
Äge kõhuvalu radioloogi pilgu läbi 

Pilvi Ilves 

Radioloogiakliinik 

 Tartu Ülikool 

SA Tartu Ülikooli Kliinikum 



Ägeda kõhu mõiste  

• Äge kõhuvalu on äkki tekkinud ja ägedalt 

kulgev haigestumine, kus valu (üldjuhul 

kestusega vähem kui 7 päeva) lokaliseerub 

kõhu piirkonda (Ravijuhend. Ägeda kõhuvaluga haige 

käsitlus. Eesti Arst 2009; 88: 209-227) 

•  Äge kõht ei ole diagnoos, vaid mõiste, mis 

viitab sellele, et kohe pole olnud võimalik 

panna täpset diagnoosi 

• Kirurgilist ravi vajab 1/3 



Ägeda kõhuvalu põhjused  

• Ekstraabdominaalsed ja süsteemsed haigused 

• Intraabdominaalsed haigused 

– Põletikulised: apenditsiit, koletsüstiit, divertikuliit 

– Õõnesorgani perforatsioonid 

– Õõnesorgani mehaanilised obstruktsioonid 

• Ekstraluminaalsed: liited, songad 

• Intramuraalsed: kasvajad 

• Intraluminaalsed: sapikivid, kõhukinnisus 

– Verejooksud 

• Intraluminaalsed: maohaavandist 

• Intraperitoneaalsed: aordi ruptuur, ektoopiline rasedus 

– Kõhukoopaelundite vereringehäired: mesenteriaalisheemia, 

strangulatsiooniileus 



Kõhuvaluga patsient EMO-s 

 

•Eesmärk: uuringute alusel selgitada 

potentsiaalselt eluohtlikud ja edasilükkamatut 

ravi vajavad haiged  

 

•Eesmärk ei ole uuringute ja haige jälgimise 

käigus selgitada välja kõigi vaevuste põhjus 



 Radioloogilised uurimismeetodid 

 Eesmärk:   

• Valida meetod, mis vähima ajakuluga võimaldaks jõuda õige 

diagnoosini, seejuures arvestada ka haige üldseisundit (Ägeda 

kõhuvaluga haige käsitlus. Ravijuhend. Eesti Arst, 2009) 

• Ülevaateröntgen  

• Röntgenuuringud kontrastainega 

• Intravenoosne püelograafia 

• Angiograafia – sooleisheemia diagnostikas 

• Röntgenogramm rindkerest – ekstraabdominaalse haiguse kahtlus 

• Sonograafia – sõltub teostajast, pole alati kättesaadav 

maakonnahaiglas 

• Kompuutertomograafia – eelised võrreldes röntgenogrammiga 

patoloogia anatoomilise lokalisatsiooni  ja väikese vaba gaasi koguse 

korral 



Äge kõht EMO-s radioloogi  vaatenurgast 

• Ultraheliuuring (vajadusel koos doppleruuringuga) 

• Rindkere röntgenuuring ekstraabdominaalse 

kõhuvalu põhjuse välistamiseks 

• KT kõhust (natiivis või kontrastainega) 

• Sekundaarse tähtsusega 

– Röntgenuuring (kõhu ülesvõte, passaaži uuringud,  

läbivalgustus) 

– Intravenoosne urograafia 

– MRT 

– Isotoopuuringud  

– Angiograafia – verejooksu  ja isheemia lokaliseerimine ja 

ravi 

– Menetlusradioloogilised protseduurid 



Kõhuvalu diagnostilised algoritmid 

Erinevad koolkonnad Euroopas ja USA-s, 

• Euroopa: alustada UH-ga, vajadusel KT 

• The American College of Radiology: kõigile KT 

intravenoosse kontrastainega 

– diagnostiline täpsus suurem, kuid kallim ja kiirgust 

kasutakse rohkem 

 

