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Sissejuhatus

• Fokaalsed struktuurimuutused võivad teatud juhtudel mimikeerida 
pankrease tuumorit. 

• Erinevate pankrease tuumorit mimikeerivate muutuste 
kliinilis-laboratoorse ja radioloogilise leiu tundmine aitab hinnata 
maliigsuse tõenäosust, valida asjakohane käsitlustaktika ning vältida 
ebavajalike uuringute, protseduuride või operatsiooni teostamist. 
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Pankrease adenokartsinoom: klassikaline leid

MRT: T1W hüpointensiivse signaaliga mass (T2-s varieeruv)

T1 + C - võrreldes pankreasega arteriaalses faasis hüpo-; 
portaalvenoosses faasis hüpo/iso-; hilisfaasis hüperintensiivse signaaliga

Difusiooni restriktsioon võib olla nii adenokartsinoomis kui põletikulistes 
muutustes - pole abiks diferentsimisel.

KT: hüpodensne väheselt kontrasteeruv hägusate 
kontuuridega mass. Massist distaalsemal pankrease 
atroofia + pankrease peajuha ühtlane laienemine.

Kui KT-l on klassikaline leid, siis sellest piisab diagnoosiks.

T1+C FS art T1+C FS pv

T2 FST1 FS



Väike adenokartsinoom; pankrease parenhüümi atroofiat ega 
pankreasejuha dilatatsiooni tekkinud ei ole.

Fishman EK et al. RSNA 2016 GI208-ED-X

Pankrease adenokartsinoom

• KT-uuringul võime saada 
vale-negatiivseid tulemusi:

• 10%-l juhtudest 
adenokartsinoom on okultne: 
kollet / mahulist muutust ei näe

• kolle on nii väike, et ei märka ja 
puuduvad kaudsed tunnused

• ägeda või kroonilise 
pankreatiidi foonil raske kollet 
eristada



Neoptolemos JP et al. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 15, 333–348 (2018). 



• Pankrease adenokartsinoomi ainus kuratiivne ravi on operatiivne ravi.

• Avastamise hetkel kirurgiliselt resetseeritav haigus on ~ 15% juhtudest.

• Kirurgilise ravi põhiküsimus: kas on saavutatavad tuumorivabad 
lõikepiirid? Ehk kas esineb vaskulaarne invasioon (= selge maliigsuse 
tunnus).

• Diferentsiaaldiagnostiliselt võivad osutuda keeruliseks olukorrad, kus ei 
ole näha vaskulaarset invasiooni, ei ole adenokartsinoomi klassikalist 
leidu, kuid esineb väike, enamasti mahuefektiga fokaalne muutus.

• Kuigi perioperatiivne suremus on tänapäeval madal ~2%, siis peri- ja 
postoperatiivsete tüsistuse risk on endiselt kõrge, ca 40 - 50%, mistõttu 
operatsiooni eelduseks on kõrge maliigse tuumori tõenäosus.

Pankrease adenokartsinoom



Pankrease adenokartsinoom: kliinik

• Esmaselt resetseeritav adenoCa 
on enamasti asümptomaatiline, 
sümptomid tekivad hiljem.

• Väikeste kollete puhul ei saa abi 
kliiniliselt pildilt: nii adenoCa 
kui pankrease tuumorit 
mimikeerivad leiud on sageli 
asümptomaatilised või annavad 
samasuguseid sümptomeid.



Pankrease adenokartsinoom: labor

• CA 19-9 N < 27 kU/L
• spetsiifilisus pankrease adenoCa-le kuni 90%

• võib tõusta ka teiste vähkide, ägeda ja kroonilise pankreatiidi, maksatsirroosi, 
kolangiidi ja kolestaasi korral

• sensitiivsus 81%
• < 3 cm pankreasevähkide korral esineb CA 19-9 taseme tõus kuni 50% juhtudel
• 10% populatsioonist geneetilistel põhjustel CA19-9-t ei sünteesita

• CEA
• ei sobi esmaseks diagnostikaks, spetsiifilisus ja tundlikkus kasvajate 

diagnostikas on küllaltki madal



Pankrease adenokartsinoom: histoloogia

• Perkutaanne biopsia: vale-negatiivne 60% juhtudest

• Endoskoopilise UH-kontrolli all võetud peennõelbiopsia
• normaalse pankrease foonil:

