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Bariaatrilise kirurgia meetodid 

•Restriktiivsed 

 

•Malabsorptiivsed 

 

•Kombineeritud (1,5) 

 



Peamiselt kasutusel Eestis 

• Maost möödajuhtiv operatsioon 

 

• Vertikaalne maoresektsioon 

 

• Maopaela asetamine 
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Üldised operatsiooniga seotud tüsistused 

Varasemad: 

• KATE 

• Haava infektsioon 

• Hingamispuudulikkus 

 

Hilisemad: 

• Haava song 

 

NB! Bariaatrilise kirurgia patsientide omapära tõttu on 

kardiopulmonaalsete ja haavaga-seotud tüsistuste risk suurem.   

 

Klipsid ei ole vastunäidustuseks radioloogilisteks uuringuteks 

 

 



Maost möödajuhtiva operatsiooni tüsistused 

Varajased: 

• Anastomoosi leke 

• GI verejooks 

 

Hilisemad: 

• Sisemine song 

• Soolte obstruktsioon 

• Anastomoosi stenoos 

• Õõnesorganite haavandid 

• Mikroelementide puudulikkus (2,5,7) 



• Õõnesorganite haavandid – diagnoosimise 

kuldstantart on endoskoopia; radioloogiliste 

uuringute leid tavaliselt normis. 

 

 

• Mikroelementide puudulikkus – laboratoorne ja 

kliiniline leid; radiologiliselt võimalik visualiseeruda 

osteopeeniat.  

 



Anastomoosi leke 

Maost möödajuhtiva operatsiooni puhul 1,2–3% 

 

• magu-peensool anastomoos 

• peensool-peensool anastomoos 

 

Kliinilised sümptomid: tahhükardia, palavik, 

kõhuvalu, iiveldus, hüpotensioon, jne (2) 

 

 

 

 



Anastomoosi leke 

Valikmeetod leke visualiseerimiseks on KT-uuring  

• KT-leid: p/o kontrastaine väljaspool õõnesorganite 
valendikku, vaba gaas kõhuõõnes 

• läbivalgustus: kontrastaine leke 

 

Peensool-peensool anastomoosi leke annab ägedat 
kliinilist pilti, kuid radioloogiliselt tavaliselt 
mittediagnoositav (kontrastaine leket ei ole). 

 

Tüsistused: 

• Abstsess 

• Peritoniit 

• Anastomoosi stenoos (kroonilisem muutus) (2) 

 



Mao-peensoole anastomoosi leke 



Mao-peensoole anastomoos – kontrastaine leke 



Abstsess 

• suuruselt 2-15 cm (<2 cm – mikroabstsess) 

 

KT-uuringul 

• vedelikukogumik perifeerse ringja 

kontrasteerumisega. 

• 50% juhtudest sisaldab gaasi 

• liitunud soolelingudega või omentumiga 

 

• sagedasemad lokalisatsioonid: Douglas´e õõs, 

subhepaatiline retsess, subfreeniline ruum (6) 

 

 



Abstsess 

RadioGraphics 2006; 26:1355–1371 

http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/Radio/curriculum/Surgery/Abdominal_abscess.htm 

  

 



Peritoniit 

• Astsiit 

 

• Peritoneumi infiltratsioon ja/või sümmeetriline 
kontrasteerumine 

 

• Kõhuõõnes vaheseptid 

 

• Paksenenud mesenteerium 

 

• +/- gaasimullid (6) 

 

 



Peritoniit 

RadioGraphics 2005; 25:719–730 



Anastomoosi stenoos:  

gastrojejunaalne anastomoos 

• suhteliselt sage tüsistus 

 

• kliiniline leid: retrosternaalne valu ja oksendamine 

 

• püsiv maoköndi laienemine, õhk-vedelik-

kontrastaine nivoo maoköndis ja söögitorus 

 

• diagnoos ja ravi enamasti endoskoopiline (2) 



Gastrojejunaalse anastomoosi stenoos 

AJR 2010; 194:120–128 

RadioGraphics 2006; 26:1355–1371 



Anatomoosi stenoos: 

peensool-peensool anastomoos 

• väljalülitatud mao ja pimelingu obstruktsioon 

 

