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Mis on LI-RADS? 

• The Liver Imaging Reporting And Data System 

• Terviklik süsteem, mis standardiseerib 
terminoloogiat, protokolle, interpretatsiooni, 
radioloogilisi vastuseid ja andmekogu 

• Loodud eesmärgiga parandada 
kommunikatsiooni, ravi, teadus- ja õppetööd 

• Toetatud ACR-i poolt 
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LI-RADS-i ALGORITM KONTEKST SIHTRÜHM 

Ultraheli LI-RADS Jälgimine Patsiendid, keda 
jälgitakse HCC suhtes. 
 - Igasuguse etioloogiaga 
maksatsirroos 
- Mittetsirrootiline 
krooniline B-hepatiit 

Kontrastainega ultraheli 
LI-RADS 

Diagnoosimine Tõusnud HCC riskiga 
täiskasvanud (tsirroos, 
krooniline B-hepatiit, 
praegune või varasem 
HCC) 
 
Ei kehti 
- Ülalnimetatud 

riskifaktoriteta 
- Alla 18 a 
- Vaskulaarse geneesiga 

tsirroosi või päriliku 
maksafibroosi puhul 

KT/MRT diagnostiline LI-
RADS 

Diagnoosimine/staadiumi 
määramine 

KT/MRT ravivastuse LI-
RADS 

Ravivastus 
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N 53 
Fokaalne nodulaarne hüperplaasia 
LI-RADSi järgi oleks LR-5 (kindel HCC) 

Diagnostiline algoritm kehtib vaid HCC riskirühma 
patsientidel 

Tõenäolise FNH korral soovitatav 
kategooria on LI-RADS 3 
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Ultraheli LI-RADS 

UH-kategooria Definitsioon 

US-1 (negatiivne)  Negatiivne leid või kindlasti beniigne leid 

US-2 (alalävine) ˂ 10 mm diameetriga, ei ole selgelt beniigne 

US-3 (positiivne) ≥ 10 mm diameetriga, ei ole selgelt beniigne 
Uus veenitromb 
 
Tegu võib olla koldega või ebateravalt piirdunud 
heterogeense ala või normipärase 
maksaarhitektuuri kaoga 
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Ultraheli LI-RADS 

Hindamisele kuulub ka nähtavuse skoor 

Skoor Definitsioon 

A – minimaalsed 
piirangud 

Parenhüüm on minimaalselt heterogeenne, 
nähtavus hea (sensitiivsus nähtavuse tõttu 
tõenäoliselt ei lange) 

B – mõõdukad 
piirangud 

Mõõdukas parenhüümi heterogeensus ja helilaine 
neeldumine, osa maksast ei visualiseeru (väikesed 
kolded võivad nägemata jääda) 

C – rohked piirangud Väljendunud parenhüümi heterogeensus ja 
helilaine neeldumine, üle 50% maksast ei 
visualiseeru (sensitiivsus kolletele on oluliselt 
langenud) 
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Kontrastainega ultraheli LI-RADS 

Ei saa hinnata 

Kindlasti beniigne 

Tõenäoliselt beniigne 

Ebaselge 

Tõenäoliselt HCC 

Kindlasti HCC 

Kindlasti tuumor veenis 

Tõenäoliselt maliigne, 
ei ole HCC-le 
spetsiifiline (ringjas 

kontrasteerumine, ulatuslik 
washout, varajane washout) 
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Arteriaalse faasi 
kontrasteerumine 

Arteriaalne 
kontrasteerumine 
puudub 

Arteriaalne kontrasteerumine 
(mitte ringjas, mitte perifeerne) 

Suurus (mm) < 20 ≥ 20 <10 ≥ 10 

Washout´i ei ole CEUS LR-3 CEUS LR-3 
 

CEUS LR-3 
 

CEUS LR-4 
 

Hiline ja mõõdukas washout CEUS LR-3 
 

CEUS LR-4 
 

CEUS LR-4 
 

CEUS LR-5 
 

Kontrastainega ultraheli LI-RADS 
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Diagnostiline 
kategooria 

Definitsioon 

LR-NC Ei saa kategoriseerida, uuringul ei saa 
hinnata ühte või enamat suurt kriteeriumi 

