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Peritoneumi anatoomia 



Peritoneum 

Seroosne membraan, mis 

koosneb: 

• Ühekihilisest mesoteelist 

 

• Submesoteliaalsest 

sidekoest, mille sees 

paiknevad rasvarakud, 

lümfiteed, veresooned, 

põletikurakud 

(lümfotsüüdid,plasmarakud) 

http://www.radiologyassistant.nl 



Peritoneum ja selle osad 

• Parietaalne peritoneum – katab peritoneaalruumi seinu 

• Vistseraalne peritoneum – katab intraperitoneaalseid organeid 

 

• Soolekinnistid, rasvikud, ligamendid – peritoneumi topeltkurrud. 

 

• Soolekinnistid – kinnituvad peritoneaalõõne tagaseinale 
– Peensoolekinnisti 

– Ristikäärsoole kinnisti 

– Sigmasoole kinnisti 

 

• Suur rasvik – ühendab magu jämesoolega 

• Väike rasvik – ühendab magu maksaga 

• Mesoappendiks – ühendab ussripikut iileumiga 
 



http://www.radiologyassistant.nl 



Omentum ehk rasvik 

• Suur rasvik – mao suurelt kõverikult 
– Mao-jämesoole ligament – suurim komponent, 

ühendab jämesoolega  

– Mao-põrna ligament – põrnaväratini  

– gastrofreeniline ligament – mao fundusest vasakule 
diafragmale  
 

• Väike rasvik – mao väikeselt kõverikult 
– Gastrohepaatiline ligament – maksa vasaku sagara ja 

mao väikese kõveriku vahel 

– Hepatoduodenaalligament – rasviku vaba serv, selle 
sees kulgeb portaalveen, maksaarter, ühissapijuha  

 

 http://www.radiologyassistant.nl jt  



Omentum ehk rasvik 

http://www.radiologyassistant.nl 



Peritoneaalõõnes kaks peamist 
ruumi, mida ühendab foramen 
Winslow (foramen omentale, 
foramen epiploicum): 

 

• Suur bursa ehk põhiline 
peritoneaalruum (joonisel 
tähistatud roosaga) 

 

• Väike bursa e bursa omentale  
(joonisel sinine) – moodustub 
suure ja väikese rasviku 
vahele.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Peritoneum 



• Vaagnapiirkonnas 

meestel peritoneum  

katkematu 

 

• Naistel peritoneum 

avatud munajuha 

lateraalsetes otstes 

(põletikuprotsesside 

levik -PID) 

http://www.radiologyassistant.nl 



Mesenteriaalsed veresooned 

http://raphavascular.com/patient-education/mesenteric-arterial-disease/ 



Sisemised songad 



Mõiste 

• Organi (enamasti soolestiku) protrusioon läbi 
normaalse või patoloogilise peritoneaalse või 
mesenteriaalse ava peritoneaalõõne piires. 

 

Songaväratiks olev ava võib olla  

• omandatud – operatsioon, trauma, 
põletikujärgne defekt. 

• Kongenitaalne –  
– normipärased avaused (Winslow foramen)  

– anomaaliad, mis tekkinud sisemise rotatsiooni ja 
peritoneumi arengu käigus. 



Epidemioloogiast 

• 0,5-5,8% kõigist soolesulguse põhjustest (2) 

 

• Sagedus kasvab seoses uute operatsioonimeetoditega 
(maksasiirdamine, bariaatrilised op-d) 

 

• Op-i järgsetest pt-dest veidi üle 50% peensoole sulguse 
põhjuseks (2) 

– Pigem laparaskoopilise op-i järgselt (ei teki liiteid) (4) 

– Suurem kaalukaotus pärast op-i (toetava ruumivõtva 
mesenteriaalse rasvkoe kadu)  (2) 

 

• Kõrge suremus, mõnede uuringute andmetel üle 50% 
juhtudest (2) 

 

 



Sisemiste songade tüüpilisemad 

kohad 

• A- paraduodenaalne 

• B- Winslow foramen  

• C- intersigmoidaalne 

• D- peritsökaalne 

• E- transmesenteriaalne 

• F -retroanastomootiline 

 