KT-leid: 

• biliopankreaatilise lingu dilatatsioon 

• väljalülitatud maoosa laienemine 

• võimalik väljalülitatud maoosa perforatsioon (vaba gaas 

kõhukoopas, kontrastaine leket ei ole) 

• kontrastaine leke gastojejunaalsest anastomoosist 

(retrograadse rõhu tõusu tõttu) 

 

NB! seedetrakti läbivalgustusel leid normis (2) 

 



Peensool-peensool anastomoosi stenoos 

RadioGraphics 2006; 26:1355–1371 





Postoperatiivne peensoole obstruktsioon 

(mehhaaniline) 

Sagedasemad põhjused: 

•  sisemine song 

•  liited 

AJR 2010; 194:120–128 



Maost möödajuhtiva operatsiooni 

obstruktsiooni lokalisatsioon 

A – Roux ling 

B – biliopankreaatiline ling 

AJR 2010; 194:120–128 





Peensoole obstruktsioon (mehhaaniline) 

Läbivalgustus: 

• lainenud peensoolelingud 

• passaži häire 

 

 

RÖ leid: 

• laienenud peensoolelingud (õhuga täidetud)  

• õhk-vedelikunivood  

• diagnostiline vaid 50-60% juhtudes, väljendunud 

leiu puhul (4,6) 

 



Peensoole obstruktsioon 

KT-uuring (valikmeetod):  
• laienenud peensoole lingud (>2,5 cm) obstruktsioonist 

proksimaalsemal 

 

• kollabeerunud või tavalised soolelingud obstruktsioonist 
distaalsemal 

 

• ´small bowel feces´ 

 

• täielik (kontrastaine liikumist 3-24 tunni jooksul ei 
toimu)/osaline obstruktsioon (uuring dünaamikas) 

 

• võimaliku strangulatsiooni tunnused (paksenenud ja 
intensiivselt kontrasteeruv soolelein) (4,6) 



Peensoole obstruktsioon 

RadioGraphics 2009; 29:423–439 

* - ´small bowel feces´ 

s – peensoole lingud 

→ - obstruktsiooni piirkond 

c – kollabeerunud peensoole distaalne osa 



Peensoole obstruktsioon 

• õhk-vedelikunivood 

• astsiit 
AJR 2010; 194:120–128 



Peensoole obstruktsiooni tüsistused 

• anastomoosi dehistents 

 

• klipside rea katkemine 

 

• peensoole isheemia ja infakrt 

 

• septitseemia (12) 

 





SISEMINE SONG  

üldised tunnused KT-uuringul 

• kobar laienenud peensoolelinge 

 

• moondunud mesenteriaalsed veresooned 

 

• keerise tunnus (`Swirl sign´) – kõrge spetsiifilisus 

ja sensitiivsus sisemise songa osas (12) 

 

• nn. mushroom-kujuline songa värat (6) 

 



AJR 2006; 186:703–717 

AJR 2007; 188:745–750 

http://www.123rf.com/photo

_16520821_illustration-of-

a-mushroom-with-face-on-

a-white-background.html 



Keerise sümptom (`swirl`) 



Maost möödajuhtiva operatsiooni 

sisemise songa lokalisatsioon 

• Ristikäärsoole kinnisti defekti läbi - kõige 

sagedasem  

 

• Peensoole kinnisti defekti läbi (peensool-

peensool anastomoosi piirkonnas) –  

• suurem risk strangulatsiooniks ja volvuluse tekeks 

 

• Petersoni tüüpi sisemine song – Roux lingu 

taga (6,8,9) 



Roux lingu asend 

RadioGraphics 2006; 26:1355–1371 

antecolic 

retrocolic 



Mesocolon transversum´i sisemine song 

RadioGraphics 2012; 32:437–451 

AJR 2006; 186:703–717  



Mesocolon transversum´i sisemine song 

• peensoolelingud ristikäärsoole 

kinnistist kraniaalsemal 

• peensoolelingud ülemises 

lateraalses kvadrandis (maoköndi 

ja põrna vahel) 