• sensitiivsus 89%, spetsiifilisus 100%
• kroonilise pankreatiidi foonil fokaalne mass:

• sensitiivsus 54%
• nii adenoCa kui kroonilise põletikulise muutuse korral domineerib rohke fibroos

• Maliigsusekahtlase kolde lõplik histoloogia post.op.:
• 5 - 13% beniigsed

• 30 - 43% autoimmuunne pankreatiit
• 27% paraduodenaalne pankreatiit



I Anatoomilised variandid

1.1. Pankrease ebatavaline kontuur

1.2. Pankrease lisasagar

1.3. Ektoopiline pankreas

1.4. Pancreas annulare

1.5. Pancreas divisum

1.6. Intrapankreaatiline põrn

Anatoomilised variandid võivad põhjustada mahulisi muutusi ja seetõttu eelkõige 
natiivuuringul jätta mulje lisamassist.



1.1. Pankrease ebatavaline kontuur

Pea ja kaela piirkonnas võib pankrease kontuur olla väljendunult lobulaarne ja jätta mulje lisamassist.

Kõikides faasides tihedus / signaaliintensiivsus on identne ülejäänud pankreasekoega.
P - pankreas D - duodeenum CBD - ühissapijuha Türkvatan A et al. KJR. 2013 Nov-Dec;14(6):905-913. 

T2W



1.2. Pankrease lisasagar

Nooltega tähistatud pankrease lisasagar.

P - pankreas DC - mao dupolikatsioonitsüst J - jejunum

T1+C FS

Türkvatan A et al. KJR. 2013 Nov-Dec;14(6):905-913. 

• Lisasagar võib olla pikk või 
lühike, pankrease põhiosaga 
ühenduses laialt või kitsa 
triibuna. Kõikides faasides 
tihedus/SI identne ülejäänud 
pankreasekoega.

• Enamasti seotud mao 
duplikatsioonitsüstiga.

• Lisasagaras on jälgitav 
aberrantne juha, mis on 
ühenduses pankrease 
peajuha ning 
duplikatsioonitsüstiga. 

• Võib põhjustada korduvaid 
ägedaid pankreatiite.



1.3. Ektoopiline/heterotoopne pankreas 

Mao antrumis submukoosas (laial alusel nürinurkne) pehmekoeline mass, 
mille tihedus ja kontrasteerumine on identne pankreasega.

Ectopic Pancreatic Tissue | Radiology Key

• Normaalsest pankreasest 
eraldiasetsev pankrease kude GI 
trakti submukoosas.

• D 0,5 - 2 cm (harva kuni 5 cm)

• Enamasti asümptomaatiline 
juhuleid

• võib põhjustada haavandumist, 
verejooksu (ektoopilises pankreases 
oleva rudimentaalse juha tõttu)

• massiefekti korral invaginatsiooni, 
stenoosi

• võimalik on ka põletik ja 
adenokartsinoomi teke



1.4. Pancreas annulare

• Embrüoloogiline migratsioonihäire, 
pankreasekude ümbritseb duodeenumi 
lingu tsirkulaarselt (täielikult; osaliselt)

• Sagedus 1:25

• Kliiniline pilt:

• 30 - 50%  asümptomaatiline

• Lastel duodeenumi obstruktsioon

• Täiskasvanutel pankreatiit, harvem 
duodeenumi obstruktsioon, 
duodeenumi haavand, sapiteede 
obstruktsioon

Kumaresan Sandrasegaran et al. American Journal of Roentgenology. 2009;193: 455-460.



1.4. Pancreas annulare

Täielik pancreas annulare

P - pankreas D - duodeenumi alanev ling

Mittetäielik pancreas annulare

St - ületäitunud magu

Türkvatan A et al. Korean J Radiol. 2013 Nov-Dec;14(6):905-913. 



Pankrease kude ümbritseb täielikult duodeenumi alanevat lingu. - Pancreas annulare.