L. C. Martin, E. M. Merkle, W. M. Thompson. Review of Internal Hernias: Radiographic and Clinical Findings. 



Kliinilised sümptomid 

• Võivad olla asümptomaatilised 

• Oluline düskomforditunne: 
– pidev ebamäärane valu epigastriumi piirkonnas 

–  vahelduv koolikataoline nabapiirkonna valu 

• Lisasümptomitena iiveldus, oksendamine (eriti pärast 
suurt söömist), korduv soolesulgus 

• Sümptomite raskusaste sõltub  
– herniatsiooni kestvusest ja taanduvusest, 

– inkartseratsiooni ja strangulatsiooni olemasolust 

• Sümptomeid saab mõjutada/leevendada pt asendi 
muutmisega 

• Kuna herniad võivad spontaanselt laheneda – vaja 
uurida, kui sümptomaatilised 

 



Vasak paraduodenaalne song 

• 40% kõikidest sisemistest 
songadest (75% pd-st) 

• Sool sopistub läbi 
Landzert’i fossa üleneva 
(4.) duodeenumi segmendi 
taga;  

• See moodustub 
peritoneumikurrust, milles 
kulgeb a.mes. inf ja ülenev 
vasak jämesoolearter -
vasakulpool fossat  

(2%-l populatsioonist) 

 

=> Kongenitaalne tüüp 

 
L. C. Martin, E. M. Merkle, W. M. Thompson. Review of Internal Hernias: Radiographic and Clinical Findings. 



Vasak paraduodenaalne song 

• Tekkemehhanism: peensoolelingud prolabeeruvad 
postero-inferioorsele läbi fossa ->vasakule 
astsendeeruvast duodeenumi segmendist ->  vasakusse 
ristikäärsoolekinnisti ossa ja alanevasse 
jämesoolekinnistisse 

• KT-leid: kobaras laienenud peensoolelingud mao ja 
pankrease vahel, pankrease taga või ristikäärsoole ja 
vasaku neerupealise vahel 

 

 

• Sümptomitest lisaks söömisjärgne valu, tüüpiliselt 
krooniline (võib olla alates lapsepõlvest). 



Alumine mesenteriaalveen nihutatud vasakule 

L. C. Martin, E. M. Merkle, W. M. Thompson. Review of Internal Hernias: Radiographic and Clinical Findings. 



Parempoolne paraduodenaalne 

song 

• 13% sisemistest 
songadest (25% pd-st) 

• Sooled sopistuvad läbi 
Waldeyer’i fossa 
(defekt jejunumi kinnisti 
esimeses osas; 
a.mes.sup taga; allpool 
horisontaalset (3.) 
duodeenumi segmenti. 
(Alla 1%) 

=> Kongenitaalne tüüp 

 

L. C. Martin, E. M. Merkle, W. M. Thompson. Review of Internal Hernias: Radiographic and Clinical Findings. 



Parempoolne paraduodenaalne 

song 
• Tekkemehhanism: soolelingud sopistuvad paremale 

ristikäärsoolekinnisti ossa ja üleneva käärsoole kinnisti 
taha. 

 

• KT-leid: kokku surutud soolelingud lateraalsel ja 
allpool alanevat duodeenumit; seotud peensoole 
nonrotatsiooniga. SMA dislotseeritud ette. 

 

• Suuremad ja fikseerunud võrreldes vasakpoolsete 
songadega  

• Krooniline postprandiaalne valu 

 



Parempoolne paraduodenaalne 

song 

Patol.  peensooleling paremal ülemises kvadrandis 

L. C. Martin, E. M. Merkle, W. M. Thompson. Review of Internal Hernias: Radiographic and Clinical Findings. 



Winslow forameni song 

• Ühendus suure ja väikese 
peritoneaalõõne vahel 

• Väikese rasviku vaba 
serva 
(hepatoduodenaalne 
ligament) all 

• Tagant – v.cava inf 

• Ülevalt- lobus caudatus 

• Alt – duodeenum 

 

=>kongenitaalne tüüp 

8 % songadest 

 

 

L. C. Martin, E. M. Merkle, W. M. Thompson. Review of Internal Hernias: Radiographic and Clinical Findings. 



Winslow forameni song 

• 2/3 – sopistub ainult peensool 

• 1/3 + tsöökum,ülenev käärsool; harva 

sapipõis, risikäärsool, rasvik. 

 

• KT-leid: soolelingud bursa omentales 

maksavärati ja alumise õõnesveeni vahel. 