Diagnostilised vaated hakkavad lähenema 

– Ameerika: kõigile KT, v.a parempoolse ülakõhu valu 

korral, võimalik ka parempoolse alakõhu valu korral 

– Euroopa: järjest rohkem kasutatakse KT 

 



Kõhuvalu diagnostilised algoritmid 

Imaging strategies for detection of urgent conditions in 

patients with acute abdominal pain: diagnostic 

accuracy study (Lameris W. BMJ 2009; 339: b 2431) 

• Mitme keskuse uuring: 1021 patsienti ägeda 

kõhuvaluga  kestusega 2 h  kuni 5 päeva, v.a 

rasedad ja hemorraagilises šokis patsiendid   

• Kõigile rindkere  püstiülesvõte + kõhu tühiülesvõte + 

ultraheliuuring + KT  

•  diagnoos kinnitati 6 kuu pärast 

•  661 patsiendil (65% lõppdiagnoos): äge haigus 

 

 



Rö pilt muudab 6/795 

(0,7%) dgn. 

 

 

UH: muudab dgn. 

34% võrreldes RÖ-ga 

 

KT: muudab dgn. 

30%  võrreldes UH-

ga 



KT diagnoosib rohkem erakorralisi leide 

• Kliiniline diagnoos: palju valepositiivseid,  

• Kõhu röntgenülesvõte: sensitiivsus 30% (MacKersie. 

Radiology 2005) 

• Ultrahelidiagnostika sensitiivsus 70%  

• KT sensitiivsus 96%  

 

• Kõrgeim sensitiivsus 96%, kui kõigil UH+ negatiivse 

või ebaselge leiu korral KT 

• KT vajadus sel juhul  49% patsientidest 



 

Imaging strategies for detection of urgent conditions in patients with 

acute abdominal pain: diagnostic accuracy study.  

     Lameris W. BMJ 2009; 339: b 2431 

 

 

1. Kliiniline diagnoos 

2. Kliiniline diagnoos+ Rö kõhust 

3. UH kõigile 

4. KT kõigile 

5. UH kõigile+ KT kui UH negatiivne 

või ebaselge 

6. UH kõigile +KT kui UH ebaselge 

7. UH kõigile, kes alla 45, kui 

negatiivne või ebaselge KT,  

vanuses üle 45 kõigile KT 

8. Kui KMI <30 UH, kui üle, kohe KT 

9. Kui KMI <30 ja vanus alla 45 UH, 

teistele KT 

10. Kui valu paremal ülakõhus UH, 

teistele KT 

11.  Kui valu paremal üla- ja alakõhus 

UH, teistele KT 

 

 



Ägeda kõhu epidemioloogia 

•Mittespetsiifiline kõhuvalu 37–50% 

•Äge ussripiku põletik 14–28% 

•Äge koletsüstiit 7–9% 

•Günekoloogilised haigused 8–9%  

•Peensoole sulgus 1–3% aitab potentsiaalselt rö-film 

•Mao ja kaksteistsõrmiku perforatsioon 1–3% aitab 
potentsiaalselt rö-film 

•Divertikuliit 2,5–9% 
•Pankreatiit 3% 
•Uroloogilised 3% 
•Pahaloomuline kasvaja 1,5% 
(Stoker jt. Radiology 2009; de Domball 1988) 

 



Röntgenfilmi tegemise puudused,  

valenegatiivsed tulemused 
• Sageli perforatsioon kaetud, mida röntgenipilt ei leia 

• Ei näita lekke kohta, iileuse põhjust, ei erista paralüütilist 
obstruktiivsest iileusest 

• Gaasi kogus väike ja ei jõua diafragma alla (kuni 13 mm 
õhutasku sensitiivsus 30%) Stapakis J Comp Assist Tomography 1992 

–  väikse gaasikoguse juures peaks patsient olema püsti või 
vasemal küljel 10–20 min 

• Suur kiirguskoormus 
– Kopsupilt 0,01–0,02 mSV 

– Kõhu röntgenipilt kuni 1mSv = 50–100 kopsupilti = madala 
doosiga KT-ga  

 

Röntgenipildi lisaväärtus diagnoosi püstitamisel 
on väike 
 



Vaba gaas kopsupildil  

 



Positiivne röntgenipildi juures 
Kättesaadav ja odav 

• Kõhu röntgeniülesvõte teha 

– kui on väga tugev kahtlus perforatsioonile ja ebastabiilne pt.  

