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Kõhuvalu on üks sagedasemaid põhjuseid EMOsse pöördumiseks. 

Sageli neid haigeid uuritakse ägeda appenditsiidi, divertikuliidi või muu
kirurgilise patoloogia väljalülitamiseks. 

Rasvikuripiku põletik (epiploic appendagitis) ja omentumi infarkt on 
kaks spetsiifilist rasvnekroosi tüüpi, mis sageli on kõhuvalu põhjuseks, 
nende seisundite õigeaegne diagnoosimine on oluline vältimas
ebavajalikku kirurgilist sekkumist. 

Mõlemal seisundil on iseloomulik kliiniline kulg, kuid need võivad
mimikreerida teisi ägeda kõhtu põhjusi täiskasvanutel ja lastel.



Rasvikuripiku põletik (epiploic appendagitis)
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• Rasvikuripikud (appendices
epiploicae) on väikesed vitseraalse
peritoneumi väljavõlvumised, mis
sisaldavad rasva, kahte arterit ja 
veeni, lähtuvad jämesoole seroosselt
pinnalt piki taenia longitudinales
kahes reas.

• Sigmasool –> alanev käärsool –> 
jämesoole parem pool

• 0,5-5 cm pikad



Rasvikuripiku põletik (epiploic appendagitis)

• Kuju ja mobiilsuse tõttu on rasvripikud torsiooni aldid. Torsiooni või
veresoone oklusiooni tulemusena tekib põletik ja äge
isheemiline/hemorraagiline infarkt.

• Epiploic appendagitis võib tekkida tsökumist rektosigmoidaalse
üleminekuni, sagedamini sigmasoole piirkonnas. 

• M=N, nooremad patsiendid (tavaliselt 40-50-aastased)

• 2,3-7,1% kliiniliselt divertikuliidi kahtlusega patsientidest on 
rasvikuripiku põletik. Vriesman AC. Abdominal Imaging, 2002

• On seost ülekaaluga, raske või ebatavaline trenn



Kliiniline leid

• Äge kõhuvalu, mis tavaliselt on vasakul alakõhus

• Palpatoorne valulikus infarki piirkonnas

• Kliiniliselt võib sarnaneda ägedale appenditsiidile, divertikuliidile jne 
sõltuvalt esinemise piirkonnast

• Ei ole palavikku (võib olla subfibriliteet), iiveldust, oksendamist ega 
muid seedetraktipoolseid sümptomeid, k.a soole tegevus ei muutu

• Laboratoorsed näitajad on tavaliselt normaalsed



Radioloogiline leid
• Peamiseks diagnostiliseks meetodiks 

on KT
• Tavaolukorras ei ole rasvikuripikud

nähtavad, tulevad nähtavale, kui on  
vedelikuga ümbritsetud  või 
põletikulised

• Tüüpiliselt väike, ovoidne ala rasvkoest
(reeglina all 5 cm), mis on ümbritsetud
pehmekoe ringiga (paksenenud 
vistseraalne peritoneum). 

• Tavaliselt eesmisel ja anterolateraalsel
kõrvalolevast jämesoolest. 

• Ümbritseva rasvkoe tihenemine ja 
lokaalne parietaalse peritoneumi
paksenemine
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• Sageli on näha
tsentraalset täppi, mis
on kas tromboseerunud
veen või seesmine
hemorraagia. 

• Kaasuvat jämesoole
seina paksenemist või
muud patoloogilist
leidu tavaliselt ei ole, 
põletikulised muutused
piirduvad soole kõrval
oleva rasvkoega. 
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Põletikuline rasvikuripik songakotis
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Oma haige



ULTRAHELI

• Rasvikuripiku põletik on
• Ovoidne või kolmnurkjas, 

heterogeenne/kajarikkas, 
mittekomprimeeritav, 
avaskulaarne mass, mille on 
kajavaene serv

• Muutus maksimaalse valu
punktis,

• Kõrvalolev sool on tavaline. 

http://ultrasound-cases.blogspot.com.ee/2015/02/ultrasound-cases-of-epiploic.html