 

 



Winslow forameni song 

Kobaras peensoolelingud väikeses bursas(nool), maost tagapool (noolepea) 

L. C. Martin, E. M. Merkle, W. M. Thompson. Review of Internal Hernias: Radiographic and Clinical Findings. 



Peritsökaalne song  

• 13% sisemistest songadest 

• Peritsökaalne fossa – 

tsöökumi ja üleneva 

käärsoole taga 

• Kongenitaalne või 

omandatud (nt 

apendektoomia) defekt 

tsöökumi kinnistis   

 

 

(4 alatüüpi: ileokooliline, retrotsökaalne, 

ileotsökaalne, paratsökaalne) 

 

L. C. Martin, E. M. Merkle, W. M. Thompson. Review of Internal Hernias: Radiographic and Clinical Findings. 



Peritsökaalne song 

• Tekkemehhanism: enamasti iileumi segment 
protruseerub läbi tsöökumi kinnisti defekti -> satub 
paremasse lateraalkanalisse 

• KT-leid: kobaras peensoolelingud (tavaliselt 
distaalsed) tsöökumist tagapool ja lateraalsel, vahel 
ulatuvad  paremasse lateraalkanalisse. Kaasuvana 
peensooleobstruktsioon + massiefekt (tsöökum ette 
mediaalsele) 

 

• Kaebused: parem alakõhuvalu, sageli 
sooleobstruktsiooni sümptomid ->kiire progressioon 
strangulatsiooniks; suremus kuni 75% (2) 

• Dif dgn: apenditsiit 



Peritsökaalne song  

L. C. Martin et al.  

Takeyama et al 

86 a mees, 10 p alakõhuvalu ja 

oksendamine. Anamneesis 

apendektoomia 56-a-selt. Laienenud 

peensoolelingud (S). Vedelikuga 

täidetud peensooleling ebatavalises 

kohas (nool), ülenev käärsool lükatud 

ettepoole (A). Astsiit. 

Peensoolelingud (nool) tsöökumist 

(tärn) tagapool ja lateraalsel – 

paremas lateraalkanalis. Sellest 

tekkinud peensooleobstruktsioon.  



Sigmasoolekinnisti songad 

• 6% sisemistest 

songadest 

• Kongenitaalne ja 

omandatud -> 3 alatüüpi 

 

• Ei ole iseloomulikke 

kaebusi, obj leidu. 

• Sageli I tüübi songad 

taanduvad kergesti  

 

L. C. Martin, E. M. Merkle, W. M. Thompson. Review of Internal Hernias: Radiographic and Clinical Findings. 



Sigmasoolekinnisti songad 

• Kongenitaalne, tüüp I – intersigmoidaalne song – kõige levinum 

soolelingud (tavaliselt ileum) sopistuvad  intersigmoidaalsesse 
fossasse. 

Interigmoidaalne fossa – kahe sigmasoole segmendi ja nende kinnistite 
vahel (65%-l lahangutest). 

 

• Omandatud tüüp II ja III: 

II – transmesosigmoidaalne – peensool sopistub läbi täieliku defekti 
sigmasoolekinnistis (mõlemad kinnisti kihid) -> sigmasoolest 
posterolateraalsele (IMA harud ääristavad defekti servi) 

III - intramesosigmoidaalne song – läbi ebatäieliku defekti (1 kiht 
kinnistit) -> songakott sigmasoolekinnisti sees  

 

Radioloogiliselt neid subtüüpe raske eristada – polegi oluline – 
sarnane kir.ravi. 

 



Sigmasoolekinnisti songad 

KT-leid:  

• U- või C-kujulised laienenud peensoolelingud 

posterolateraalsel sigmasoole suhtes 

või sigmasoolelingude vahel (I tüüp).  

• Massiefekt -> sigmasool lükatud 

anteromediaalsele. 

• Lisaks mesenteriaalveresoonte täitumine ja 

rasvkoe infiltratsioon – viide strangulatsioonile 



Sigmasoolekinnisti songad 

85-a mees kõhuvaluga. Peensoolelingud (nool) 

tulnud läbi sigmasoole kinnisti defekti, 

paiknedes taga ja lateraalsel sigmasoolest. 

Defekt tavaliselt vasaku m. psoase (noolepea) 

ja sigmasoole (S) vahel.  