Pankrease turse ja ümbritseva rasvkoe infiltratsioon. - äge pankreatiit

1.4. Pancreas annulare

Rodrigues CT et al. ECR 2021 / C-10986



1.5. Pancreas divisum

• Dorsaalse ja ventraalse juha ühinemise häire

• Ca 10% populatsioonist

• Eri variandid: skeemil klassikaline variant

• Võib põhjustada pankrease pea suurenemist -> mulje lisamassist

• Kliiniline pilt:

• enamasti asümptomaatiline

• korduvad pankreatiidid



Pankrease dorsaalne juha avaneb iseseisvalt papilla minoris. Pankrease ventraalne juha 
ühineb ühissapijuhaga ja mõlemad avanevad suurel papillil ehk papilla Vateril.

VD - ventraalne juha CBD - ühissapijuha     DD - dorsaalne juha  D - duodeenum P - pankreas

1.5. Pancreas divisum

MRCP

Türkvatan A et al. Korean J Radiol. 2013 Nov-Dec;14(6):905-913. 



• Hästipiirdunud ühtlaselt 
kontrasteeruv ümar lisamass(id)     
< 2 cm

• Enamasti pankrease saba 
piirkonnas

• Ddx: endokriinne neoplasma

• Tihedus ja signaaliintensiivsus 
identne põrnaga kõigis faasides

1.6. Intrapankreaatiline põrn

Rodrigues CT et al. ECR 2021 / C-10986



II Fokaalsed põletikulised muutused

2.1. Krooniline pankreatiit

2.2. Paraduodenaalne pankreatiit

2.3. Autoimmuunne pankreatiit

Fokaalsed põletikulised muutused on peamised adenokartsinoomile 
diferentsiaaldiagnostilist väljakutset pakkuvad leiud.



2.1. Krooniline pankreatiit

• Progresseeruv mittepöörduv fibroseeriv haigus

• Kõhuvalu, kaalulangus, iiveldus, oksendamine

• Parenhüümi atroofia, dif. lubjastused, pankrease peajuha laienemine

• 27 - 50% fokaalne näärme suurenemine/mass (⅔ pankrease peas)

• KT ja MRT-uuringul fokaalne mass sarnane adenokartsinoomiga:
• KT: hüpodensne aeglaselt kontrasteeruv mass
• MRT: iso/hüpo T1W (FS); iso/hüper T2W; art.f. hüpo



2.1. Krooniline pankreatiit

Pankrease peas heterogeenne lubjastustega hüpovaskulaarne 
mass

Wolske KM et al. RadioGraphics 2019; 39:1965–1982.



Sekundaarsed tunnused

Krooniline pankreatiit

pseudotsüstid

parenhüümi kaltsifikaadid

duct-penetrating sign

harujuhade dilatatsioon

peajuha/parenhüümi suhe < 0,34

Adenokartsinoom

lümfadenopaatia
kaasuva kroonilise pankreatiidi korral 
kaltsifikaadid eemale lükatud
double duct sign
vaskulaarne invasioon
SMA/SMV suhe >1
peajuha/parenhüümi suhe > 0,34

Wolske KM et al. Chronic Pancreatitis or Pancreatic Tumor? A Problem-solving Approach. RadioGraphics 2019; 39:1965–1982.

NB! Ükski neist ei ole 100% spetsiifilisuse ja tundlikkusega. Aitavad hinnata tõenäosust. Mitme tunnuse olemasolu suurendab tõenäosust.



Kaltsifikaadid

Difuussed lubjastused pankrease parenhüümis

Kehaosas fokaalne madala tihedusega mass, kaltsifikaadid 
lükatud perifeersele - pigem adenokartsinoom

Wolske KM et al. RadioGraphics 2019; 39:1965–1982.



Juha toob kõige paremini esile magnetresonants 
kolangiopankreatograafia.

Harujuhade laienemine (noolepead) on iseloomulik 
fibrootilis-põletikulisele protsessile.

T2W MRCP

Duct-penetrating sign & harujuhade laienemine

Wolske KM et al. RadioGraphics 2019; 39:1965–1982.

Mass pankrease pea piirkonnas.

Massi läbiv pankrease peajuha ja ühissapijuha ahenevad 
sujuvalt ja on massis osaliselt jälgitavad = duct-penetrating 
sign. Viitab põletikulisele massile: spetsiifilisus 96% ja 
sensitiivsus 85%.



