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Põhjused                                                       

Kongenitaalne (lihttsüstid, Ciliated foregut tsüst, biliaarsed hamartoomid, 
koledohaalsed  tsüstid)

Neoplaastiline (mesenhümaalne hamartoom, UES)

Nakkuslik (fungaalsed mikroabstsessid) 

Posttraumaatiline (nabaveeni kateetri malpositisoon) 



Diferentseerimine 

Asukoht (nt. Ciliated foregut tsüst IVa segmendis, ikterusega vastsündinul 
tsüstiline kolle portaalveeni piirkonnas – koledohaalne tsüst). 

Arv (kui esineb mitmeid tsüsitilisi koldeid, mis ei ole sapiteedega ühenduses -
fibropolütsüstiline maksahaigus(v.a koledohaalne tsüst) Kui esineb mitmeid 
tsüstilisi muutusi immuunpuudulikkusega lastel - fungaalsed 
mikroabstsessid)

Suurus ja koostis  (kompleksne suur tsüstiline mass – mesenhümaalne 
hamartoom, UES)

Ühendus sapiteede süsteemiga – koledohaalsed tsüstid



Lihttsüst

• Kõige sagedamini esinev tsüstiline muutus maksas

• Maligniseerumise potentsiaal puudub

• Ühendus sapiteedega puudub 

• Üksikud või mitmed

• Leiduvad igal pool maksas ( sagedamini paremas sagaras)

• Tavaliselt asümptomaatilne ( kui suur võib põhjustada kõhuvalu või 
kõhu suurenemist)

• Kui asümptomaatiline, siis jälgimine ei ole vajalik



T2 T1C+

N 6 a.

- Õhuke/tajumatu seinaga
- ümmargune või ovaalne (sileda või 

lobulaarse kontuuriga)
- UH: anehhogeenne +- kaja dorsaalne 

võimendus
- MRT: T1 madala T2 kõrge signaaliga, 

mittekontrasteeruv.
- KT: vedeliku tihedusega (0-20 HU)

Komplitseeritud tsüst (nt. Verdumine)
UH: heterogeenne, septid 
MRT: vedelik-vedeliku nivoo, heterogenne 
signaal 
KT: tihedus >70 HU 



Ciliated foregut tsüst

• Harva esinev tsüstiline muutus

• Spetsiifilised radioloogilised tunnused 
puuduvad (pildiline leid sarnane lihttsüstile) 

• Paikneb tihti IVa segmendis ja perifeersel

• Suurus < 3 cm ( 1…12 cm)

• Ei vaja jälgimist 

• UH: hüpo- või anehhogeenne

• KT: varieeruv tihedus

• MRT: T1 varieeruva signaaliga, T2 tavaliselt 
kõrge signaaliga, võib esineda vedeliku-
vedeliku niivoo

• Ei kontrasteeru
N 7 a.

T1C+

T2



Fibropolütsüstiline maksahaigus 
• Maksa kongenitaalne fibroos 

• Polütsüstiline maksahaigus

• Biliaarsed hamartoomid 

• Koledohaalsed tsüstid

• Caroli haigus 



Biliaarsed haamartomid
• Mitmed väikesed ümmargused/korrapäratud kolded (< 15 mm)

• Diffusne jaotus (rohkem subkapsulaarsel)

• Ühendus sapiteedega tavaliselt puudub

• Tsüstid on valdavalt ühesuurused

• Asümptomaatilised

• Radioloogiline leid on suhteliselt mittespetsiifiline

- UH: hüpo- või hüperehhogeensed, comet – tail artefakt. 

- MRT: T2 hüper- T1 hüpointensiivse signaaliga. Difsuiooni restriktsioon 
puudub. 

- KT: hüpodensiivsed

Tavaliselt ei kontrasteeru (perifeerne kontrasteerumine võimalik,  
seinas võib olla kontrasteeruv sõlm)

• Maliigne transformatsioon võimlik: kolangiokartsinoom, 
hepatotsellulaarne kartsinoom 

Jälgimine soovitav

• Diferentsiaaldiagnostiliselt: metastaasid (tavaliselt erineva 
suurusega ja kontrasteeruvad), mikroabstsessid (difusiooni 
restriktsioon, kliiniline leid).

KT C+ T1 C+

MRCPT2



Biliaarsed haamartomid

Komeedi saba artefakt



Koledohaalsed tsüstid ehk koledohaalsed 
malformatsioonid ehk biliaarsed tsüstid

• Kongenitaalsed intra- ja/või ekstrahepaatiliste 
sapijuhade tsüstilised laienemised

• Pankreatobiliaarse ühenduse anomaalia => pikk
ühine kanal (>15 mm) => kõhunäärme 
ensüümide refluks sapiteedesse => krooniline
põletik ja sekundaarne tsüstiline dilatatsioon 

• Klassikaaline kliiniline triaad: ikterus, kõhuvalu, 
palpeeritav mass kõhus (~19 - 60% - l)

• Todani ja Visser klassifikatsioon (tüüp I ja tüüp 
IVa kõige levinumad)

• Maligniseerumine 10-15% -l 
(kolangiokartsinoom)

• Komplikatsiooid: kivide formeerumine, 
maligniseerumine, tsüsti ruptuur (sapi 
peritoniit), pankretiit , kolangiit

• Operatiivne ravi hilisemate komplikatsioonide 
ennetamiseks



Koledohaalsed tsüstid

Pildiline leid:

- UH: erineva suurusega 
tsüstilised/fusiformsed 
laienemised, mis on üheduses 
sapijuhadega. 