L. C. Martin et al 

Takeyama et al 

Intramesosigmoidaalne 

song, tüüp III 

M 79.a. Äge alakõhuvalu 3 h. 

Laienenud peensoolelingud 

(S). Laienenud v.mes.inf 

(nool) on alumise 

mesenteeriumi serva 

piirjooneks. Kotitaoline mass 

– inkartsereerunud jejunumi 

lingud (noolepea) m. 

psoasest eespool. 



Laparoskoopiline Roux-en-Y gastric 

bypass 

http://www.bariatric-surgery-thailand.com/gastric-bypass-bangkok.php 



Songa tekkekohad 

Kolm potentsiaalset kohta songa 

tekkeks:  
 

(A) Ristikäärsoole kinnisti defekt – millest 

läheb läbi Roux ling (retrocolic asendi puhul).  

 

(B) Peterseni song (Roux lingu 

mesenteeriumi ja ristikäärsoole kinnisti 

vaheline ruum; retrocolic/antecolic Petersen 

tüüp – sõlt. kas Roux ling toodud 

eespoolt/tagantpoolt ristikäärsoolt). 

    

(C) jejuno-jejunostoomi mesenteeriumi defekt 

K. D. Higa. T. Ho. K. B. Boone. Internal Hernias after Laparoscopic Roux-en-Y Gastric 

Bypass: Incidence, Treatment and Prevention. 



Transmesocolic internal hernia 

Roux-en-Y 

L. C. Martin, E. M. Merkle, W. M. Thompson. Review of Internal Hernias: Radiographic and Clinical Findings. 



Statistika 

• 1000 laparoskoopilisest Roux-en-Y mao bypass 
lõikuse pt-l  
– 45 sisemist songa, neist 43 -l käärsoolekinnisti tüüpi. 
(Garza et al. Internal hernias after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass.) 

 

• 2000 pt-st 63-l sisemine song (kokku 66 songa)-
3,1%  
– 44 käärsoolekinnisti  

– 14 peensoole kinnisti,  

– 5 Peterseni tüüpi songad.  
(K. D. Higa et al.)(4) 

 

 



KT-tunnused 

• nn “swirl sign” – “keerise” sümptom - mesenteeriumi 
rasvkoe või veresoonte keerdumisest  

• Peensoole obstruktsioon 

• Kobaras peensoolelingud 

• Seenekujuline mesenteeriumi herniatsioon + 
venitatud/kokku surutud mesenteriaalsed veresooned  

• Tubulaarse/ümara kujuga distaalne mesenteerumi 
rasvkude, mida tihedalt ümbritsevad soolelingud 

• Peensool (v.a. duodeenum) paikneb ülemisest 
mesenteriaalarterist posterioorsemal 

• Parempoolse asetsusega distaalne jejunumi 
anastomoos 

 

 

 

M. E. Lockhart  et al.  



Nn “keerise” sümptom 

39-a naine sisemise songaga. Aksiaalne kontrastainega KT kujutis 

mesenteeriumi kõrgusel.  

Mesenteriaalveresoonte keerisetaoline välimus  

ülemise mesenteriaalarteri piirkonnas (nooled). Kaasuvana kerge 

mesenteriaalne turse – mesenteriaalse rasvkoe tiheduse tõus. 

M. E. Lockhart et al. 



Peensoole obstruktsioon 

35-a naine sisemise songaga. Kontrastainega KT-kujutis aksiaaltasapinnas.  

Esineb arvukalt laienenud peensoolelinge, mis sisaldavad suukaudset kontrastainet.  

Jämesool on suhteliselt kollabeerunud.  

M. E. Lockhart et al. 



“Seenekujuline” soolekinnisti tüvi 

35-a. naine sisemise songaga. Aksiaalne k/a-ga KT-kujutis mesenteeriumi tüve kõrgusel. 

Kitsenenud mesenteeriumi tüvi; rasvkude ja veresooned kulgevad ülemise 

mesenteriaalarteri (nool) ja distaalsete mesenteriaalveresoonteharude vahelt (noolepea) 

läbi.  Kontrastainega täidetud peensoolelingud on selles piirkonnas kitsenenud. 

Mesenteriaalveresooned väljavenitatud. 

