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 Pankrease tsüstilisi muutuseid diagnoositakse
varasemast enam.

 Teatud pankrease tsüstilised lesioonid võivad olla 
maliigse potentsiaaliga.

 Suuremate tsüstiliste lesioonide puhul on üldiselt
võimalik neid diferentseerida, kuid väiksemate
lesioonide puhul jääb tihti tsüsti olemus 
ebaselgeks. See tähendab, et vajalikud on juhised
nende jälgimiseks ja sekkumiseks.



KT-uuringul on õhukese seinaga 
mittekontrasteeruv unilokulaarne 
tsüst D 3 cm 

 Tõelised pankrease
tsüstid on haruldased ja 
enamasti kongenitaalsed. 
Need tsüstid on 
vooderdatud
epiteelirakkudega, 
üldiselt on neid mitu.

 Tõelisi tsüste seostatakse
täiskasvanute neerude
polütsüstilise haigusega, 
von Hippel-Lindau
haigusega ja tsüstilise
fibroosiga. 



 Neoplastilised versus mitte-neoplastilised
 Morfoloogiliselt (unilokulaarsed, 

mikrotsüstilised, makrotsüstilised ja soliidse
komponendiga tsüstid)

 WHO kriteeriumite järgi:
◦ Epiteliaalsed neoplastilised

 IPMN, MCN, SCN, kartsinoomid, SPN, tsüstiline hamartoom, 
dermoid tsüst jne

◦ Epiteliaalsed mitte-neoplastilised
 Retentsioonitsüst, endometriaalne tsüst, kongenitaalne tsüst jne

◦ Mitte-epiteliaalsed neoplastilised
 Beniigsed (lümfangioom) ja maliigsed (sarkoomid)

◦ Mitte-epiteliaalsed mitte-neoplastilised
 Peudotsüst, parasiidi tsüst



 Pseudotsüstid

Levinud tsüstilised neoplasmad:
 IPMN (Intraductal papillary mucinous neoplasm) -

intraduktaalne papillaarne mutsinoosne neoplasma
 SCN (Serous cystic neoplasm) - seroosne tsüstiline

neoplasma
 MCN (Mucinous cystic neoplasm) - mutsinoosne tsüstiline

neoplasma

Vähelevinud tsüstilised neoplasmad:
 SPEN (solid pseudopapillary epithelial neoplasm) - soliidne

pseudopapillaarne epiteliaalne neoplasma (Franzi tuumor)
 Tsüstilise degeneratsiooniga tuumorid: adenokartsioom, 

neuroendokriinne tuumor





 Vaheseinata tsüst ilma 
soliidse komponendita, 
tsentraalse armita või seina
kaltsifikatsioonita.

 Sisaldab pankrease ensüüme, 
verd ja nekrtootilist kude.

 Sade tsüstilise lesiooni sees 
on spetsiifiline MRT leid.

 Anamneesis peab olema
pankreatiit või abdominaalne
trauma.

 Tsüst areneb 4-6 nädala
jooksul, hiljem üldiselt
suurus väheneb, vahel
suureneb ja võib
infitseeruda.

 Võib asuda kõikides
pankrease osades või ka 
kõhuõõnes, harva võimalik
ka asetsus mediastiinumis.



Pseudotsüst versus 
tsüstiline neoplasma

Morfoloogilised
iseloomulikud tunnused:

 Ebaühtlaselt paksenenud
sein

 Septid
 Pehmekoeline

komponent
 Dilateerunud pankrease

juha (>3 mm) ja 
kaltsifikaadid

 Aspireeritud vedelik
neoplastilisest tsüstist on 
madala amülaasi
tasemega



 Healoomuline tuumor, 
kuid suurematel
tuumoritel kasvu korral
sümptomid.

 Väga harva võimalik
maligniseerumine
(seroosne
tsüstadenokartsinoom).

 75% N, 60-70 a. 
VANAEMA

 Kasvukiirus üle 4 cm 
suurustel tuumoritel kuni
2 cm aastas.

 Operatiivne ravi: 
sümptomite korral, 
suuremad kui 4 cm ja kui
diagnoos pole kindel. 



 Mikrotsüstiline või meekärje
taoline tsüst tsentraalse
armiga (30%) ja 
kaltsifikaatidega (18%).

 Makrotsüstiline 10 % 
juhtudest, sel juhul raske
eristada pseudotsüstist ja 
MCN-st.

 Mikro- ja makrotsüstiline
18% ning soliidne 5%.

 Loburaarne pind
 Ei ole ühendust tsüstide ja 

pankrease juha vahel
 Vahel kontrasteerub

hüpervaskulaarselt ja sel
juhul raske diferentseerida
tsüstilisest
neuroendokriinsest
tuumorist.



 Premaliigne tuumor - võib
areneda edasi
mutsinoosseks
tsüstadenokartsinoomiks

 99% ainult naistel! EMA-
mediaanvanus 40-50 aastat

 Makrotsüstiline septide ja 
paksu seinaga

 Perifeerset kaltsifikatsiooni
näha 25 % juhtudest. Sel
juhul on võimalik teha
spetsiifiline diagnoos.