•Vasemal küljel patsient või horisontaalse kiirega 

– ei saa minna KT-sse ja pole kogemustega sonografisti 

– kui KT ei ole kättesaadav 

– õppe-eesmärgil 

•Neerukivid, koletsüstiit: võime abi saada röntgenpildist, kuid 

valenegatiivseid 40–60% 

Ei ole kindel, et konkremendid on valu põhjuseks 

– Kivi raske näha vaagnas – fleboliidid 

– Rohke soolegaasi korral sensitiivsus alla 30–40% 



 

 
Vaba gaas lamaval haigel AP ja 

horisontaalse kiirega ja paremal küljel   



Ultraheliuuring    
UH odav ja ilma kiirguseta 

• Positiivne: saab täpsustada anamneesi sõltuvalt UH leiust 

• UH kinnitab üht diferentsiaaldiagnostilist võimalust 65% juhtudest 
(McGrath jt. Clin Radiol 1991) 

• UH muudab kliinilist diagnoosi 34% juhtudest (Stoker jt. Radiology 2009) 

Soovitav alustada UH-ga neil, kellel parema ülakõhu või alakõhu valu, 

ja noorematel patsientidel (alla 45) 

 

Puudus maakonnahaiglas 

• UH pole alati kättesaadav 

• Pole piisava kogemusega sonografisti 



KT ägeda kõhu korral 

Uuring diafragmast sümfüüsi alumise servani:  

• Peaks tellima: nii kõht + vaagen, mitte ainult üla- ja keskkõht 

• Vaagnas jääb vastasel juhul nägemata 

– Vaba vedelik 

– Günekoloogilised organid 

– Ussripik 

– Väikevaagna tuumorid iileuse põhjusena 

– Divertikuliit 

 

• Vaadata pehmekoe aknaga ja ka kopsu- ja luuaknaga (vaba 

õhku saab paremini hinnata) 

• Aksiaalsed ja koronaarsed rekonstruktsioonid 

• KT kasutamine võib muuta haige ravi ja käsitlust 30–60% 

juhtudest (Rosen jt. Am J Radiology 2000, Stoker jt. Radiology 2009) 



Natiivuuring või  

suukaudse kontrastainega KT  

Positiivne  

 Soovitav postoperatiivsetel juhtudel või abstsessi 
kahtlusel 

 Vajalik ka kui otsitakse kasvajat (pole enam EMO 
probleem)  

•Kontrastaine leke on hinnatav ainult 19–42% 

Negatiivne:  

•Diagnoos hilineb 

•Aspiratsioon 

•Diagnoos KT-s ei hiline selle tõttu, et suu kaudu 
kontrastainet ei antud (Stoker jt. Radiology 2009; 253) 

 

Suukaudse kontrastaine andmine pole kohustuslik  



Natiiv KT või KT i/v kontrastaine kasutamisega 

Reeglina soovitatakse alustada natiivuuringuga 

ägedatel juhtudel, kellel arvata, et vajab kohest 

operatsiooni  

• Kiire: ei pea ootama kreatiniini, ei ole allergia ohtu ega probleeme 

diabeedihaigega 

Intravenoosse kontrastainega uuringut vaja:  

