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Haigusjuht

• 74 aastane meespatsient 05.12 pöördub EMOsse 

• Eilsest kõhuvalu ja puhitus. Palavik 38,4 C. VAS 5 

• Kaasuvana: hüpertensioon, paroksüsmaalne FA, siinussõlme nõrkuse sündroom, 
südamerütmuri olemasolu, kerge mitraalklapi prolaps, MI ja PKI 2014. a, GERD, 
gonartroos, podagra, koletsüstiit 2017. a, mittetoksiline struuma 

• Regulaarselt tarvitatav ravi: apiksabaan 5 mg 2x, metoprolool 1x, 
telmisartaan+amlodipiin 80 mg + 10 mg 1x, atorvastatiin 40 mgx1, tamsulosiin 1x 

• Operatsioonid: tehisrütmuri implantatsioon 2021, perkutaane 
koronaarangioplastika koos stendi paigaldamisega 2014. a



Objektiivne leid

• Kõhukatted pehmed. Palpatoorne hellus ülakõhus ja paremal all-ning 
keskkõhus, vasemal keskkõhus palapatoorne valulikkus ja 
peritoneaalärritusnähud +-. Peristaltika hästi auskulteeritav, patoloogilisi 
infiltraate ei palpeeri.



KT leid



Edasine käik

• “Kuna patsient kasutab Eliquist ning on manustanud kaks annust ning peritoniidi 
nähtusid ei esine, siis rakendame esialgu konservatiivset ravi (Unasyn 3g x 4 i.v.)” 

• CRV 76 —> 114 —> 124 —> 75 mg/L 

• WBC 10,6 —> 9,8 —> 7,8 (norm 4,1-9,7) E9/L 

• 07.12 tehtud uus natiiv KT, kus leid püsib olulise dünaamikata. 

• Patsient soovib 08.12 isiklikel põhjustel haiglast lahkuda. Selgitatud võimalikke 
tüsistusi ning ordineeritud raviks Ciprinoli 500mg x 2 12 päeva. Tuleb vastuvõtule 
14.12 

• Ambulatoorsel vastuvõtul patsient kaebusteta, CRV 6,4 mg/L, planeeritud 
operatiivne ravi 23.12



Uuesti EMOs

• 18.12 pöördub patsient uuesti EMOsse 

• Eile õhtul algas patsiendil kõhuvalu, mis on tugevam vasakul keskkõhus. 
Kõhuvalu on sarnane divertikuliidiga esinenud kõhuvalule, aga nõrgem. 
Valu on tugevam sissehingamisel ja kõhu palpatsioonil. Öösel tõusis 
palavik 38 kraadi, lisaks esines nõrkus ja pearinglus. Ravimitest võttis 
NoSpad öösel 2 tabletti 2 korda, espumisani 4 tabletti 2 korda ja Mezymi 1 
korra. Kõhukinnisust, kõhulahtisust, iiveldust, oksendamist eitab. 

• Kõht palpatsioonil pehme, valulik alakõht keskelt ja vasak keskkõht 

• CRV 63,5 mg/L , WBC 13,2 E9/L



KT leid



Operatsiooni kirjeldus

Nabast kraniaalsemale nahalõige, sealt optilise troakaariga kõhuõõnde. TAP blokaad, 
seejärel tööpordid- 3 troakaari paremale mammillaarjoonele. Avastatud ileotsökaalnurk, 
ning sealt peensoolt pidi liikudes avastatud vasemal ülakõhus, ristikäärsoole kinnistiga 
liitunud peensooleling. Vabastatud kääride ja nüri preparatsiooni abil peensool liitunud 
rasvikust ja ristikäärsoole kinnistist. Seejärel laiendatud naba piirkonna 
minilaparotoomiat, ning tõstetud peensooleling haavast välja. Tegu siis ilmselt Meckeli 
divertikliga. Divertikkel ja peensool resetseeritud. Peensool anastomoseeritud 75mm GIA 
stapleriga. Anastomoos antiperistaltiliselt külg-küljega. Meso defekt suletud 3-0 
Monocryl õmblusega. Naba piirkonna fastsiadefekt suletud 2-0 PDS niidiga. Nahale 
resorbeeruvad õmblused. 