• peensool-peensoole anastomoosi 

kõrge asetsus 

• moondunud veresooned suunaga 

kraniaalsele 

• Roux lingu ja/või biliopankreaatilise 

lingu laienemine (17) 

Fortschr Röntgenstr 2013; 185(5): 419-427 



Peensoolelingud ülemises lateraalses 

kvadrandis 

AJR 2007; 189:52–55 



Peensool-peensoole anastomoosi 

dislokatsioon  

AJR 2007; 189:52–55 



 Peensoole kinnisti defekti sisemine song 

• Väga varieeruva leiuga 

 

• Tavaliselt peensoole sopistumine keskkõhu tasemel 
keskjoonest paremale   

 

• Ristikäärsoole dislokatsioon kraniaalsele (12) 

 

• Mesenteriaalsete veresoonete koondumine songa 
värati piirkonnas  

 

• Mesenteriaalse tüve dislokatsioon (10) 

 

 



Transmesenteeriumi sisemine song 

AJR2006; 186:703–717 

AJR 2007; 188:745–750 

http://www.123rf.com/photo

_16520821_illustration-of-

a-mushroom-with-face-on-

a-white-background.html 



Retroanastomootiline sisemine song 

• Enamasti antecolic Roux-en-Y 

versiooni puhul  

 

• Peensoole lingude sopistumine 

läbi mesenteeriumi defekti 

peensool-peensool anastomoosi 

piirkonnas 

 

• Sopistunud peensoole lingud 

vasemas ülemises kvadrandis (8) 

 

 

AJR 2006; 186:703–717  



AJR 2006; 186:703–717 

Retroanastomootiline sisemine song 



Petersen´i sisemine song 

• GI-anastomoosi tagune song 

• Peensoole lingude sopistumine 

Roux lingu kinnisti, 

ristikäärsoole kinnisti ja 

retroperitoneumi vahele (8, 19) 

 

KT:  

• sisemise songa üldised 

tunnused 

• sopistunud sooleling maost 

kraniaalsemal 

 Int J Surg Case Rep. 2011; 2(6): 141–143 



Petersen´i sisemine song 

http://radiopaedia.org/articles/petersens-hernia 



Petersen´i sisemine song 

http://radiopaedia.org/articles/petersens-hernia 





Mao vertikaalne resektsioon 

• Restriktiivset tüüpi operatsioon 

• Ei toimu anastomooside rajamist 

 

Tüsistused: 

• Pikk klipside rida – dehistents 

ja leke 

• GI verejooks 

• Operatsiooniga seotud tüsistused 
(15, 13) 

 

http://www.newyorkbariatrics.com/sleeve

-gastrectomy/ 



The British Journal of Radiology, 84 (2011), 101–111 

Mao vertikaalne resektsiioon 



Mao vertikaalne resektsioon - leke 

The British Journal of Radiology, 84 (2011), 101–111 





Laparaskoopiliselt asetatav maopael 



Laparaskoopiliselt asetatav maopael 

• vähem invasiivne 

 

• restriktiivne mehhanism 

 

• operatsiooni käigus ei toimu soolte läbimist ning 
anastomooside tekket 

 

• väiksem risk malabsorptsiooni tekkeks 

 

• maopaela eemaldamisega võimalik taastada mao 
normaalset anatoomiat (3) 

 
 

 RadioGraphics 2012; 32:1161–1178 

  



RadioGraphics 2012; 32:1161–1178

  



Maopaela normaalne asend 

• ~2 cm mao-söögitoru üleminekust, distaalsem asetsus 
on seotud suurema libisemise riskiga 

 

• ϕ (fi)  nurk – 4-58° 

 

• 15-20 ml p/o manustamisel proksimaalne maotasku ei 
tohi ületada 4 cm laiemas mõõdus 

 

• maoseina ristimõõt ei tohi ületada 4 mm 

 

• proksimaalse maotasku passaži viivitamist ei tohi olla (3) 

 



