
Ksenia Rumjantseva, II a. arst-resident 
radioloogia erialal

* Äge kõht lastel – mida iga 
radioloog peab teadma



*Sissejuhatus

* Olulisimad ja sagedasemad seisundid, mis on eluohtlikud 
ning vajavad kiiret sekkumist on

1. Appenditsiit (2-18 a , tipp 5-15 a)

2. Invaginatsioon  (6k-2a)

3. Püloruse stenoos (imik)

* Kasutatavad radioloogilised uuringud:

1. CR kõhukoopast püstiasendis või külili

2. UH

3. KT  ? -kõrvaltoimed, vähirisk! (USAs ca 7 milj uuringut 
aastas)

4. MRT (ei ole esmane, kallis, ei ole kõikjal kättesaadav jne)



*Appenditsiit lastel



* Alumise parema kvadrandi valu 
sagedaseim põhjus

* Ajalooliselt NAR (negative 
appendectomy rate) – 15-25%, 
tänapäeval ~8 %.

* Suurem perforatsiooni risk (esimese 24h 
jooksul) :

          - <4 a – 40%

          - imikud – kuni 80%

* Kaks olulisemat mehhanismi:

a) väljaheide ummistab ussripiku ja 
jämesoole vahelise ühenduse 
(põhiliselt täiskasvanutel)

b) Seedetrakti viirusinfektsiooni foonil 
tekkinud ussripiku submukoosa 
lümfoidkoe hüperplaasia (põhiliselt 
lastel)



*Appenditsiidi diagnostika

1. Sümptomid

- Valu:            MB punktis (50%)

                      Üle kogu kõhu (42%)

                      Ei oska lokaliseerida (8%)

- Iiveldus (52%)

-Oksendamine (48%)

- Kõhulahtisus

2. Kliinilised uuringud

- Kehatemp >37,5

- Leukotsütoos 71%

-CRV tõus 58%

 

                       

3. Radioloogilised uuringud

-CR ( ½ juhtudest patoloogilise leiuta)

-UH (tavaliselt esmane ja ainus)

- KT (pigem mitte, komplitseeritud juhud?)



*Ultraheliuuringu tehnika

*High-resolution lineraarandur 5-12 MHz

*Küsi lapse käest kus kohas valutab (tavaliselt 
põletikuline appendiks asub just selles punktis, 
mida laps oma näpuga näitab)

*Proovi anduriga soolt kokku suruda– 
põletikuline appendiks ei ole komprimeeritav.

*Põhilised anatoomilised orientiirid – caecum, 
iliakaal veresooned, m. psoas.



*Ultraheli leid appenditsiidi 
korral

*Ussripiku seina läbimõõt on >6 mm, ussripik pole 
komprimeeritav

*Doppler-uuringuga registreeritav verevool ussripiku 
seinas

*Periappendikulaarse rasvkoe ehhogeensuse tõus 
(„hyperechoic halo“)

*Vaba vedelik

*Appendikolit

! Perforatsiooni korral appendiks võib olla normaalse 
suurusega või  üldse raskesti visualiseeritav.



*Diferentsiaaldiagnostika

1. Mesenteriaalne lümfadeniit
* Parema alumise kvadrandi valu tavaline põhjus, sageduselt  2. kohal

* Beniigne iseparanev seisund

* Suurenenud mes. lümfisõlmed on appenditsiidi kaudne tunnus – 
veendu, et appenditsiit ei ole maha magatud.

2. Infektsioosne (Yersinia, Salmonella, Campylobacter) või 
inflamatoorne (M.Cronh) ileiit.
* Jämenenud terminaaliileum on tavaliselt üks ja ainus UH leid (mitte 

segada laienenud ussripikuga!)

* Peristaltika tavaliselt jälgitav

*  KT või MRT



Normaalne appendiks dm < 6mm.

Võrdluseks: põletikuline appendiks



„Hyperechoic halo“ Ussripiku seina hüpereemia 

*Äge appenditsiit



Ruptureerunud appenditsiit – heterogenne mass 
paremas alumises kvadrandis

Abstess + reaktiivsed lümfisõlmed, mis polnud ultraheli 
uuringus nähtavad

* Tüsistunud appenditsiit          KT



* 22.11.13: 6-aastane poiss TLH valvetoast: App. ac?



*Invaginatsioon



*Kliiniline triaad:

I. Äge koolikuline kõhuvalu

II. Palpeeritav resitentsus kõhukoopas

III. Istesse ilmub veri - vaarikazelee

*Ca 20% lastest on asümptoomsed

*30-68% lastel on invaginatsioon olemas

*Tipp 3-9 e.k.

