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Sissejuhatus

 IBD: UC, CD
 UC mucosa, pindmine submucosa
 CD kõik kihid

 Lastel perekondlik 19-41% juhtumitest (vs 5-10% täiskasvanutel)
 25% enne 20 ea
 Lastel 4% enne 5 ea, 18% enne 10 ea
 CD ainult jämesooles lastel sagedamini
 22% lastel esialgu soolevälised nähud
 Mida varasema algusega IBD, seda tõsisem kulg ning tüsistused
 Klassika: kõhulahtisus (UC verine), valu



Sissejuhatus
 Lastel sageli esimene uuring
 Kõhueessein tavaliselt õhem
 Standartsed UH eelised
 Ei vaja sedatsiooni (vs MRE)

 Anatoomiline + funktsionaalne pilt (peristaltika)
 Saab hinnata transmuraalseid muutusi (vs endoskoopia)
 Sobib nii sümptomaatiliste kui ka asümptomaatiliste patsientide jaoks
 Sensitiivsus 74-88%, spetsiifilisus 78-93% (>90% term. Iileum)
 →

 Pindmine andur sobib paremini
 Uuritud kontraktsioonita soolelinge kerge survega
 Kas valmistada ette? Nt nil p.o 4 t enne uuringut → gaas ↓
 30 min pärast 300 Kcal sööki

 terminal ileum seinte paksus 1.1±0.2 → 1.2±0.2 mm
 sigmoid colon 1.2±0.3 → 1.4



Millal kasutada? Ekspertide 
arvamus:

 Skriining
 Diagnoosi kinnitamine
 Haigus lokaliseeritud term. Iileumi piirkonda
 Haiguse jälgimine peale MRE/CTE
 Abstsesside/ tüsistuste ravi



Mida uurida?
 Mõõtmine: serosa / muscularis propria → mucosa / lumen

 Millele pöörata tähelepanu?
 Eelkõige:

 Seina muutused

 Vaskularisatsiooni muutused

 Suurenenud lümfisõlmed

 Lisaks
 Soole peristaltika

 Mesenteeriumi muutused

 Fistulid

 Vaba vedelik

 Kotistunud vedelik



Mis on norm?

 Normi väärtused
 Jejunum 0.5 mm - 1.1 mm

 Ileum 0.6 mm - 1.9 mm

 Cecum 0.7 mm - 1.9 mm

 Colon 0.7 mm - 1.9 mm
 Imikutel kuni 12 kuud ileum 2.0 ± 1.0 

mm, terminaalne iileum 2.8 ± 0.8 mm
 Lümfisõlmed nähtavad tervetel 0-13 

av 62–69%. Vaba vedelik 23%.  

 Üldiselt jämesoole seinad paksemad 
vanematel lastel
 0-4 av vs 15-19 av  0.3 mm - 0.5 mm 

paksemad

 Diagnoosimisel ei ole oluline

 Bonus fact: korrelatsioonis 23–79 av
populatsioonis

 max colon 2.0 mm 20-29 av

 max ileum 1.5 mm 10 – 14 av.





Tulemused

 CD 9-18 av iileum 5.6±1.8 mm 
 sümptomaatilistel pt-l soolte 

seinad paksemad 
5.2±2.1 mm vs 4.7±0.75 mm

 UC 2-18 av colon >3 mm 













Diagnoos

 Kuldne standard - endoskoopia
 Piltdiagnostika peale endoskoopiat
 CT/MR enterograafia
 Konrastainega enterograafia ei ole esiplaanil
 Vaagna MR, rektaalne UH perianaalsete abstsesside/ 

fistulite diagnostika



Vajalik süsteemne lähenemine





Kokkuvõtte

 Kui uurid, siis uuri pindmise anduriga
 Uuri kontraktsioonita soolelinge, kerge survega

 Lastel norm: kuni 2 mm tervetel lastel
 Täiskasvanutel norm: peensooles kuni 3 mm, jämesooles kuni 5 mm.
 Imikutel iileum paksem kui lastel

 CD: 5.1±1.9 mm, haaratud terve sein
 Normaalne anatoomia kadunud

 Ära unusta teisi haigusi, mis mõjutavad sooleseina
 Käsitle pt-i terviklikuna
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Tänan tähelepanu eest!


	UH põletikuliste soolehaiguste diagnostikas lastel
	Sissejuhatus
	Sissejuhatus
	Millal kasutada? Ekspertide arvamus:
	Mida uurida?
	Mis on norm?
	Slide Number 7
	Tulemused
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Diagnoos
	Vajalik süsteemne lähenemine
	Slide Number 16
	Kokkuvõtte
	Kasutatud kirjandus