Juha/parenhüümi suhe > 0,34 -> maliigsust toetav leidJuha/parenhüümi suhe < 0,34 -> krooniline pankreatiit

Peajuha ja parenhüümi suhe

Wolske KM et al. RadioGraphics 2019; 39:1965–1982.

Pankrease peajuha/parenhüümi suhe: mida laiem on pankrease peajuha ja mida atroofilisem on 
parenhüüm, seda kõrgem suhe ja seda suurem tõenäosus maliigsusele. Spetsiifilisus 97%, sensitiivsus 94%.



• Sensitiivsus pankrease pea või 
papilla Vateri vähile 50 - 76%, 
spetsiifilisus 63 - 80%.

• Ikterus + double duct sign ->  
85% juhtudest põhjuseks Ca!

• Ilma ikteruseta ainult 6%-l Ca!

• Muud põhjused: põletikulised 
protsessid; ühissapijuhakivi

Double duct sign

MRCP

Pankrease peajuha ja ühissapijuha laienemine
Wolske KM et al. RadioGraphics 2019; 39:1965–1982.



Vaskulaarne invasioon

Wolske KM et al. RadioGraphics 2019; 39:1965–1982.

• Veresoon ei ole haaratud, kui soone ja massi 
vahel on jälgitav rasvatriip

• >180° kontakti loetakse invasiooniks 
sensitiivsus 84%, spetsiifilisus 98%

• NB! põletikuliste muutuste nagu AIP korral 
võib veresooni ümbritsev rasvkude kaduda! 
Aga põletik ei deformeeri veresoont!

• Teardrop sign - veeni kuju muutus on 
maliigse tu! invasiooni tunnus

• Veresoone ahenemine, ebatasasus, 
tromboos - viide maliigse tu! invasioonile



SMA/SMV suhe > 1,0 ja 
perivaskulaarse rasvkoe 
puudumine viitab pigem 
maliigsele protsessile

SMA - ülemine mesenteriaalarter

SMV - ülemine mesenteriaalveen

Pietryga JA et al.JGO Vol 6, No 4 (August 2015) 

 

SMA/SMV suhe

https://jgo.amegroups.com/issue/view/142


2.2. Paraduodenaalne pankreatiit

• Põletikulis-fibrootiline mass 
pankreatoduodenaalses vaos, 
haarab alati duodeenumi, 
mõnikord ka pankrease pea.

• Krooniline valu; iivelduse, 
oksendamise ja ülakõhuvalu 
episoodid; ikterus; kaalulangus

Fibroinflammatory mass (PP) in the pancreatico-duodenal groove (PDG) with 
concurrent duodenal and paraduodenal cysts (C) in the region of minor papilla 
(MP). P: Pancreas; DS: Duct of Santorini; DW: Duct of Wirsung



2.2. Paraduodenaalne pankreatiit

• Tüüp 1 solid tumoral type:
(0 - 50% tsüstjat komponenti)

• 1a piklik lame mass 
pankpreatoduodenaalses vaos

• 1b ümar ekspansiilne pankrease 
pead haarav mass +/- pankrease 
atroofia

• Tüüp 2 cyst-forming type:
>80% tsüstjat komponenti

• Tüüp 3 ill-defined type:
puudub mass

Muraki T et al. Am J Surg Pathol 2017;41(10):1347–1363.



• KT-l Ib variant mimikeerib pankrease adenokartsinoomi: paraduodenaalne 
hüpodensne mass haarab pankrease pead.

• Paraduodenaalse pankreatiidiga võib kaasuda pankrease atroofia 44% 
juhtudest; +/- pankreasejuha ja ühissapijuha sujuv ahenemine 
(duct-penetrating sign).

• Beniigsele muutusele iseloomulikult ei kasva läbi arteritest, vaid lükkab 
need eemale.

• Peripankreaatilist infiltratsiooni on harva.
• Kaasuvalt võib olla kogu pankreases kroonilisele kaltsifitseeruvale 

pankreatiidile iseloomulik leid (pankreas hüper-/heteroehhogeense 
struktuuriga, atroofiline, kaltsifikaatidega, võib olla pseudotsüste ja 
pseduoaneurüsme, astsiit).