 Üldiselt pole ühendust
pankrease juhaga, kuid
fistul siiski võimalik.

 Lokaliseerub pankrease
saba ja kehaosas (95%)



 MCN on tihti
ümbritsetud
ovaariumilaadse koega, 
milles progesterooni ja 
östrogeeni
retseptorid.

 Enamus on 
sümptomaatilised, 
esineb ebamäärane
kõhuvalu.

 KT ja MRT: 
kontrastainega
uuringul on septid
paremini näha



 Mutsiini produtseeriv
tuumor pankrease peajuhas
või harujuhas

 N>M, vanuses 50+
 Lokaliseerub enam

pankrease pea piirkonnas
 Peab olema ühendus

pankrease juhaga, paremini
nähtav MRCP uuringul.

 Võib olla multifokaalne
 Enamasti asümptomaatiline

ja avastatakse juhuleiuna.
 Produtseeritud mutsiin võib

põhjustada peajuha
obstruktisooni ja 
pankreases
parenhümaalseid
muutuseid (pankreatiit või
atroofia)



 Peajuha IPMN- l erinev radioloogiline
leid võrreldes harujuha IPMN-ga
(mitmeid väikeseid tsüste -
viinamarja kobar)

 Harujuha tüüpi IPMN võib sarnaneda
teistele tüstilistele neoplasmadele.

 Radioloogiliselt eesmärk: 
determineeridaa IPMN ja välistada
muud tsüstilised muutused, 
differentseerida peaharu ja 
kõrvalharu tüüp.

 MRCP + KT + ERCP, metastaaside
otsimine. EUS on uuringute põhjal
olnud kõige täpsem.

 Peaharu tüüp- maliigsuse tõenäosus
on suur -> resektsioon.

 Kõrvalharu tüüp - maliigsuse
tõenäosus samas suhteliselt väike

-> võimalik ka jälgimine







 Soliidne papillaarne
epiteliaalne neoplasma
◦ SPEN esineb enam noortel

naistel ( 88%), keskmiseks
vanuseks 29 aastat.

◦ Vähelevinud soliidne
tuumor, millel võib olla 
tsüstiline komponent.

 Mutsinoosne tsüstiline neoplasma.
◦ MCN esineb enam kesk-ealistel naistel, keskmine vanus

47 aastat.

◦ Maailmas on 12 juhtumit raporteeritud meestel

 Seroosne tsüstiline neoplasma
◦ SCN on samuti enam levinud naistel (75% )





 N 48, oluliste kaasuvate
haigusteta

 Kõhuvalu söögi järgselt alates
11/2018, mitte iga söögi
järgselt. Üldjuhul ise läheb üle. 
Aeg-ajalt, on ka oksendanud, 
u kord nädalas. Kaalulangust
ei ole esinenud, pigem
kehakaalu veidi lisandunud. 
Valu epigastriumis, vahel
kiirgab selga, valu kõrvetava
iseloomuga. PPI pigem aitab
nende vaevuste vastu.

 UH:  Sapipõis niverdunud
kujuga, sein õhuke, sisaldis
ühtlane.
Pankreas kajarikas, pea ja keha
maht normis, sabaosa
projektsioonis paksuseinaline
tsüst 7,9 x 1,2 cm, sisaldis
homogeenne.





 N 80, Kaasuvana 
hüpertooniatõbi, 
hüpotüreoos.

 Haige jälgimisel. 2011 
sigmasoole kasvaja tõttu 
vaskapoolne
hemikolektoomia. 

 KT uuringul sabaosas 
tsüstiline muutus, mis KT 
uuringul nähtav juba 2016. 
Aprillis 2019 uuringul tsüst 
suurenenud. Tsüst on 
õhukese seinaline, D 2,9 
cm, selle sees on kõrgema 
tihedusega alasid.



 Teostatud MRT, kus tsüstis 
ka kontrasteeruv 
pehmekoeline komponent. 
Pankrease juhaga seost ei 
ole. 

 Kuna pankreatiiti taustal ei 
ole, pseudotsüsti pakkuda 
ei saa, radioloogiliselt 
pigem MCN. Samas 
vanuseliselt sobiks SCN.

 Onkokonsiilumi otsusel 
näidustatud kolde 
eemaldamine

 Histoloogiliselt 
Mutsinoosne tsüstiline 
kasvaja intraepiteliaalse
neoplaasiaga, low-grade



 Pankrease tsüstilised muutused on vähe 
levinud.

 Suuremate lesioonide puhul saab 
süstemaatilist lähenemist kasutades 
radioloogiliselt muutusi eristada.

 Paljude tsüstiliste muutuste puhul 
maligniseerumine võimalik, seetõttu võiks 
võimalusel diagnoosida healoomulised 
muutused: pseudotsüst ja seroosne tsüstiline 
neoplasma.
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