Noor mees tugeva valuga vasakul alakõhus.  Maksimaalsel valu piirkonnas on selgepiiriline mittekompromeritav kajarikkas mass soole kõrval. UH 
on soolesein tavapärane. Massi ümber on kajavaesem rõngas, mis on paksenenud vistseraalne peritoneum (nagu ka KT-s)

http://sumerdoc.blogspot.com/2011/10/epiploic-appendagitis-ultrasound.html



T2 rasvsupressiooniga Lava kontrastiga

MRT tavaliselt ei kasutata diagnostikaks.
T1 ja T2 kujutistel rasvale iseloomuliku signaaliga mass, mida ümbritseb kitsas 
„kapsel“ ja turseline signaal kõrval olevas rasvas. 

The Internet Journal of Surgery, Volume 31 Number 1



Loomulik kulg

• Sümptomid kaovad 
tavaliselt 10-14 p 
pärast

• Radioloogiline leid 
püsib pikkemalt, 
kuni 6 kuud.
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Rasvikuripik võib pöörduda oma vaskulaarsel jalakesel, tekib appendix
epiploica irdumine ja selle tulemuseks on mobiilne mass kõhus.  

Nekrotiseerunud rasvkoesse võivad tekkida kaltsifikaadid. 

Keha KT uuringu vahe on mõned päevad, on näha lokalisatsiooni muutev perifeerselt kaltsifitseerunud mass, eeldatav 
avulseerunud rasvikuripik
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• Avulseerunud rasvikuripiku ümber või perifeersele võib tekkida
fibrooskude
• võib tekkida „keedetud muna“ väljanägemine

3 aastase vahega teostatud KT uuringud, alakõhus on lokalisatsiooni muutnud kompleksne mass, 
krooniliselt avulseerunud rasvikuripik tsentraalse kaltsifikaadiga.
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• Diagnoos pannakse muu patoloogia väljalülitamise teel

• Reeglina 
• on iseparanev seisund 10-14 päeva jooksul.

• patsiente ravitakse konservatiivselt, valuvaigistitega vajadusel. 



Suure rasviku infarkt



Omentumi infarkt 

• Suur rasvik on suur neljakihiline peritoneaalne volt, mis on mao ja
ristikäärsoole vistseraalse peritoneumi jätk. Selles on rasva ja veresooni,
sageli on see intraabdominaalsete põletike leviku teeks. 

• Omentumi infarkt on harv ägeda kõhuvalu põhjus, <4 juhtumi 1000 
appenditsiidi juhtumi kohta (idiopaatiline).
• Infarkt on harv kuna suurel rasvikul on rikkalik kollateraalne veresoonte võrgustik.
• Madal esinemissagedus ja mittespetsiifiline kliiniline avaldumine viib selleni, et 

omentumi infarki ekslikult peetakse appenditsiidiks, peptiliseks haavandiks, 
koletsüstiidiks, pankreatiidiks jne.

• Primaarne ja sekundaarne



Primaarne omentumi infarkt
• Klassikaline primaarse omentumi infarkti lokalisatsioon on paremal

alakõhus.
• paremal lateraalsel on omentumi vaba serv vaesema verevarustusega võrreldes muu

omentumiga, selle pärast see piirkond võiks olla isheemiale enam tundlik. 
• Mobiilne segment pöördub enda ümber ilma konkreetse intraabdominaalse

patoloogiata, mille tulemusena tekib arteriaalse ja venoosse verevarustuse häire. 
• Primaarne infarkt on sageli hemorraagiline

• Soodustavateks faktoriteks võivad olla ülekaalulisus, lokaalne trauma, 
ülesöömine, köha, äkkilised keha liigutused, hüperkoagulopaatia,
hüperperistaltika, kõhulahtistite kasutamine, omentumi anatoomilised 
variandid jne.

• Võib tekkida tervetel patsientidel, nagu maratoni jooksjad



Sekundaarne omentumi infarkt

• Primaarsest sagedamini

• Põhjusteks võivad olla
• Omentumi traumaatiline kahjustus, nt lõikus või kõhu trauma, 

• Suure rasviku põletik

• hüperkoagulopaatia, vaskuliit, polütsüteemia, südame puudulikkus

• omentumi torsiooni põhjustatuna lisamassist (tsüst, tuumor), liidetest.