• Sageli vaja kinnitada biopsial/korduval biopsial.

2.2. Paraduodenaalne pankreatiit



39a M Tüüp 1 PDP

Hüpodense hüpovaskulaarne mass pankretoduodenaalses vaos. Tsüstid duodeenumi seinas. Fokaalne CBD 
kitsenemine. Pankrease pea- ja harujuhade kerge laienemine. Kaltsifikaadid pankrease peas. 

Wolske KM et al. RadioGraphics 2019; 39:1965–1982.

MRCP



2.3. Autoimmuunne pankreatiit (AIP)

• 5 - 11% kr. pankreatiitidest

• Difuusne, (multi)fokaalne

• Ikterus, kaalulangus, +/- 
kõhuvalu.

• Anamneesis puuduvad 
pankreatiidid, alkoholi 
kuritarvitamine

• Biopsia: 30 - 40 % 
valepositiivsed adenoCa 
suhtes



2.3. Autoimmuunne pankreatiit (AIP)

• Klassikaliselt siledate kontuuridega suurenenud homogeenselt kontrasteeruv nääre 
ümbritsetud hüpodense haloga. Halo spetsiifilisus AIP suhtes 97%–100%, sensitiivsus 29%.

40a M 2. tüübi fokaalne AIP

Pankrease pea piirkonnas fokaalne siledate 
kontuuride ja hüpodense fibrootilise äärisega 
mass, puudub normipärane lobulaarne kontuur.

35a N 1. tüübi difuusne AIP

Pankrease difuusne suurenemine, siledate 
kontuuride ja hüpodense fibrootilise äärisega.

T1 + C

Wolske KM et al. RadioGraphics 2019; 39:1965–1982.



2.3. Autoimmuunne pankreatiit (AIP)

• Fokaalne vorm võib olla ebateravalt piirdunud - periglandulaarne 
põletik võib mimikeerida maliigse tuumori infiltreerivat levikut!

42a M 2. tüübi AIP
Pankrease pea piirkonnas halvasti 
piirdunud mass

Halvasti piirdunud fokaalne mass

T2W

Wolske KM et al. RadioGraphics 2019; 39:1965–1982.



2.3. Autoimmuunne pankreatiit (AIP)

• CBD ja pankrease peajuha: norm D-ga või fokaalsete 
striktuuridega (skip strictures) 

• Kaltsifikaate, pseudotsüste harva
• Veresoonte haaratus harv, rasvkoe triip võib kaduda
• Võib olla reaktiivne lümfadenopaatia
• Biopsia võib anda vale-negatiivseid tulemusi
• AIP tugeval kahtlusel GKS prooviravi -> massi 

vähenemine kinnitab diagnoosi

T2W

Wolske KM et al. RadioGraphics 2019; 39:1965–1982.



III Varia

3.1. Fokaalne rasvkoe infiltratsioon
3.2. Fokaalne lümfoidne hüperplaasia ehk pseudolümfoom
3.3. Sarkoidoos
3.4. Tuberkuloos
3.5. Lümfoom
3.6. Metastaasid
3.7. Vaskulaarsed leiud
3.8. Retroperitoneaalne fibroos
3.9. Pankreast ümbritsevatest kudedest lähtuvad massid: hematoom, 
fibroos (skleroseeriv mesenteriit, retraktiilne mesenteriit), neoplasma 
(sh kartsinoid, desmoid)



3.1. Fokaalne rasvkoe infiltratsioon

Pankrease eksokriinse parenhüümi asendumine rasvkoega fokaalselt. Pankrease peas hüpodensne 
ala, milles mikroskoopilisele rasvkoele viitav SI langus out-of-phase sekventsis.

T1W OOP

Borghei P et al. Radiology: Vol 266: No 1—January 2013.



3.2. Fokaalne lümfoidne hüperplaasia ehk 
pseudolümfoom

Beniigne hüperplastiline lümfoidkude pankreases.

UH: hüpoehhogeenne mittevaskulariseeritud kolle

KT: pankreasest veidi enam kontrasteeruv

MRT: T2 hüper; arter.f. hüpo -> pv. f. hüper

T1W + CT1W + CT2W

A - aort

S - ülemine mesenteriaalveen

Kin JW et al. KJR 2011 Jul-Aug;12(4):510-514.