- MRT/KT: UH-le sarnane leid

- MRCP : sapiteede anatoomia, 
anomaalse pankreatobiliaarse
ühenduse visualisatsiooniks

T2

N 10 a.
Kõhuvalu



Koledohaalsed tsüstid
Tüüp I

MRCP
MRCP

Tüüp III ehk 
choledochocele  

T2

MRCP

Tüüp II ehk 
koledohaalne 
divertiikul   

MRCP

T2



Koledohaalsed tsüstid

Tüüp V ehk Caroli haigus

- Intrahepatiliste sapijuhade tsüstilised laienemised 

- Diffuusne vorm (~17%),  segmentaalne (~83%)

- Komplikatsioonid: intraduktaalsed kivid, kolangiit, maksa abstsessid,  
maksatsirroos, kolangiokartsinoom

- Prognoos on tavaliselt halb. Segmentaalse vormi korral 
segmentektoomia, diffusse vormi korral maksa transplantatsioon. 



Koledohaalsed tsüstid
• Caroli haigus

Pildiline leid:

- Kotjad intrahepaatilised laienemised

- „central dot“ tunnus (kontrasteerub)  
– protaalveen, mis on ümbritsetud 
laienenud sapijuhadega 

T2



Sapipõie duplikatsioon 
- Boyden´s klassifikatsioon 
I tüüp – kaks sagarat, ühine 
sapipõiejuha. 
II tüüp – täielik duplikatsioon, 
mõlemal oma sapipõiejuha
III tüüp – täielik duplikatsioon, ühine 
sapipõiejuha
MRCP – kõige parem uuring 
eristamiseks  
-Maligniseerumise ega sapikivide 
tekke risk ei ole suurenenud



Mesenhümaalne hamartoom 
• MH moodustab laste primaarsetest maksatuumoritest 5–8% (< 5a)

• Tavaliselt asümptomaatiline 

• UH-, KT- ja MRT- uuringutel on näha iseloomulik selgepiiriline
hulgitsüstiline tuumor fibroossete septidega („Swiss cheese“).
Avastamisel suhteliselt suur, kuni 30 cm. 

• Beniigne, kuid võib maligniseeruda (mittediferentseeritud 
embrüonaalne sarkoom)

• Maksa MH radikaalne ravi on tuumorimassi eemaldamine.



Mesenhümaalne 
hamartoom 

Pildiline leid:

- UH: tsüstja struktuuriga ja 
vaheseptidega mass. Pehmekoelises 
komponendis Doppler signaal. 

- MRT: Tsüstiline komponent T2-s 
intensiivse signaaliga, T1-s vaieeruva 
signaaliga (sõltub proteiini sisaldisest). 
Pehmekoeline komponent 
kontrasteerub. 

- KT: tsüstiline komponent vee 
tihedusega. Pehmekoleine komponent 
hüpodensiivne võrreldes maksa koega. 

T1 T2

T1 C+



Mittediferentseeritud embrüonaalne sarkoom ehk 
UES 
• Sageduselt kolmas maksa primaarne maliigne 

tuumor lastel (pärast hepatoblastoomi ja 
hepatotsellulaarse kartsinoomi) - (< 15a.)

• Kliiniline leid: kõhuvalu, kõhu suurenemine, 
palavik, kaalulangus, letargia 

• 75%-l paikneb paremas sagaras. Metastaasid 
kopsudes, pleuras, peritoneumis ja luudes. 

• Halva prognoosiga

• Ravi on tuumorimassi eemaldamine ja keemiaravi. 



UES
Pildiline leid:

- UH: heterogeense kajalisusega 
pehmekoeline mass

- MRT: T2-s kõrge T1-s madala 
signaaliga mass. T1-s ja T2-s 
hüpointensiivne pseudokapsel. 

- KT: suur hüpodensiivne (vedeliku 
tihedusega) mass, võivad esineda 
vaheseptid ja pehmekoeline 
kompnent

Heterogeenne progreseeruv 
nodulaarne kontrasteerumine. 
Kontrasteeruv fibroosne 
pseudokapsel. 

Natiiv C+ venoosne

T2



Nabaveeni kateetri malpositsioonist tingitud 
maksa kahjustus 



Fungaalsed mikroabstsessid

• Immuunpuudulikkuse ja neutropeeniaga lapsed. 

• Kõhuvalu, palavik, hepatosplenomegaalia

• Candida, Aspergillus

• Maksas ja põrnas, harvem neerudes

• Suremus 30% (vaatamata seenevastasele ravile)



Fungaalsed mikroabstsessid
Pildiline leid:

Miliaarse distributsiooniga kolded 

≤1 cm d-ga

- UH: hüpoehhogeensed kolded, 
„märklaud“ tunnus 

- MRT: T1-s madal  T2-s kõrge 
signaaliga kolded. Difusiooni 
restriktsioon. 

- KT: madala tihedusega piiritletud 
alad (mõnikord tsentraalsel kõrge 
tihedusega fookus)

Ringjas kontrasteerumine 

DWI
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