Omentumi infarkt

• Kliiniline leid
• Äge/alaäge kõhuvalu

• Reeglina paremal alakõhu valu, ka palpatoorne valu

• Palaviku ja teiste gastrointestinaalsete sümptomite puudumine

• kerge WBC ↑

• Erinevalt rasvripiku põletikust, mis esineb valdavalt täiskasvanutel on  
ca 15% omentumi infarktiga haigetest lapsed.



Radioloogiline leid

• Klassikaliselt
• solitaarne, üle 5 cm, mitte kontrasteeruv, enkapsulleerunud, heterogeenne 

mass rasvikus.

• paremal  alakõhus ristikäärsoolest eespool või ülenevast käärsoolest 
anteromediaalsel

• Varajane ja kerge infarkti korral võib olla ainult kerge rasvkoe 
tihenemine eelpool manitud piirkonnas

• Kuigi tavaliselt on omentumi infarkt parempoolne, ka vasakpoolne
infarkt võib spontaanselt tekkida.



radiographics.rsna.org



• Omentumi torsiooni korral 
on näha veresoonte
keerdumist omentumis.

radiographics.rsna.org



KT leid

Ebatavaline infarkti lokalisatsioon tavaliselt tekib kirurgilise sekkumise
tõttu, millest on häiritud omentumi verevarustus. 

Sarnaselt rasvikuripiku põletikuga on kõrval olev sooleosa rahulik, kuigi
harva võib olla ka sooleseina kerge paksenemine, mis on omentumi
põletiku otsene levik.

Kui omentumi infark on vastu ristikäärsoolt ja selles piirkonnas on 
divertikkel, siis pildiliselt võib olla raske divertikuliidist eristada.



Postop omentumi infarkt

radiographics.rsna.org
Clin Radiol. 2012 Feb;67(2):134-9. 



• Väike omentumi infarkt, 
pildiliselt meenutab rasvikuripiku
põletikku, kuid lokalisatsioon on 
vale
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Loomulik kulg.

Väheneb ajas (a- varajane infarkt post-op, b-25 p, c-7 kuud, d-3 aastat)

Abdom Imaging (2006) 31:549–554



• Uh leid on rasvikuripiku põletikule sarnane leid, kajarikkam rasva ala, mis
on maksimaalse valulikuse piirkonnas. 
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Prognoos ja ravi

• Reeglina on omentumi infarkt iseparanev seisund ja võib olla ravitav
konservatiivselt. Debaat kirurgilise ravi kohta.

• Võib komplitseeruda, nt abstsessi formeerumine, mis vajab kirurgilist
ravi/ dreneerimist.
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Põletikulise rasva lesiooni differentsiaaldiagnostilisse ritta kuuluvad

• epiploic appendagitis

• omentumi infarkt

• äge apenditsiit
• kliiniline leid, peab olema nähtav põletiku tunnustega apendiks

• Divertikuliit
• kliiniline leid (sagedamini palavik, oksendamine, iiveldus jne), põletiku näitajad veres,  

vanem populatsioon, põletikku tunnused divertiklis, rasva muutust divertikli ümber



Põletikulise rasva lesiooni differentsiaaldiagnostilisse ritta kuuluvad

• Skleroseeriv mesenteriit/mesenetriaalne pannikuliit

• Mittespetsiifiline põletik ja fibroos mesenteriaalses rasvkoes, tüüpiliselt 60-70- aastastel, 
võib olla  valu, palavik, oksendamine ja iiveldus, kõhulahtisus; iseparanev ja hea
prognoosiga.  

• Mesenteriaalne pannikuliit,  mesenteriaalne lipodüstroofia või retraktiilne mesenteriit. 
Terminit mesenteriaalne lipodüstroofia kasutatakse, kui juhtivaks on rasvnekroos. 
Retraktiilne mesenteriit ei ole eristatav kasvajast.

• Segastruktuuriga massid mesenteriaalsete veresoonte ümber, ei dislotseeri veresooni, 
veresoonte ümber on rasva rõngas.