*Enamik pediaatrilistest invaginatsioonidest on idiopaatilised, ilma selle põhjustava anatoomilise 
defektita.

*10%-15% lastest võib haigus korduda. Peale operatiivset ravi on kordumisoht väiksem.

* Sagedasem asukoht – ileotsökaal/ileokooliline ühendus ( ca 85%) -parempoolne maksaalune piirkond! 

üks sooleosa on sopistunud teise sisse ja sellest tekib soolesulgus.



* Invaginatsiooni põhjused

1. Idiopaatiline 90% (nt ajutine soole liikumise ehk peristaltika häire)         

-soodustavad seisundid: nakkushaigused (düsenteeria, viirused)                                 6k – 2a

                                    muutused dieedis (uued toidud). 

 

2. Meckeli divertiikel                       

3. Juveniilne soole polüüp
4. Sooleseina hemangioomid/                                   <3k vastsündinutel

hematoomid                                                     või

5. Kasvaja/tsüst                                                             >2a lastel

6. Võõrkeha

7. Parasiidid

8. Vaskuliit (Henoch-Schönlein Purpura)



1. Tühiülesvõte kõhukoopast seistes 
(accuracy 40-90%)

- Ca 25% juhtudest patoloogilise leiuta

- Kuni 50% juhtudest – soolegaasi atüüpiline muster, 
ebaselge mass kõhukoopas/sooles (reeglina paremas 
ülemises kvadrandis)

- Kuni 25% - peensoole obstruktsiooni tunnused

2. Kontrastiga röntgenülesvõte 

- enne uuringut viiakse päraku kaudu soolde õhku. 

- sooled täituvad õhuga ja on näha, kus asub takistus, 
millest õhk edasi ei lähe. 

- Vahel õnnestub seejuures invaginaat soolest välja 
suruda ja olukord lahendada.

*Radioloogilised uurimismeetodid



2. Ultraheli (sensitivity 98-
100%, specifity 88-100%) - 
valikmeetod

- Ristitasapinnas ca 3-5 cm mass, 
hüpoehhogeenne soolesein 
hüperehhogeense keskosaga  – „doughnut 
sign“ või „target sign“

- Mitmed kontsentrilised hüper- ja 
hüpoehhogeensed rõngad (bull´s eye 
sign)

- Pikitasapinnas keskelt paikneva 
invaginaadi mõlemalt poolt eristuvad 
laienenud hüpoehhogeensed sooleseina 
kihid – „pseudokidney sign“ või „sandwich 
sign“

- Doppler – kas on nekroosi?

* Invaginatsiooni 
komponendid: 

- m: haaratud 
mesenteerium

- E: invagineeritud 
soolekönt

- R: turseline 
välimine soolesein

3. Ultraheliuuring



*Ultraheliuuringu tehnika

*High-frequency lineaarandur (5-12 MHz)

*Alusta paremast alumisest kvadrandist (caecum) 
liikudes tasapisi mööda jämesoolt distaalsele kuni 
rektumini (uuri hoolikalt parempoolne maksaalune 
piirkond! )

*Hoia andur kõigepealt ristitasapinnas! – „doughnut 
sing“ tuleb hästi nähtavale



*Diferentsiaaldiagnostika

*1. Caecumi või üleneva käärsoole jämenemine 
(põletikust või infektsioonist tingituna, ka 
visualiseerub mõnikord „target sign“-na)

* 2. Peensoole invaginatsioonid
- asuvad enamasti keskkõhus

- väiksema diameetriga

- asümptomaatilised, juhuleid

- spontaanne paranemine mõne minutiga

*  3. Ruptureerunud appenditsiit (võib meenutada „target 
sign“



Doughnut sign

Target sign

Pseudokidney sign

Sandwich sign

*Invaginatsioon



* Invaginatsioon?  Ruptureerunud appenditsiit?

7a tüdruk parema alumise 
kvadrandi valuga – invaginatsioon? 
(vanus!)               kontrastiga 
(õhk)Rö ebaõnnestunud        op! 
(appenditsiit)



* 26.11.13   5-aastane poiss TLH valvetoast: 
kõhuvalu

Ema keeldus operatsioonist, laps hospitaliseeritud 
jälgimiseks, mitme päeva jooksul invaginaadile sobiv 
struktuur püsib muutuseta, laps loid – laparatoomia 
(paremal alakõhus midagi ei leitud v.a LS pakette) – 
kas on olnud invaginatsioon?