3.3. Sarkoidoos

47a N ülakõhuvalu, kaalulangus, lipaasi tõus.

Heterogeenne pankrease pea mass +

pankrease juha laienemine, peripankr. l/s-d.

Biopsial mitte-kaseoossed granuloomid

● Klassikaline sarkoidoos või 
sarkoidne reaktsioon maliigsuse 
foonil

● Pankrease sarkoidoos üliharv
● difuusne, fokaalne
● +/- perifokaalne lümfadenopaatia

Mony S et al. Case Rep Pulmonol. 2017; 2017: 7037162.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5339531/#


3.4. Tuberkuloos

52a terve N valu epigastrumis, ikterus.

Ebateravalt piirdunud hüpodesne mass pankrease peas, 
ühissapijuha laienemine -> kliiniliselt kahtlus adenoCa-le

op. resektaadi histoloogia: Tbc. Mujal Tbc-le viiteid ei olnud. Kohan G et al. J Pancreas (Online) 2017 Mar 17; 18(2):216.

● Ekstrapulmonaalne Tbc 10 - 30%
● Primaarne pankrease Tbc üliharv
● Enamasti koos miliaarse Tbc-ga
● Tbc kolle: soliidne, tsüstjas või 

segavorm
● +/- lubjastused
● +/- juhade laienemine
● +/- peripankr. lümfadenopaatia



3.5. Lümfoom

Hüpodesne homogeenne vähekontrasteeruv mass 
pankrease peas

Ühissapijuha obstruktsioon, sapiteede laienemine

● Sekundaarne > primaarne
● Fokaalne

● Ddx AIP, adenoCa

● Difuusne
● Ddx äge pankreatiit

https://radiopaedia.org/cases/37106/play?lang=us



3.6. Metastaasid

• 2 - 5 % pankrease maliigsetest kolletest

• 3 - 12% levinud tu!-st pankreases mts

• (multi)fokaalne, difuusne

• iso-hüpodense ühtlaselt kontrasteeruv hästipiirdunud 
mass

• suurematel kolletel perifeerne kontrasteerumine ja 
tsentraalne nekroos

• kontrasteerumise muster sarnane primaartuumoriga
To’o KJ et al. RadioGraphics 2005; 25:949 –965.

Neerurakuline vähk vasakus neerus, 
metastaas pankreases

https://pubs.rsna.org/author/To%27o%2C+Katherine+J


3.7. Vaskulaarsed leiud

Pseudoaneurüsm - kui valendik tromboseerub, 
võib mimikeerida hüpodenset massi

Põrnaveeni tromboos



3.8. Retroperitoneaalne fibroos

43a N Valu epigastrumis, perioodiline oksendamine, kaalulangus. Labor korras.

Halvastipiirdunud pehmekoeline mass, kontaktis TC ja põrnaarteriga. Paraaortaalsete l/s-de 
suurenemine. Korduvatel biopsiatel fibroos. 2 kuu möödudes mass suurenenud, hiljem stabiilne.

Baker B et al. Ann R Coll Surg Engl. 2010 Oct; 92(7): e1–e2.

2k hiljem

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5697000/#


3.9. Peripankreaatilisest koest lähtuv mass 

Kartsinoid - heterogeenselt kontrasteeruv 
lubjastustega mass pankrease pea prk-s

To’o KJ et al. RadioGraphics 2005; 25:949 –965.

Mao GIST pankrease saba piirkonnas.

Pankrease projektsioonis olev mass võib lähtuda ükskõik, mis organist pankrease 
ümbert, sh meseteeriumist, pehmetedest kudedest.

https://pubs.rsna.org/author/To%27o%2C+Katherine+J


Kokkuvõte

• Anatoomilised iseärasused ja mitmesugused fokaalsed intra- ja 
peripankreaatilised haigused võivad simuleerida primaarset 
pankrease tuumorit.

• Tea anatoomilisi iseärasusi.

• Tunne pankrease kartsinoomi ja fokaalsete põletikuliste 
pankreatiitide klassikalisi ja kaudseid tunnuseid.

• Ära unusta harvaesinevaid patoloogiaid.
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