maksaanalüüside “mustrid” (1)
1. Kolestaas
2. Hepatotsellulaarne
3. Äge maksakahjustus
4. Isoleeritud 

hüperbilirubineemia



Isoleeritud hüperbilirubineemia (1, 2, 3)
● Bilirubiin tõusnud, ALP ja transaminaasid on referentsvahemikus
● Milline bilirubiin on tõusnud: konjugeeritud või konjugeerimata?
● Mittekonjugeeritud: 

○ Bilirubiini suurenenud produktsioon: hemolüüs, hematoomi absorptsioon, sepsis
○ Vähenenud bilirubiini omastamine maksa poolt: ravimid, südamepuudulikkus, 

portosüsteemne śunt
○ Häiritud bilirubiini konjugatsioon: neonataalne ikterus (konjugatsioonivõime ebaküpsus), 

krooniline hepatiit, maksatsirroos, Gilberti sündroom (konjugatsioonivõime 
kaasasündinud puudulikkus), hüpotüreoos

■ sagedaseim põhjus healoomuline Gilberti sündroom (8% populatsioonist) ning 
kuvamisuuringuid ei vaja.

Konjugeeritud bilirubiini tõus viitab maksa parenhüümi kahjustusele või 
sapiteede obstruktsioonile ning vajab edasisi radioloogilisi uuringuid. 



Kolestaas - ALP, GGT, bilirubiin    (1,4)
● Kolestaas - sapivoolu takistus. 

○ Intrahepaatiline: 
■ primaarne biliaarne kolangiit, 
■ primaarne skleroseeriv kolangiit, 
■ alkohoolne hepatiit, 10% ka ägeda viirushepatiidi korral

○ Ekstrahepaatiline: 
■ sapiteede sulgus kivide tõttu, 
■ kolangiokartsinoomi tõttu jne, 
■ sapiteed komprimeeritud nt pankrease pea tuumori tõttu, 
■ suurenenud lümfisõlmede tõttu, mis komprimeerivad sapiteid

● oluline ei ole kui suur on analüüside kõrvalekalle normist



Kolestaasi muster (1) 



Primaarne biliaarne kolangiit (1)
● autoimmuunne haigus, 

progresseeruvalt kahjustuvad 
keskmised ja väikesed sapiteed, 
tavaliselt keskealistel naistel

● tõusnud ALP, hüperbilirubineemia 
võimalik, kergelt tõusnud 
transaminaasid

○ ALP tõus on seotud sapiteede 
kahjustusega patisentidel kel veel 
tsirroos pole välja kujunenud

○ transaminaaside tõus korreleerub 
periportaalse nekroosi raskusega

● Radioloogiliselt hepatomegaalia ja 
väätjas fibroos ning periportaalne 
fibroos 

Näitepildid:

● 58a N, asümptomaatiline, MRT HCC 
skriininguks. Kolestaas: ALP, piiripealne AST ja 
ALT, bilirubiin referentsvahemikus

● (A) T2 FS ja (B) T1 k/a - väätjas fibroos ning T1- 
ja T2 madala signaal portaalveeni harude 
ümber, viidates periportaalsele fibroosile



Kolestaas - ekstraheptaatiline biliaarne obstruktsioon
● 17.12.2022 69-aastane mees 

hospitaliseeritud eelmisel päeval 
tekkinud ülakõhuvalu tõttu, palavik 38 
kraadi. 

● EMOs tellitakse KT-uuring.
● Saatekirjalt: Kõhuvalu üle kogu kõhu. 

Vereanalüüsides CRP 120, 
kolestaasinäitajad ja lipaas tõusnud. 
Palun KT kõhust ja vaagnast: 
koletsüstiit? Pankreatiit? Muu patol. leid? 
Tänan!

ALAT <41 191

ASAT <40 92

ALP 40-129 380

Bil <21 135,3

Bil-konj ≤5 117,3

CRP <5 120

Lip 13-60 2329



Sapipõie sein enam funduse osas on paksenenud. Sapipõie perikude mõnevõrra hägune. Sapipõiejuha, 
ühismaksajuha, maksa mõlema sagara sapijuha distaalosas seinte ühtlane kerge paksenemine, 
kontrasteerumine - põletikule viitav. Ühissapijuha laienenud ei ole. Ühismaksajuha ca 1,1 cm 
läbimõõduga. Maksasisesed sapiteed tsentraalsel kuni ca 0,9 cm läbimõõduga.Pankrease perikoes 
vähest hägusust, enam vasaku neerufastsia pidiselt väätjalt vedelikku.



