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Mis valmistab peavalu

• Palju erinevaid lõikusi (AR, APR, IPAA, 
Hartmann, … )

• Muutunud anatoomia

• Puudulik anamnees (millal mida lõigati)



Kolorektaalse operatsiooni näidustused

Kasvajad, haavandiline koliit, Cronh’i tõbi, divertikuliit, sooleisheemia,
perekondlik adenomatoosne polüpoos, …,



- Parem hemikolektoomia
- Transversumi kolektoomia
- Vasak hemikolektoomia
- Sigmoidektoomia
- Subtotaalne kolektoomia
- Totaalne kolektoomia

- Hartmann

- Eesmine resektsioon (AR)
- Abdominoperineaalne rektumi
ekstripatsioon (APER)

Kooloni resektsioon

Rektumi resektsioon



• Sageli erakorraline lõikus
näiteks soole perforatsiooni
korral divertikuliidist, 
kasvajast, põletikulisest
soolehaigusest tingituna.

• primaarse anastomoosi
tegemine on liiga kõrge
riskiga (tüsistuste mõttes).

• Rajatakse stoom, 
teoreetiliselt on hiljem (3-6 
kuud) võimalik heas üldseisus
patsiendile teha
kolorektaalne anastomoos.



Sigmasoole ja rektumi
resektsioon

• AR – anterior resection – eesmine resektsion sfinektereid
säästev. Koloanaalne anastomoos. 

Resketsiooni koha järgi eristatakse:

- Kõrge

- Keskmine

- Madal (tüsistuse risk suurim).

• APR – abdominoperineal resection – abdominoperineaalne
ekstripatsioon. Sigmasool ja rektum eemaldatakse 
abdominaalselt ning anaalosa perineaalse lõike kaudu. Rajatakse 
lõplik stoom.



Anastomoositüübid

- Ots-otsaga. Soolevalendikud on sama 
läbimõõduga.

- Külg-küljega anastomooside eelis on suur 
läbitavus ning hea vaskulariseeritus. Võivad 
raskendada hilisemat kolonoskoopiat
(arvestada distaalsemal).

- Ots-küljega anastomoos kui proksimaalne
valendik on väiksem (näiteks parempoolse 
hemikolektoomia järgselt ileum+koolon).



• Külg-küljega anastomoosid lekivad kõige 
vähem, ent otstesse tekivad sopid, kus 
tekib bakterite ülekasv - võib põhjustada 
haavandeid (blind pouch syndrome) 
(pigem harv).

• Radioloogile võivad meenutada KT-
uuringul kogumikke/abstesse. 

Külg-otsaga anastomoos. S – proksimaalne koolon, 
S - distaalne koolon. Täht* - blind end



Anastomoosi leke

• Kolorektaalsete lõikuste 
puhul 5-10% (Scardapane
2005).

• Tüsistuste mõttes ei ole 
vahet, kas stapler’iga või 
käsitsi õmmeldud.

• Kliinilised sümptomid 
üldjuhul 2 nädala jooksul, 
sagedamini 5-7 postop. 
päeval.

• KT on valikmeetodiks lekke 
diagnostikas. 



Anastomoosi leke

• Natiivuuring.

• Distaalse GI trakti lekke hindamiseks per rectum
kontrastaine kuna per os passaaži aeg on väga varieeruv 
(võib kombineerida mõlemat).

• Võimaliku abstessi hindamiseks vajalik ka iv. kontrastainega 
faas.

• NB! normileid ei välista leket! 

• Hemostaasimaterjal mimikeerib leket/abstsessi – aitab 
ainult suhtlus kirurgiga.

Double rectum sign



Stapler’i dehistsents (must 
nool) ja kontrastaine leke 
(valge nool), vaba gaas –
anastomoosi leke. „Double 
rectum sign“



Stapler’i dehistsents. Vaba gaas
ja vedelik – anastomoosi leke.



• Stapler’i joon näib pigem
intaktne, vaba gaas ja
vedelik – anastomoosi leke.



Pildil 10 päeva pärast 
parempoolset 
hemikolektoomiat. Vaba gaas 
ja vedelikukogum (täht) - leke.

Õhk resorbeerib kõhuõõnest 
tavaliselt 2-4 päeva jooksul. 
Kui üle nädala, siis võib julgelt 
pidada patoloogiliseks.



Anastomoosi striktuur ja sooleperforatsioon. 
Proksimaalne sooleling on lai. C – koolon, vaba gaas -
täht*. Striktuuri on rohkem ots-otsaga anastoomidel.

Piirdunud kontrasteeruva äärisega 
abstsess – täht*. R- rectum. 



Lekke ravi

• Radioloogiline leid ei peegelda lekke raskusastet, raviotsust 
mõjutab enam kliiniline leid.

• Väiksemad lekked ravitakse konservatiivselt: parenteraalne
toitmine, vedelikukogumike drenaaž (endoskoopiliselt, 
transrektaalselt, transvaginaalselt, transgluteaalselt KT-
kontrolli all).

• Kui väike leke laheneb konservatiivselt, soovitatav kontroll-
KT mõne kuu möödudes veendumaks, et probleem on 
lahenenud.

• Peritoniidiga patsient vajab erakorralist lõikust, sageli 
rajatakse stoom.



Fistlid

• Vaginaalne

• Kusepõiega

• Presakraalne

• Nahapinnale

Postop AR. STIR MRI paremal enterokutaanne fistel (nool), mis 
avaneb nahale sfinkterist kella 8 suunas. Fistli ümber on rasvinfiltraat 
(täht*).