• Juhtudel, kui natiivuuring ei seleta seisundit 

• Kindlasti vajalik i/v kontrastainega uuring portaalvenoosses faasis, 

kui kahtlus abstsessile, eelnev operatsioon kuni 1 kuu tagasi või 

kahtlus maliigsusele 

• Arteriaalses faasis: aordi ruptuur, dissektsioon 

• Arteriaalses ja venoosses faasis mesenteriaalse isheemia korral 

• Hilisfaas: neeru obstruktsiooni hindamiseks (erijuht) 



Perforatsioon  KT-s 

• Perforatsioonide sagedus langeb tänu mao-ja 

duodenaalhaavandi sageduse langusele 

• Perforatsiooni koht näha harva 

• Vaba õhk näha 

• Kontrastaine leke: harva 

• Seina lokaalne paksenemine 

• Mesenteeriumi muutus 

• Kontrasteerumise häire 

• KT-s võimalik näha kaetud perforatsiooni ja 

väikseid gaasikoguseid 



Põie perforatsioon tsüstograafilise 

protseduuri järel  



Kas vaba gaasi jaotuse järgi saab 

perforatsiooni kohta otsida KT-s? 

• Kui perforatsioon ülakõhus, ka vaba gaas ülakõhus 

• Kui alumine perforatsioon, ka gaas alakõhus 

 

• Massiivne proksimaalne perforatsioon maos ja 

duodeenumis: maksa ja mao ümber 

• Ülemise GI trakti perforatsioon: periportaalne õhk, 

lig falcifrome lig terese ümber õhk 

• Peensool: keskkõhus kõhunaha all 

• Jämesool ja ussripik: supra- ja inframesokoolilises 

piirkonnas, vaagnas  



Perforatsioon, vaba gaas duodeenumi ja 

mao perforatsiooni korral 



 KT iileusega patsiendil (Stoker jt. 2009) 

• Rö  sensitiivsus 69% ja spets 57% 

• KT sensitiivsus 94%, spets 96% 

• KT-s hästi nähtavad vedelik-gaasi nivood ja 

soolte laius 

• KT aitab panna diagnoosi ja lokaliseerida 

obstruktsiooni piirkonda 85%  juhtudest 

• Eristab obstruktsiooni paralüüsist 

• Aitab hinnata soolte seisundit  ja perforatsiooni 

ohtu 

 



Strangulatsiooniileus,  
soolelingu pitsumine liidete tõttu, rektumi vähi operatsiooni järgselt. 

Röntgenipildil leidu ei diagnoositud. 



EF doos 3,8 mSV 

Iileus, põhjuseks rektumi vähk   



Volvulus. Anamnees: 3 päeva 

kõhuvalu, gaasid pole läbi käinud 

EFdoos 3mSV 



Pneumotosis intestinalis: gaas mao- või sooleseinas 

viitab tugevale isheemiale, aga ka põletikule;   

õhk portaalsüsteemis viitab halvale prognoosile 



 Ussripiku põletik  

 
• Sagedus kuni 28% (van Randen. Eur Radiol 2011) 

• Valepositiivne tulemus viib operatsioonile koos 

tarbetu haiglasoleku ja komplikatsioonidega  

• Valenegatiive leid viib raviaja pikenemise ja 

perforatsioonini 

• 2–10 X suremuse tõus perforatsiooni korral, 

võrreldes komplikatsioonideta apendektoomiaga 

• Röntgenipildil ei ole mingit rolli 

• UH tundlikkus 75–96%, spetsiifilisus 73–100%  

• KT sensitiivsus 90–97%, spetsiifilisus 94–100%  

 



„Inflammed fat“ = „duty fat“ 

• Hüperehhogeenne mittekomprimeeritav mass 
põletikulise koha ümber, mitte kokku surutav 
kõhuseina ja m psoas´e vahel, nähtav UH-s;  

• KT-s rasvkoe infiltratsioon tekib hiljem  

• „Omentum – policeman of the belly“  

•  rasvkude tahab perforatsioonikahtlast kohta 
katta ja perforatsiooni tagasi hoida 
– Kui see on ebaefektiivne, tekib abstsess  