ϕ nurk 

RadioGraphics 2012; 32:1161–1178

  



Tüsistused 

Varajased: 

• Mao perforatsioon  

• Maopaela libisemine  proksimaalse maotasku laienemisega 

• Infektsioon 

 

Hilisemad: 

• Maopaela libisemine 

• Proksimaalse maotasku laienemine, söögitoru laienemine 

• Maopaela erosioon läbi maoseina 

 

Seadeldisega seotud tüsistused: 

• komponentide vahelise ühenduse katkemine 

• port´i ümbritsevate kudede infektsioon (3, 5) 

 



Mao perforatsioon 

• varajane tüsistus (0,1-0,8% juhtudest) 

 

KT-leid: 

• valendikuväline kontrastaine 

• vaba gaas kõhukoopas  

• maopaela erosioon mao valendikku 

 

Ülemise seedetrakti läbivalgustus: 

• kontrastaine leke 

• maopaela vale asend natiivpildil (3) 



Mao perforatsioon 

 

 RadioGraphics 2012; 32:1161–1178 

  



Maopaela libisemine 

Kliiniline pilt: väljendunud refluks ja oksendamine (3) 

 

• anterioorne või posterioorne libisemine 

• ϕ nurk normi piiridest väljas 

• distaalse mao herniatsioon läbi maopaela 

• proksimaalse maotasku ja söögitoru laienemine 

 

Kaasnevad muutused: 

• krooniline mao stenoos (4-13% patsientidest) 

• mao isheemia 

• mao perforatsioon 

 



Maopaela libisemine 

RadioGraphics 2012; 32:1161–1178 

The British Journal of Radiology, 84 (2011), 101–111 

  



Proksimaalse maotasku laienemine 

• mahutab korraga >15-20 ml 

• suurem ristimõõt >4 cm 

• söögitoru laienemine 

 

• kliiniliselt: refluks, 

oksendamine 

 

Võimalikud põhjused: 

• maopaela libisemine 

• mao stenoos 

• liited  

• vale toitumine (antud juhul 

maopaela asend õige) 

 

Uuringud: 

• ülemise seedetrakti 

läbivalgustus 

• KT-uuring (3) 

 



Proksimaalse maotasku laienemine 



Maopaela erosioon läbi maoseina 

• hilisem tüsistus (0,3%-14% juhtudest) 

• osaline/täielik; äge/krooniline 

 

• kliiniline leid: nõrk valu epigastriumis, ebapiisav 
kaalulangus, veri oksemassis 

 

• Rö: maopaela vale asend, dünaamikas progresseeruv 
asendi muutus 

• KT:  
• väikese erosiooni puhul kontrastaine passaž ja lokalisatsioon 

tavalised  

• suurem erosioon - kontrastaine ümber erodeerunud maopaela osa, 
võimalik kontrastaine leke.  

• Endoskoopia:  maopaela osa mao valendikus (3) 



Maopaela erosioon läbi maoseina 

RadioGraphics 2012; 32:1161–1178 



Seadeldisega seotud tüsistused 

Erinevate osade ühenduse katkemine 

• Kliiniline leid: patsient võtab kaalust juurde. 

• Rö- ja KT-uuring: süsteemi osade vahelise ühenduse 

katkemine. 

• Läbivalgustus: kontrastaine süstimisel port´i ei toimu 

manžetti täitumist. 

 

Port´i piirkonna põletik 

• Kliiniline leid: turse, pehmete kudede punetus, palavik. 

• UH: nahaluskoe seisund, vedelikukogumid. 

• KT: sügavam põletik, abstsess kõhukoopas (3) 



Peensoole obstruktsioon 

• Seotud liidete moodustamisega maopaela toru ümber 

(reaktsioon võõrkehale) 

 

• KT-uuringul võib eristada liiteid ja paksenenud pehmesid 

kudesid ümber toru 

 

• Muus osas obstruktsiooni klassikalised tunnused (3) 



Tänan! 
http://www.thefunnyblog.org/2012/01/09/diet-fail-funny-fat-cat-pictures-animals-blog/ 
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