Enterokutaanne fistel (valge nool) pärast 
parempoolset hemikolektoomiat.

(C- koolon. I – iileum)

Enterovaginaalne fistel.



Stoomid

• Sõltvalt asukohast räägitakse 
jejunostoomist, ileostoomist, kolostoomist
jne.

• Ajutine vs permanente (viimased ca 65%).

• Lingostoomil eristame aferentset ja 
eferentset lingu. 



• Aferentne ling  (valge nool)

• Eferentne ling (must nool)



Stoomi tüsistus

• Parastomaalne song on 
olemuselt armisong. 5 a 
jooksul tekib ca 50% 
kolostoomidel (vähem
ileostoomidel).



• Stoom on pitsunud 
kõhulihaste vahele. 
Venoosne pais. Ümbritsev 
rasvinfiltratsioon.



Stoomi varajane postop 
tüsistus: parastomaalne
abstsess, kujuneb välja
üldjuhul 1 nädala jooksul.



KT leiu tõlgendamise ajal pead teadma 
stoomi rajamise aega! 

Post.op 3. päev.

Pildid A ja B: Stoom on kollabeerunud, 
kergelt turses kontrasteeruva 
mukoosaga (norm varajane postop. 
leid)

Pildid C ja D:– vaba gaas ja rasvkoe 
infiltratsioon (norm varajane postop. 
leid)

Varajane, kuid harv komplikatsioon on 
stoomi isheemia/nekroos 
(kontrasteerumisehäire)



• MRT-d peaks eelistama 
noorematel patsientidel kuna 
tõenäoliselt saavad nad elu 
jooksul väga palju radioloogilisi 
uuringuid.

• Piltidel on tegemist Cronh’i tõve 
reaktivatsiooniga.



APR (rektumi ja anuse resektsioon) ja 
presakraalne mass.

• Kusepõis, prostata, seemnepõiekesed ja peensool liiguvad rektumi resektiooni
korral posterioorsemale. Emaka allavajumine on varasemast tõenäolisem.

• Suuremal osal on post.op perioodis presakraalne mass 3-5 cm – hiljem dif. 
diagnostiliselt raske eristada postop. granulatsioonikudet/fibroosi retsidiivist. 
Beniigne mass peaks dünaamikas (2-6 kuud) mõõtmetelt kahanema, kuid paljudel 
juhtudel võib jääda püsima aastateks (aastakümneteks?). Post.op muutuste piirid  
aja jooksul pigem teravnevad, kuid maliigsel protsessil on pigem vastupidine 
muster (selgepiiriline -> hägusapiiriline).

• Kasvajamarkerite tõus räägib maliigsuse poolt.

• Lokaalse protsessi hindamiseks sobib hästi MRT. Kauglevik - KT. Fibroosi ning 
retsidiivi diferentseerimisel võib abiks olla PET/CT.



AR (rektumi resektsioon)
Presakraalne ruum võrreldes preop laieneb paari cm võrra. Olulisem 
laienemine >5 cm viitab lekkele või infektsioonile, hilisemas etapis 
retsidiivile.  

Postop KT:
Ots-otsaga anastomoos (valge nool)

Presakraalruumi ootuspärane post.op laienemine 
(must nool)



Presakraalruumis pehmekoeline 
tihedus (must nool) –
ootuspärane varajane postop. 
leid. 

Peensoolelingude kerge 
laienemine (valge nool) –
paralüütiline iileus.



Presakraalne varajane post.op kogumik. (AR lõikus) 7 kuu kontrollülesvõttel on see mahult vähenenud.



6 kuud post anastomoosi
lekkest pehmekoe tihedusega 
mass presakraalsel. KT alusel 
väga keeruline eristada 
retsidiivi või beniigset postop. 
leidu. Muutust vajalik hinnata 
dünaamikas (2-6 kuud). Leid 
osutus beniigseks.



Mutsinoosse kartsinoomi retsidiiv 
(kinnitatud histoloogiliselt). PET/CT 
uuringul mutsinoosne ca üldjuhul 
ei kogu märkainet.



• Ileumist moodustatud
reservuaari ja päraku vaheline
anastomoos (Ileal Pouch Anal 
Anastomosis, IPAA) on 
peesoolest ehitatud konteiner. 
Jämesool on sulgurlihasest
ülemisest osast alates
eemaldatud. Peensoolest
moodustatud kott kinnitatakse
anaalkanali lõppu.



J-tüüp. Paksenenud soolesein ja vedelik - põletik.



IPAA post.op leid:

Soolesein on paksenenud, 
submukoosa on hästikontrasteeruv 
– põletikulie viitav leid (inglise k. 
pouchitis). Esineb kuni 50% 
patsientidest. Etioloogia on 
ebaselge, arvatakse olevat 
kombinatsioon mikrofloora 
muutusest, isheemiast ning 
fekaalsest staasist.

Selleks, et eristada norm. postop
muutuseid, võiks võimalusel 
uuringutega oodata 6-8 nädalat. 



Kokkuvõte

Tunne 
postoperatiivset 

anatoomiat

Otsi üles kõik 
anastomoosid

Anastamoosid
võivad olla käsitsi 

õmmeldud või 
„klipsidega“

Kontrastaine 
puudumine 

valendikust väljas 
ei välista leket

Vii end kurssi kõigi 
varasemate 
uuringutega

Suhtle kirurgiga
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Tänan kuulamast!