 

M. E. Lockhart et al. 



Kobaras peensoolelingud 

36-a naine. K/a-ga KT-kujutisel  

Tavalise laiusega peensoolelingud tihedalt koos kõhueesseina lähedal   

M. E. Lockhart et al. 



Distaalne tubulaarse kujuga 

mesenteerium,mida ümbritsevad 

peensoolelingud 

M. E. Lockhart et al. 



Distaalne peensooleling a. mesenterica 

sup-st posterioorsemal 

Üldiselt ei tohiks tagapool ülemist mesenteriaalarterit ühtegi peensoolelingu asetseda  

(v.a. duodeenum). 

M. E. Lockhart et al. 



Distaalne jejuno-jejunaalne 

anastomoos keskjoonest paremal  

Operatsiooni käigus luuakse see vasakule poole  (3) 

M. E. Lockhart et al. 



Uuring 

M. E. Lockhart  et al. Internal Hernia After Gastric Bypass: Sensitivity and Specificity of Seven CT Signs  

with Surgical Correlation and Controls. 



Tulemused (3) 

• Soolekinnisti “keerise” sümptom parim üksiktunnus – 
tundlikkus 61-83%, spetsiifilisus 67-94% 

• Keerise sümptom + “seenekujuline” soolekinnisti – 
suurem tundlikkus (78-83%), spetsiifilisuse osas 
sarnane: 67-89% 

• Keerise ulatus: 
– Mediaan alla 90 kraadi – kellel ei olnud songa  

– Mediaan 180-270 kraadi – songaga pt-del  

– vähemalt 270 kraadi – kindlasti leiti op-il song  

 

• Tubulaarne distaalne kinnisti rasvkude + soolelingud, 
peensooleling SMA taga, distaalse anastomoosi 
parempoolne asetsus – kõrge spetsiifilisus – 89-100%, 
madal tundlikkus 0-44%  

• 2 pt-l ainus tunnus kobaras peensoolelingud 

 

 
M. E. Lockhart  et al. Internal Hernia After Gastric Bypass: Sensitivity and Specificity of Seven CT Signs  

with Surgical Correlation and Controls. 



Kokkuvõtteks 

Oluline: 

• tunda nii peritoneaalõõne kui songade tüüpiliste 
tekkekohtade anatoomiat  

• kliiniline ja radioloogiline korrelatsioon, koostöö kirurgiga 

KT-tunnused aitavad suunata võimaliku songa diagnoosile 
lähemale 

• Laienenud soolelingude kobar või kotitaoline mass 
ebatavalise anatoomilise lokalisatsiooniga + 
peensooleobstruktsioon  

• Laialivenitatud, dislotseeritud, täitunud mesenteriaalsed 
veresooned 

• “Keerise” sümptom – kõige tundlikum üksiktunnus KT-l(3) 

 

Ebamäärased kõhukaebused, anamneesis lap. bypass op. – 
kaalu songa võimalust! 
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Üks illustreeriv haigusjuht 
(seminaril näidatud lisaks vabas vormis) 



Pt-i andmed 

• 32.a naine 

• Kiirabiga hosp-tud. Kl 1 päeval alanud valud 

ülakõhus, kiirgumisega selga, tugev iiveldus, 

oksendanud. (sissekanne kl 00:00).   

• Anamneesis: apendektoomia, 2003.a lap. 

koletsüstektoomia, 2010.a lap. bypass op. 

• Viimane amb kontroll 03.2011 – kaalulangus 10 

kuuga 50 kg, enesetunne hea.  



“Keerise” sümptom 

Bypass-i op-i klipsid 
Laienenud peensoolelingud, väljavenitatud täitunud 

mesenteriaalsed veresooned 



Operatsioonikirjeldus 

• Peensoole revideerimisel avaneb soolekinnistis 
100 ml lümfikogum.  

• Paksenenud seintega jejunumiling on 
roteerunud 270 kraadi ümber telje, mille 
moodustab jejuno-jejuno anastomoosi tasapind, 
läbides soolekinnisti pilu.  

• Teostatud peensoole detorsioon. 

• Peensool roosat värvi, eluvõimeline.  

• Jejunumi ling fikseeritud anastomoosi alla 4 
üksikõmblusega soolekinnistiga, likvideerides ka 
soolekinnisti ava. 



 

 

 

 

         Tänan tähelepanu eest! 