Patoloogia vastus

• Peensoole resektaat ca 6,5 cm pikkusega. Soolesein sopistusega kuni 4,5 
cm pikkusega ja kuni 2,2 cm läbimõõduga. Sopistuse välispind pruunikas, 
veidi räpane, kohati kaetud fibrolipomatoosse koega. A. sopistuse distaalne 
kolmandik. B. sopistuse keskmine kolmandik lisakoega. C. sopistuse 
proksimaalne kolmandik.  
• Histoloogiliselt: Peensoole seina kõikidest kihtidest koosnev sopistus 
(Meckeli divertiikul). Varieeruva intensiivsuse ja aktiivsusega krooniline 
põletik sopistuse seinas (divertikuliit). Fibrolipomatoos, verevalumid ja 
väljendunud polümorfrakuline põletikuline infiltratsioon sopistuse 
välispinnal (peridivertikuliit). Maligniteeti ei ole.



Peensoole divertiikulid

• Esinevad harvem kui jämesooles, esinemissagedus 0,06-4,6% 

• Sagedamini mesenteeriumi poolses seinas ja kohtades, kus veresoon läbib sooleseina va Meckel, mis on nö “õige 
divertiikul” ehk temas esinevad kõik sooleseina kihid 

• Teistes omandatud divertiikulites sopistunud vaid mukoosa ja submukoosa 

• Ekstraluminaalsed divertiikulid võivad esineda erinevates anatoomilistes piirkondades - kõige sagedamini 
duodeenumis, harvem jejunumis ning kõige harvem iileumis 

• 60-70% peensoole divertiikulitest on asümptomaatilised 

• Kui sümptomaatiline, siis suhteliselt mittespetsiifiline kliinik - vahelduv või äge kõhuvalu koos leukotsütoosi ja 
palavikuga 

• Duodeenumi divertiikulid on 4-5 korda sagedasemad kui jejunoileaalsed 

• Sagedasemad komplikatsioonid on seedetrakti verejooks (30%), perforatsioon (23%), soolesulgus (17.3%), 
divertikuliit (14,9%), aga ka pankrease/sapiteede haigus (duodeenumi puhul), abstsess, imendumishäired, volvulus, 
bakteriaalne ülekasv



Duodeenumi divertiikulid

03.03.2021 V.Tšerkassov. Duodeenumi divertiiklid

https://ery.ee/wp-content/uploads/Tallinn/2020-2021/V_Tserkassov_Duodeenumi_divertiikel_030321.pdf


Meckeli divertiikul

• Kõige sagedasem kaasasündinud seedetrakti anomaalia 

• Omfalomesenteerilise (vitellointestinaalse) juha sulgemise häire 

• Nö “õige” divertiikul ehk divertiikulis on kõik sooleseina kihid 

• Kuni 60% sisaldavad heterotoopset limaskesta - sagedamini mao ja pankrease 
limaskesta 

• Divertiikulit toidab oma arter - vitellointestinaalne arter 

• Tavaline asukoht on vaagnas, paremal alakõhus või naba ümbruses ja 
antimesenteerilises seinas ehk mesenteeriumi vastasseinas 

• 2% elanikkonnast 

• Suurem osa Meckeli divertiikulitest 40 - 100 cm kaugusel ileotsökaalklapist 

• Tavaliselt ~5 cm pikk ja ~2 cm diameetriga 

• Tüüpiliselt asümptomaatiline, elu jooksul risk komplikatsioonideks 4-40% 

• Meestel sagedamini sümptomaatiline



Radioloogiline leid

• Ultrahelis vedelikuga täidetud umbselt lõppev 
paksuseinaline sool, jälgitav “gut signature”, ühendus 
normaalse peristaltikaga peensoolega 

• Lisaks enteroliidist võib olla kaja 

• KT-s tubulaarne umbselt lõppev sooleosa, tavaliselt 
terminaalses ileumis antimesenteerilises seinas 