LR-1  Kindlalt beniigse välimusega 

LR-2 Tõenäoliselt, kuid mitte 100% beniigne 

LR-3 Sarnase tõenäosusega beniigne või 
maliigne  

LR-4 Suure tõenäosusega HCC 

LR-5 Kindel HCC 

LR-TIV Kindel maliigne tuumor veenis 

LR-M Tõenäoliselt maliigne, tunnused ei ole 
HCC-le spetsiifilised 

KT/MRT diagnostiline LI-RADS 
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Kindlalt beniigne 

Tõenäoliselt beniigne 

Kriteeriumid puuduvad, nt 
• Tsüst 
• Hemangioom 
• Arterioportaalne šunt 
• Fokaalne rasvaladestus/rasva puudumine 
• Hüpertroofiline pseudomass 
• Fibroos või fokaalne arm 

• Võimalikud näited on samad, kuid 
diagnostiline kindlus on (beniigsuse 
suhtes) väiksem  
 

• Eristuva nooduli puhul  
- < 20 mm 
- Suured kriteeriumid, LR-M ja täiendavad 
maliigsusele viitavad kriteeriumid puuduvad 
- Näiteks T1 hüperintensiivsed, T2 
hüpointensiivsed, siderootilised, 
hepatobiliaarfaasis hüperinteniivsed 
noodulid 
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KT/MRT diagnostiline LI-RADS 
 

Arteriaalse faasi 
kontrasteerumine 

Kontrasteerumine 
puudub (arteriaalses 
faasis) 

Mitte-servmine arteriaalne 
kontrasteerumine 

Suurus (mm) < 20 ≥ 20 <10 10-19 ≥ 20 

Täiendavad suured 
kriteeriumid: 
• Kontrasteeruv 

kapsel (a) 
• Mitteperifeerne 

kontrastaine 
washout (b) 

• Ülelävine 
suuruse kasv (c) 

null LR-3 LR-3 LR-3 LR-3 LR-4 

üks LR-3 LR-4 LR-4  LR-4 (d)  
 

LR-5 

LR-5 

≥ kaks LR-4 LR-4 LR-4 LR-5 LR-5 

a) Selgelt eristuv kontrasteeruv kapsel portovenoosses faasis, hilisfaasis või üleminekufaasis 
b) Mitteperifeerne kontrasteerumise vähenemine portovenoosses või hilisfaasis võrreldes maksaga; 

portovenoosses faasis hepatobiliaarse kontrastaine puhul (Primovist) 
c)  ≥ 50% 6k jooksul (võrdluseks varasem KT/MRT) 
d) Teiseks suureks kriteeriumiks (lisaks arteriaalsele kontrasteerumile) on kontrasteeruv kapsel (1) 



Diagnostilises algoritmis võib kasutada 
täiendavaid tunnuseid  

Üldiselt maliigusele viitavad: 
• UH-s selge sõlm 
• Alalävine kasv 
• Difusioonirestriktsioon 
• Mõõdukas T2-hüperintensiivus 
• Kiirjas kontrasteerumine 
• Vähene rasvasisaldus võrreldes ümbritsevaga 
• Vähene rauasisaldus võrreldes ümbritsevaga 
• Üleminekufaasi hüpointensiivsus 
• Hepatobiliaarse faasi hüpointensiivus 
Eelkõige HCC-le viitavad: 
• Mittekontrateeruv kapsel 
• Noodul noodulis 
• Mosaiikne arhitektuur 
• Vereproduktid 
• Tõusnud rasvasisaldus võrreldes maksaga 

 
 

Beniigsusele viitavad: 
• Stabiilne suurus > 2a 
• Suuruse vähenemine 
• Veresoontega sarnane 

kontrasteerumine 
• Veresoonte kulg deformeerimata 
• Rauasisaldus on koldes suurem kui 

maksas 
• Väljendunud T2-hüperintensiivsus 
• Hepatobiliaarse faasi isointensiivus 

Mõlemaid tunnuseid ≥ 1 – ära kasuta 
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arteriaalne 
faas 

portovenoosne faas 

hilisfaas 

M 73a. Krooniline B-hepatiit. 

