
Appendagitis epiploica, 

mesenteriaalne pannikuliit ja suure 

rasviku infarkt

Vladimir Tšerkassov
1. aasta arst-resident radioloogias



Appendagitis epiploica

Harv iselimiteeruv jämesoole appendix epiploica isheemilis-põletikuline 

protsess

appendix epiploica on peritoneumiga kaetud subseroosse rasva jätke

suurusjärgus 1,5 x 3,5 cm (tavaliselt)

jämesoolel on 200, paiknevad kahes reas (taenia libera’l ja taenia omentalis’el)

ristikäärsoolel vaid üks rida

verevarustus 1-2 soole serooskesta toitearterist

Intraperitoneaalne fokaalne rasvinfarkt on haiguste grupp, milles on 

appendagitis epiploica ja rasviku infarkt



Appendagitis epiploica 

epidemioloogia ja sümptomid

Epidemioloogia: sagedamini 11-49 a vanustel, sagedamini naistel ja 

ülekaalulistel

Sümptomid

kõhuvalu ja kõhulihaste kaitsepinge

põhimõtteliselt eristamatu akuutsest apenditsiidist ja divertikuliidist

kuna esineb fokaalne peritoneaalärritus, võib valu mingisse piirkonda lokaliseeruda



Appendagitis epiploica patoloogia

Ühe või enama appendix epiploica põletik

Põletiku põhjus on enamasti appendix’i torsioon või venoosse äravoolu 

blokeerumine tromboosist

Sagedus vastavalt anatoomilisele piirkonnale:

rektosigmoidaalnurk 57%

ileotsükaalregioon 26%

ülanev käärsool 9%

ristikäärsool 6%

alanev käärsool 2%



Appendagitis epiploica 

ultrahelidiagnostika

Ümar, mittekomprimeeritav, hüperehhogeenne moodustis

Moodustisel pole sisemist vaskulaarsust

Moodustise ümber on hüpoehhogenne ala

Diameeter 2-4 cm

Lokaalne massiefekt, kuid pole sooleseina paksenemist ega astsiiti



Appendagitis epiploica 

kompuutertomograafia
KT-leid enamasti tüüpiline

Rasvatihedusega struktuur jämesoole kõrval, diameeter 1,5-3,5 cm

Tsentraalne tihedam regioon (tromboseerumisest)

Ümber õhuke kõrge tihedusega piir paksusega 1-3 mm

Ümbritseva rasvkoe põletikuline infiltratsioon

Kokku puutuva peritoneumi osa paksenemine

Enamasti ei kaasu jämesoole seina paksenemist (kui seda esineb, on see väga vähene)

Kui protsess on krooniline, võib appendix kaltsifitseeruda ja ära kukkuda, tekivad 

intraperitoneaalsed vabad kehad

Kui haaratud on ussripiku appendix epiploica, on kliiniline pilt ja KT leid sarnane apenditsiidile







Appendagitis epiploica ravi ja 

diferentsiaaldiagnoos

Ravi

Iselimiteeruv

NSAID

Kirurgiat enamasti ei vaja

Diferentsiaaldiagnoos

akuutne apenditsiit

divertikuliit

mesenteriaalpannikuliit

rasviku kasvajad

rasviku infarkt



Mesenteriaalne pannikuliit

Mesenteeriumi rasvkoe idiopaatiline krooniline põletik

Teise nimetusega skleroseeriv mesenteriit ja retraktiilne mesenteriit

Enamasti 60. eluaastates, meestel veidi rohkem



Mesenteriaalse pannikuliidi kliiniline pilt

Kliiniline pilt varieeruv:

Kõhuvalu

Soolesulgus või sooleisheemia

Mass kõhus (tihke moodustis vasakus ülemises kvadrandis / keskel)

Diarröa

Mõnel juhul soolemotoorika muutused ja kaalulangus

Mõnikord asümptomaatiline



Mesenteriaalse pannikuliidi patoloogia

Enamasti haaratud peensoole mesenteerium

Sigmasoole mesokoolon ja suur rasvik võivad samuti haaratud olla

Haigusel on kolm staadiumi:

Mesenteriaalne lipodüstroofia – mesenteeriumi rasvkoe degeneratsioon

Mesenteriaalne pannikuliit – põletikureaktsioon

Skleroseeriv mesenteriit – fibroos, võimalik

Võimalikud seosed pahaloomuliste kasvajate, kõhukoopakirurgiaga, 

autoimmuunsete haigustega ja Weber-Christiani haigusega (idiopaatiline 

korduv febriilne mittesupuratiivne nodulaarne pannikuliit)



Mesenteriaalse pannikuliidi ultrahelileid

Mesenteeriumi juure paksenemine ja hüpoehhogeensus

Võimalik massiefekt

Doppleruuringul massisisesed veresooned



Mesenteriaalse pannikuliidi KT-leid ja 

MRT-leid
Sõltuvalt peamisest haaratud koest:

Teravapiiriline või häguste piiridega mass mesenteeriumis

Mesenteeriumi massiefekt

Mattklaasi tüüpi varjustus (“udune mesenteerium”)

Tavaliselt mesenteeriumi läbivate veresoonte ümber normaalne rasvkude

Võimalikud  kaltsifikatsioonid ja nähtavad <5 mm lümfisõlmed

MRT-leid sarnane







Mesenteriaalse pannikuliidi ravi ja 

prognoos

Toetav ravi, haigus enamasti iselimiteeruv

Pika kulu korral kortikosteroidid, tsüklofosfamiid või asatiopriin

Kirurgiast ei ole abi



Mesenteriaalse pannikuliidi 

diferentsiaaldiagnoos

Mesenteriaalne kartsinoid

Mesenteriaalne lümfadenopaatia maliigsusest – lümfoom, 

kolorektaalkartsinoom, metastaasid

Põletikud – apenditsiit, divertikuliit, koletsüstiit, pankreatiit

Mesenteriaalne lipoom

Intraperitoneaalne fokaalne rasvinfarkt



Rasviku infarkt

Harv äge kõhu põhjus

Suure rasviku vaskulaarsest puudulikkusest

Kliiniline pilt ebaspetsiifiline ja ravi enamasti konservatiivne



Rasviku infarkti kliiniline pilt

Äge kõhuvalu

Valu ja hellus paremas alumises kvadrandis

Pole palavikku ega gastrointestinaalseid sümptomeid

Enamasti sportlikud patsiendid (suure rasviku verevarustus vähene)



Rasviku infarkti patoloogia

Primaarne ja sekundaarne

Primaarne

parem alumine kvardant ülanevast käärsoolest ja umbsoolest mediaalsemal

verevarustuse häire suure rasviku paremal serval (selles piirkonnas artereid vähem)

mõnikord suure rasviku alaosa veenide „sulgumine“ vaagnas

mõnikord rasviku torsioonist

Sekundaarne

kirurgia, kõhutrauma, varasem rasviku infarkt



Rasviku infarkti radioloogiline leid

Primaarne reeglina paremas alumises kvadrandis, sekundaarne algpõhjuse 

lähedal

Enamasti patoloogiline ala suurem kui 5 cm (diferentsiaaldiagnoos 

apendikuliidist)

Ultraheli

Fokaalne rasviku hüperehhogeensus

KT

Fokaalne rasvkoe infiltratsioon, hüperdensne ümbritsev ala, torsiooni korral näha soonte 
pöördumine



Case courtesy of Assoc Prof Frank Gaillard, Radiopaedia.org, rID: 2739



Case courtesy of Dr  Adriana Dubbeldam, Radiopaedia.org, rID: 22341



Rasviku infarkti ravi ja 

diferentsiaaldiagnoos

Ravi

Konservatiivne

Tüsistuste korral (nt abstessi teke) vajalik kirurgiline või radioloogiline dreneerimine

Diferentsiaaldiagnoos

Appendagitis epiploica

Akuutne apenditsiit

Divertikuliit

Mesenteriaalpannikuliit