• Aümptomaatilistel juhtudel tavaliselt jääb 
peensoolelingude vahele ja pole leitav 

• Stintsigraafial 99mTc-pertehnetaat koguneb ektoopilise 
mao limaskesta mutsiini sekreeritavatesse rakkudesse  

• Parema sensitiivsusega lastel (85-90%), täiskasvanutel 
kuni 60%



Komplikatsioonid

• Sagedasemateks komplikatsioonideks on peptiline haavand, peensoole 
sulgus, divertikuliit, perforatsioon



Seedetrakti verejooks

• Ektoopilise mao limaskesta tõttu



Enteroliit



“Inverted diverticulum”
A 57-year-old male with a history of chronic right lower 
quadrant pain and occult blood loss. Axial CT images (a, b) 
reveal an inverted Meckel’s diverticulum intussuscept- ing into 
the ileum, resulting in the “pseudolipoma” sign (arrow) as a 
result of invagination of the mesentery of the Meckel’s 
diverticulum into the terminal ileum. Further barium 
enteroclysis (c) also showed a lead point which is seen as a low-
attenuation area (arrow). The patient underwent surgical 
resection, and pathology revealed the diverticulum, which was 
lined by small intestinal mucosa with focal gastric heterotopic 
mucosa (d) (haematoxylin and eosin, 320)

• Ultrahelis “double target sign”  - jälgitav 
soolesein ja divertiikuli sein ja nende vahel 
mesenteriaalne rasvkude 

• KT-s jääb mulje intraluminaalsest rasvkoest 
kuna mesenteriaalne rasvkude invagineerub 
koos divertiikuliga 

• Saab eristada intestinaalsest lipoomist, 
kuna lipoomil pole ümber pehmekoelist 
komponenti 



Meckeli divertikuliit

• Põletik tekib tavaliselt kas happe 
sekretsioonist ektoopilise mao limaskesta 
poolt või mehhaanilisest sulgusest 

• UH paksuseinaline, tubulaarne, 
mittekompresseeritav tsüstjas lesioon 
paremal alakõhus või väikevaagnas, “gut 
signature”, ühendus peensoolega jälgitav, 
ümber hüperehhogeenne rasvkude 

• Sarnane pilt pimesoole põletikule, eristada 
aitab normaalse pimesoole leidmine  

• KT tubulaarne umbselt lõppev strukuur, sein 
kontrasteerub, ümber rasvkoe infiltratsioon





Jejunoileaalne divertiikul

• 18 % peensoole divertiikulitest 

• 75 % patsientidest leitakse ka jämesoolest divertiikulid 

• 80 % jejunumis, 15 % iileumis ja 5 % mõlemas 

• Peaaegu alati vanematel patsientidel kui 40 eluaastat, sagedamini 70-aastastel ja 
vanematel 

• Osa kirjanduse andemetel 2 korda sagedamini meestel kui naistel 

• 60% patsientidest on kroonilised sümptomid - täiskõhutunne, puhitus, 
ebamugavustunne ülakõhus, ebamäärane kõhuvalu, steatorröa, imendumishäired 

• 10-20% patsientidel ägedad komplikatsioonid - divertikuliit (kuni 6,4%), hemorraagia, 
obstruktsioon, perforatsioon (põletiku, trauma või võõrkeha tagajärjel)



Radioloogiline leid

Case courtesy of Eric F Greif, Radiopaedia.org, rID: 53781



Radioloogiline leid

A 75-year-old man with ileal diverticulitis. (A and B) Abdominal US demonstrates thickening of 
the ileal wall and hypoechoic irregular formations with hyperechoic centre, connected to the 
ileum and suggestive of diverticula (arrowheads). Diffuse hyperechoic tissue around these 
structures characterized the inflamed fat. An extraluminal collection with air bubbles is also 
visualized (arrows). (C and D) Computed tomography confirms the extraluminal air (black 
arrows) and the inflammation of the adjacent fat. It also shows a thin hypodense rim, probably 
mesenteric fat, separating the inflammatory mass from the sigmoid colon wall (white arrows). 
There are some uncomplicated jejunal diverticula (arrowheads).



?
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