ALAT <41 102

ASAT <40 84

ALP 40-129

Bil <21 27

Bil-konj ≤5

CRP <5 9

Lip 13-60 26

Sapipõies on rohkelt väikeseid kive, aga sapiteedes hetkel 
kive ei tähelda. Sapipõie sein on ebaühtlaselt paksenenud, 
põletiku foonil tuumorit välistada ei saa. Pankreas ise ja 
pankrease saba ümbrus on kergelt turses, aga 
kontrasteerumisdefekti pankreases ei tähelda. Leid sobib 
väheväljendunud ägedaks turseliseks interstitsiaalseks 
pankreatiidiks. Sapiteedest on kivi läbi läinud ja sellest on 
kolangiit ja pankreatiit?

24.12.2022

20.12.2022 MRT

19.12.2022 CRP 163



Hepatotsellulaarse kahjustuse muster (1,2)
● Maksakahjustuse korral on tavaliselt ALT > AST
● Lai diferentsiaaldiagnoos sõltuvalt ALT tõusu ulatusest

Piiripealne/kerge tõus 
(2-5-kordne)

krooniline hepatiit, tsirroos, krooniline maksahaigus

Mõõdukas (kuni 
10-kordne)

maksatsirroosi, kolestaasi, kroonilise hepatiidi, autoimmuunsete 
maksahaiguste, alkohoolse hepatiidi, mittealkohoolse steatohepatiidi, 
maksakasvajate, hemokromatoosi, Wilsoni tõve, infektsioosse 
mononukleoosi ja skeletilihaste haiguste puhul, samuti trauma- või 
operatsioonijärgselt ning mõningate ravimite tarvitamisel.

Raske (10–100 kordne) ägedate viirus- või toksiliste hepatiitide puhul (nt 
paratsetamoolimürgistus), samuti väljendunud kudede hüpoksia 
korral.



Hepatotsellulaarse kahjustuse muster (1,2)
● AST:ALT suhe

○ AST:ALT > 2 - alkohoolne hepatiit, fulminantne viirushepatiit - sellise analüüside suhtega 
halb prognoos

○ AST:ALT < 1 - mittealkohoolne steatohepatiit (NASH), rasvmaks



Krooniline 
maksahaigus (1)

● rasvmaks (NAFLD), alkohoolne hepatiit 
(ARLD), krooniline hepatiit B

● asümptomaatilised, avastatakse kerge või 
piiripealne transaminaaside tõus ja/või 
juhuslikult piltdiagnostika käigus 

● patsientide identifitseerimine kellel on 
maksafibroos või tsirroos

● Näitepildid:
○ A:  36a N, asümtomaatiline B hep, 

analüüsid referentsvahemikus, UHs 
normaalse ehhogeensuse ja struktuuriga 
maks

○ B: 41a N, kellel juhuleiuna piiripealne AST 
ja ALT tõus, kahtlus NAFLD-le. UHs maks 
tõusnud kajalisusega võrreldes neeruga - 
steatoos.  

○ C: 58a M, tsirroos NAFLD tõttu, 
transaminaaside kerge tõus, 
elastograafial fibroos. Fibroosi tunnused 
nähtavad pildil T1 sekventsil (maksa 
nodulaarne kontuur, rekanaliseerunud 
paraumbilikaalveen viidates 
portaalhüpertensioonile)



Äge viirushepatiit (1)
● hepatiidiviirused A-E, EBV, CMV, 

herpes simplex, harvem fulminantne 
hepatiit

● tavaliselt asümptomaatilised või 
ebamugavustunne paremal ülakõhus

● transaminaasid > 1000 IU/L, 
intrahepaatilise kolestaasi 
komponendi tõttu võib täheldada 
vähest ALP ja GGT tõusu

● Radioloogiline leid on 
mittespetsiifiline:

○ UH: hepatomegaalia, periportaalse 
ehhogeensuse tõus, sapipõie seina 
paksenemine 

○ KT/MRT: hepatomegaalia, 
periportaalne turse, sapipõie seina 
turse, astsiit

● Näitepildid:
○ A: 58a M äge B hep, skleerad ikteerilised, 

paremal ülakõhuvalu. Analüüsides 
väljendunud transaminaaside tõus, 
vähem ALP ja bilirubiin ning INR

○ B: sama patisendi MRT uuring T2 
sekventsidel periportaalne turse ja 
sapipõie seina paksenemine ning turse. 
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