Skeleroseeruv mesenteriit
Neli haiget erineval määral fibroosi, 
rasvnekroosi, lümfadenopaatiat ja 
põletikku.
c ja d retraktiilne mesenteriit , ei saa 
pildiliselt eristada kartsinoidist , 
desmoidtuumorist, histoloogililselt
tõestatud retraktiilne mesenetriit.
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Põletikulise rasva lesiooni
differentsiaaldiagnostilisse ritta
kuuluvad

• omentumi kasvajad, nagu 
liposarkoma, peritoneaalne 
kartsinomatoos jne

(a) Liposarkoom

(b) Liposarkoomi retsidiiv

(c) Tuberoosne skleroos eksofüütse angiomüolipoomiga

(d) Tsöökumi tuumori retsidiiv rasva tihenemisega
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Kapseldunud rasvnekroos

http://www.dermpathpro.com



Kapseldunud rasvnekroos

• Võib olla ükskõik kus kehas, esmalt seda kirjeldati rinnas 1975.a 
Schimdt-Hermes ja Loskant poolt. 

• Kapseldunud rasvnekroos on trauma või isheemia tagajärg

• Tekib rasva degeneratsioon, nekrootiline rasvkude organiseerub ja
selle ümber tekib kitsas või lai fibrooskapsel. 

• Anamneesis on tavaliselt operatsioon.  

• Võib olla lokaalne palpatoorne valulikus. 



Kapseldunud rasvnekroos on kompleksne, kerge mahulise efektiga
lesioon, mille kapsel võib kergelt kontrasteeruda.
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Kapseldunud rasvnekroosi sisse võivad tekkida põletik ja kaltsifikaadid. 
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Erinevalt liposarkoomist, rasvanekroos ei kasva sisse naaberelunditesse

Väike või lokaalne liposarkoomi retsidiiv võib olla rasvnekroosile sarnane. Mõnedel
juhtudel vajalik JNB eristamas neid kahte. 
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Loomulik kapseldunud rasvnekroosi kulg on mahu vähenemine

RG • Volume 31 Number 7



Pankreatiidiga seotud rasva seebistumine

https://cristieashe.wordpress.com/2015/08/14/adventures-in-soap-making-the-ways-of-soaping/



Pankreatiidiga seotud rasva seebistumine

• Pankreatiidi korral lipolüütilised ensüümid kahjustavad pankreast ja 
ümbritsevat rasvkude.

• Kahjustatud rasvkude aktiveerib makrofaage ja põletikulisi
mediaatoreid, mis võimendavad põletikulist vastust. 

• Fosfolipaasid ja proteaasid ründavad adipotsüütide membraane
vabastades ja hüdrolüüsides triglütseeriide. 

• Tekkinud vabad rasvhaped liitudes seerumi kaltsiumiga moodustavad 
kaltsiumi seepe.  



• Pärast ägedate eksudaatide ja astsiidi lahenemist rasvnekroosi
sõlmed on nähtavad retroperitoneaalselt ja kõhuõõnes.

• Sõlmed võivad käituda mahulisena

• Võib olla hilist kontrasteerumist

• Pankreatiidi anamnees ja varasemad uuringud võivad viidata nodulaarsele 
rasvnekroosile eristamas seda peritoneaalsest kartsinomatoosist



Rasvnekroosi sõlmed pankreatiidiga haigel 
Esimene pilt on ägeda pankreatiidi perioodis, teine 1 kuu hiljem, kus on rasvnekroosi sõlmed retroperitoneaalsel
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Äge pankreatiidi staadium ja 4 kuud hiljem. Tekkivad peritoneaalset kartsinomatoosi simulleerivad
rasvnekroosi  sõlmed.
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Eelnevalt raske pankreatiit, selle järgselt 
tekkinud suured massid mesenetriaalsele. 
Maliigsuse kahtluse tõttu on teostatud biopsia.

Laparoskoopia pilt , biopsial rasvnekroos 
ja fibroos

RCR Radiology Case Reports | radiology.casereports.net



Oma haige



Tänan kuulamas!
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