LI-RADS 5 
• Arteriaalne kontrasteerumine 
• Üle 2 cm 
• Hilisfaasis kontrasteeruv kapsel 
• Veenvat washout´i ei ole 
• Varasemalt kolle puudus (alalävine kasv) – näide 

täiendavast maliigsust soosivast tunnusest, 
millega oleks võimalik LR-kategooriat muuta 
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Kui kahtled kahe kategooria vahel 

Vähenda beniigsuse võimalust Vähenda maliigsuse võimalust 

Vähenda hepatotsellulaarse 
päritolu võimalust 



Märklaua-tüüpi mass: 
• Ringjas kontrasteerumine 
• Perifeerne washout 
• Hiline tsentraalne kontrasteerumine 
• Märklaua-tüüpi difusioonirestriktsioon 
• Märklaua-tüüpi transitoorse või 

hepatobiliaarse faasi signaaliintensiivsus 

Mitte-märklaua tüüpi mass, mis ei sobi LR-5 ega LR-TIV 
koldeks, ja millel on üks järgnevatest tunnustest: 
• Infiltratiivne välimus 
• Väljendunud difusioonirestriktsioon 
• Nekroos või raske isheemia 
• Teised tunnused, mis viitavad mitte-HCC maliigsusele 

Kategooria ei välista HCC-d, vaid 
viitab suure tõenäosusega 
muule maliigsusele 



M 61a. Krooniline C-hepatiit. Hetkel ravil. UH-uuringul 
maksa alaservas 2-3 cm ebaselge iseloomuga sõlm 
(regeneratiivne? HCC?) AFP viimase aasta jooksul 17,93- 
54,67- 117,9.  

natiiv 
arteriaalne 
faas 

portovenoosne 
faas 

hilisfaas 



Sama patsient M 61a. 
 
Histoloogiliselt HCC. 

ADC DWI 



KT/MRT ravivastuse LI-RADS 

• Kehtib lokoregionaalse ravi korral 
• Hinnatakse kontrasteeruva koe olemasolu ja selle pikimat mõõtu 
• Süsteemse ja lokoregionaalse ravi kombinatsiooni korral võib kasutada 

ettevaatusega 
• Kirurgilise ravi korral kasutada ettevaatusega 

LR-TR eluvõimetu LR-TR eluvõimelisus ebaselge LR-TR eluvõimeline 

• Kontrasteerumine 
puudub või 

• ravijärgne 
ootuspärane 
kontrasteerumine 

• Ebatüüpiline 
ravijärgne 
kontrasteerumine või 

• ei kvalifitseeru 
eluvõimelise tuumori 
kriteeriumitele 

• Kontrasteerumine 
arteriaalses faasis või 

• washout 
• Kontrasteerumismuster 

on sarnane ravieelsele 

LR-TR ei saa hinnata 



• M 68a. Leiti maksaanalüüside 
nihked. UH-s kolle. Täiendaval 
uurimisel kombineeritud geneesiga 
maksatsirroos (alkohol + 
steatohepatiit). 

• Biopsias HCC. 
• LI-RADS? 

arteriaalne 
faas 

portovenoosne faas 

natiiv 



1) Angiograafias 
kemoembolisatsioon 
Hepasphere 150 
partiklitega ja tuumorit 
toitev põhiarter suletud 
lisaks ühe 
spiraalemboliga 

7n hiljem 

2) S6 ja S7 maksaarterid 
emboliseeritud Spongostani 
osakestega ja seejärel 
väiksemad tuumorit toitvad 
arterid 
emboliseeritud HepaSphere 
150 partiklidega.  
 

7n hiljem 

Sama 
patsient 
M 68a 

LR-TR eluvõimeline 

LR-TR eluvõimetu 
Ravijärgses 
bioptaadis 
samuti 
tõestatud 
HCC 



Ravivastuse mõõtmine 
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HCC raadiosageduslik ablatsioon 
Ravijärgselt eluvõimelist kontrasteeruvat tuumorit ei ole 
(LR-TR eluvõimetu) 
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HCC ravi etanooli süstega 
Ravijärgselt on näha eluvõimeline kontrasteeruv tuumor 
(LR-TR eluvõimeline) 
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Üldine käsitlus 
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Tänan dr. E. Parrit haigusjuhtude eest. 
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