– Kui täielikult puudub rasvkoe reaktsioon, siis tekib 
perforatsioon: vaba gaas, soolte paralüüs, 
abstsessid 



Infiltreeritud rasvkude UH-s ja KT-s ja 

apendikuliit KT-s 



 

Apendikulaarne abstsess,  
nähtav sageli ka UH-s, KT-s peroraalse ja iv 

kontrastainega 



 Ussripiku põletik 

• USA-s KT arv suurenes  20 kuni 80%  

• Negatiivsete apendektoomiate arv langes  

 24 kuni 3%, Roa jt 1998. N Eng J Med 

 

Coursey jt. Radiology 2010; Duke ülikoolihaigla 

• 1998. a tehti KT 18%, 2007 samal ajal 93,2%  

• Negatiivsete apendektoomiate arv langes alla 45 a 

naistel 43% kuni 7%  

• Meestel ja naistel > 45 aasta neg apendektoomiate 

arv oluliselt langenud 



Äge koletsüstiit  

 
• Sagedus: 5% (van Randen 2011. Eur Radiol) 

• UH sensitiivsus 88%, spetsiifilisus 80% 

• KT sensitiivsus 92%, spetsiifilisus 99%  

• Ka ACR esmane valikuuring ultraheliuuring 

• seina paksenemine 

• suurenenud, pinges mittekomprimeeritav 

• ümbritsev infiltratsioon 

• Nii KT kui UH sensitiivsus 73% ilma erinevuseta 

KT ja UH vahel (van Randen. Eur Rad 2011) 

• Vähene seina paksenemine ei välista veel dgn. 



 

Sapikivitõbi: Parema ülakõhu valu korral alusta 

kindlasti UH-st. Sapikivid näha UH-s, alati ei tule 

sapikivid KT esile (sama pt.) 



Divertikuliit 

• Divertikuloos  

– 10% > 40 a 

– >60% > 80 aastastel 

– 10–20% areneb divertikuliit 

• Kliinilise diagnoosi sensitiivsus 71%,  

• Divertikuliidi korral olulisem kliinik, mitte UH, KT leid 
(Lameris. BMJ 2009; 339: b 2431; Stoker et al. Radiology 2009; 253: 31-46) 

• UH sensitiivsus 61%,  

• KT 81% (van Randen 2011. Eur Radiol)  

• Divertikuliit: võib tekkida lokaalne perforatsioon 

• Mida rohkem õhku divertikuliidi ümber, seda suurem 
peritoniidi oht 

• Rasvkoe infiltratsioon +vaba gaas  

 



 

Divertikuliit ja perforatsioon 
Vaba gaas väikses koguses, mida ilmselt rö-pildil  

ei ole võimalik eristada 



Aordi dissektsioon  
natiivis ja kontrastainega arteriaalses faasis 



Sooleisheemia 

• Esineb 1% ägeda kõhuvalu juhtudest 

• 60–70% arteriaalne obstruktsioon  

• 5–10% venoosne obstruktsioon 

• 20–30% langenud vaskulaarne perfusioon 

• Sageli diagnoos, kui teised põhjused välja 

lülitatakse  

• Peaks tegema uuringu nii arteriaalses kui 

venoosses faasis (Stoker jt. 2009 Radiology) 



 Põrnaveeni ja portaalveeni tromboos 

pankreatiidihaigel KT natiivis ja kontrastainega 



Sooleisheemia 
• Sooleseina paksenemine (>3 mm)  

• Soolesein 

– hüpodensne (turses), 

– hüperdensne (hemorraagia) või 

– ebanormaalse kontrasteerumisega  

• Pneumatosis intestinalis üksikute täppidena või 

äärisena sooleseinas: põhjus isheemia, aga ka 

põletik  

• Kui on näha ka portaalsüsteemis gaas, on see 

seotud halva prognoosiga 

 



Mitteoklusiivne isheemia paksuseinaliste 

soolelingudega kõhuvaluga patsiendil  



 
 