*Püloruse stenoos



*Esinemissagedus: 2-5/1000

*P > T (4:1), geneetline eelsoodumus

*95% 3-12. elunädalal, tipp 4. elunädalal

*Mao lõpuosas asuva lukuti lihas suureneb, kude tiheneb ja muutub 
kõhreliseks

Tüüpilised sümptomid:

- oksendamine, alguses sporaadiline, siis fontäänina

-Kõhuvalud, koolikud

- Söömishäired, kaalulangus +/-

-Dehüdratatsioon ..



*Radioloogilised uurimismeetodid

*Seedetrakti ülaosa kontrastiga röntgenuuring
- Kui oksendav laps jääb püloruse stenoosi vanusegrupist väljapoole või kui kliiniline kahtlus püloruse stenoosi suhtes  on 

väike

- Aitab tuvastada oksendamise teisi põhjusi  (nt. malrotatsioon, GÖRD)

*UH – praegu kuldne standard, 100% tundlikkus ja spetsiifilisus 
(operaator-sõltuv!)

*Haigus ei vaja erakorralist operatsiooni, seega haiglates, kus 
UH 24/7 võimalus puudub, alustada sümptomaatilise ravi ning 
teha UH esimesel võimalusel.



*Röntgenuuring kontrastiga (Baarium)

*Double-track sign

-KA immitseb kitsenenud püloruse sisse

*String sign 

(sama põhimõte)



*Ultraheliuuringu tehnika

*Enne uuringut võib lapsele anda juua glükoosi või elektrolüütilist 
(Pedialyte®) lahust – sageli lihtsustab püloruse visualiseerimist.

*High-resolution lineaarandur 5-12 MHz

*Oluline orientiir – sapipõis, mis asub alati 

pülorusest lateraalsemal

*Võib panna last paremale küljele (poolpõiki),

et maovedelik laiendaks püloruse piirkonda

*Otsi ülesse normaalse kolmnurkse bulbus duodeni, mis asub kohe 
maoantrumist distaalsemal – jälgi, kas vedelik maost pääseb sinna 
vabalt?



*Normaalne anatoomia

A = gastric antrum, D = triangular duodenal bulb, sma = superior mesenteric artery, smv = superior mesenteric 
vein, gb = gallbladder, ivc = inferior vena cava, panc = pancreas. Normaalne pülorus tähistatud noolega.



* Normaalne anatoomia

* - sapipõis
D – duodeenum
A – antrum
Noolega tähistatud 
pülorus



*Püloruse stenoos – UH leid

*Peamine dgn kriteerium: püloruse lihaskihi paksus > 3-
4mm. 

*Püloruse kanali pikkuse mõõtmine ( N < 12mm), sageli raskesti 
mõõdetav, ei ole piisavalt usaldusväärne

Teised tunnused:

* Püloruse limaskihi paksenemine

*Aktiivselt peristalteeruv suur magu

- Püloruse „healoomulise“ hüpertroofia põhjused: pülorospasm 
või peristaltika (mööduv, jälgi kas pülorus aja jooksul avaneb 
vabalt?)



* Püloruse stenoos – target sign

hüpertrofeerunud 
lihaskiht 
(hüpoehhogenne), 
keskosas paksenenud 
limaskiht 
(hüperehhogenne)



* Püloruse stenoos

Lihakihi hüpertroofia Püloruse kanali elongatsioon 
(15.19 mm)



* Püloruse stenoos – cervix sign



* Teised ägeda kõhuvalu põhjused lapseeas

Vastsündinu

- NEC
- Hirschprungi tõbi
- Viirusinf-d
- Perforatsiooniperitoniit
- Soole volvulus
- Mesenteriaalinfarkt
- Neerupealise verejooks
- Sepsis
- Neeruveenitromboos

Imik

- Soole duplikatuur
- Strangulatsioon
- Kõhukoopas asetseva 

testise torsioon
- Intraparietaalsed songad
- Pitsunud kubemesong
- Ovariaaltorsioon
- Tsüsti verejooksud
- Meckeli divertikuliit
- Reieluu epifüsaarne 

osteomüeliit

Väikelaps

- Gastroenteriit
- Mesenteriaallümfadeniit
- Äge uriiniretensioon
- Jersinioos
- Otiit
- Tonsiliit
- Meningiit
- Pneumoonia
- Maliigne lümfoom 

kõhukoopas
- Wilmsi tuumor, 

neuroblastoom
- Tsüstid, tsüstide 

pöördumised
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