
PSC-potilaan strukturoitu MRI lausunto   26.2.2018 K. Lind 

Kuvausprotokolla, 1,5/3T ja vertailututkimukset: 

Sappitiehyet: 

-Intrahepaattiset 

 Striktuuroita: ei / kyllä 

  Merkittäviä: ei / kyllä, lokalisaatio (segmentit) 

 Dilataatioita: ei / kyllä 

 Seinämän paksuuntuminen ja tehostuminen: ei / kyllä  

-Ekstrahepaattiset 

Striktuuroita: ei / kyllä 

 Lieviä: ei / kyllä, lokalisaatio 

 Merkittäviä: ei / kyllä, lokalisaatio 

  Dominantti striktuura: ei / kyllä, lokalisaatio ja pituus 

 Dilataatioita: ei / kyllä 

 Seinämän paksuuntuminen ja tehostuminen: ei / kyllä 

-Tiehytvariaatio: ei / kyllä 

Sappirakko: 

 Koko: normaali / suurentunut 

 Seinämämuutokset: ei / kyllä 

Sappikivet: ei / kyllä 

Maksa: 

-Morfologia: normaali / muuttunut 

-Pesäkkeitä: 

 Benignejä: ei / kyllä 

 Maligneja tai malignisuspekteja: ei / kyllä 

-Portapaineen nousun merkit: 

 Pernan koko: normaali / suurentunut: mitta 

 Kollateraalit: ei / vähän / runsaasti 

 Askites: ei / vähän / runsaasti 

  



Imusolmukkeet: 

-Maksan hiluksessa: ei / kyllä, suurimman poikkimitta: 

-Muualla: ei / kyllä 

 

Kuvaileva lausunto: 

-Täsmennä intrahepaattisten sappiteiden striktuurat: niiden sijainti segmenteittäin, rengasmaisia/ 

segmentaalisia / konfluoivia, pituus (kts. ohje), mahdollinen rajoittunut DWI 

-Täsmennä ekstrahepaattisten sappiteiden striktuurat: sijainti, rengasmaisia/ segmentaalisia / konfluoivia, 

pituus (kts. ohje), mahdollinen rajoittunut DWI 

-Sappikivet: kuvaile vapaaseen lausuntoon missä ( sappirakossa / sappiteissä, tarkenna, missä 

sappitiehyessä ) 

-Täsmennä sappirakon seinämän muutokset (esim. adenomyomatoosi, polyyppi, tuumori) 

-Maksa: täsmennä morfologian mahdolliset muutokset (atrofia / hypertrofia), pesäkkeiden sijainti, spesifi 

diagnoosi 

-Kollateraalit: sijainti 

-Pernan koko: 

-Solmukkeet: täsmennä 

-Muut elimet 

-Muutokset aiempiin tutkimuksiin verrattuna 

 

 

 

Määritelmiä ja ohjeita 

Intrahepaattiset  ja ekstrahepaattiset sappitiet: 

-Lievä striktuura: Luumen kaventunut alle 75 % 

-Merkittävä striktuura: Luumen kaventunut yli 75 % 

-Dominantti striktuura:  Luumen alle 1 mm ductus hepaticus dx / sin / com tai luumen alle 1,5 mm / ductus 

choledochus 

-Rengasmainen striktuura: Striktuuran pituus 1 – 2 mm 

-Segmentaalinen striktuura: Striktuuran pituus 3-10 mm  

-Konfluoiva striktuura: Striktuuran pituus yli 10 mm 

-Sappitieseinämän paksuuntuma ja tehostuma: Seinämäpaksuus vähintään 2 mm 



-Sappitieseinämän ödeema: T2 ja / tai DWI 

-Tiehytanomalia: joku muu kuin bifurkaatio 

Muita määritelmiä ja ohjeita: 

-Sappiteiden seinämän tehostuminen arvioidaan laskimo- tai jälkisarjan kuvista.  

-Suurentunut imusolmuke: poikkimitta vähintään 10 mm 

-Suurentunut sappirakko: suurin läpimitta vähintään 10 cm 

-Ascites: vapaaseen lausuntoon vertailu aiempaan 

-Kollateraalit: vapaaseen lausuntoon sijaintia ja vertailu aiempaan 

-Pernan koko: vapaaseen lausuntoon vertailu aiempaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