Abstsessi kahtlusel, postop perioodis võimalusel peroraalse ja 

alati iv kontrastainega uuring  

Perinefriumi flegmoon 



 

 

 

 

Teadmata infektsiooni korral  

võimalusel peroraalse ja alati iv kontrastainega uuring 

rindkere + kõht:  subfreeniline abstsess 



Neerukivitõbi, Rö sensitiivsus 40-60%, segab 

soolegaas, kivid sageli mitteröntgenkontrastsed 



KT ilma kontrastaineta asendamas röntgenipilti ja  

urograafiat neerukivi diagnostikas:  
 

Neerukivi ca 98% juhtudest KT-s näha,  

UH-s  ei pruugi kusejuha kivi korral olla paisu, Rö ei näe kusejuha kivi ca 40% juhtudest,  

sageli KT näha lisaks kivi, pais, neeru ümber rasvkoe infiltratsioon paisust 



 

 

 

KT kasutamise positiivne efekt: 

• EMOs-1995-2007 KT kasutamine tõusis 330%,  

– kõhu puhul 10X Kocher 2011 (Annals of Emerg Med) 

• Kõrge sensitiivsus ja spetsiifilisus 

• Positiivne 

– Hospitaliseerimiste arv langes 50%(Kocher 2011 Ann of 

Emerg Med) 

– Lühem haiglasoleku aeg (Laurell jt. Gerontolgy 2006) 

– Kiirem diagnoos: eriti oluline vanematel üle 65 
aastastel, kes sageli jõuavad haiglasse hilinemisega ja 
kellel ainult 20% mittespetsiifiline kõhuvalu 

• UH + KT eelis:  vähem kulukas kui KT üksinda 
(Stoker, Radiology 2009) 



KT uuringute risk  

Risk 25-aastasel patsiendil saada  vähk ühe KT järel on 1: 900, surmav 

vähk 1: 1800, aga üks kolmest inimesest saab elu jooksul vähi  
(2007 ICRP materjalid International Commission of Radiological Protection) 

 

• 20-aastasel naisel on risk 2.5 korda suurem kui 20-aastasel mehel  

• 20-aastasel naisel 23 korda kõrgem risk kui 80-aastasel mehel 

Einstein  jt. JAMA 2007 

• Riski tuleb hinnata kasu suhtes saada õige diagnoos:  

KT kasutamine muudab patsiendi käsitlemist 46–60% 
(Stoker jt. Radiology 2009)  

• Oluline madala doosiga KT, kus võimalik 

 



Laiema KT kasutamise eelised 

• Rohkem ja parema meditsiinilise 

informatsiooni tootmine: patsiendi kasu 

• Kiirem patsiendi käsitlus, kiirem diagnoos ja 

ravi algus: patsiendi kasu 

• Lühem raviaeg haiglas: haigla kasu 

• Vähem hospitaliseerimisi: haigla kasu 

• Öösel kättesaadavam kui ultraheliuuring: 

haigla kasu 

• Kirurgid tahavad täpsemat uuringut enne op. 

arsti kasu 

 

 



Kokkuvõte 

• Kliinik + rö ei lisa infot 

– Röntgenipilt  annab teada, et on iileus või perforatsioon, aga ei 

anna diagnoosi 

– Röntgenipilt ainult neile, keda KT-sse ei õnnestu viia 

• Ultraheliuuring esmane dif-diagnostiline uuring 

• Kui UH negatiivne või ebaselge – KT 

• Esmavalik natiivuuring, võimalusel madala doosiga  

– Kui diagnoosi ei selgu – kontrastainega uuring 

– Abstsessi, maliigsuse kahtlusel portaalvenoosne faas (suukaudse 

kontrastainega) 

– Isheemia kahtlusel angiofaas + portaalveeni faas 

– Hilisfaas vajadusel neeruhaigetel obstruktsiooni hindamisel 

 


