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Rasvkoe infltratsioon KT-uuringul
   
   
   Sooleseina paksenemine koos rasvkoe 

infltratsiooniga viitab ägeda kõhuvaluga patsiendil GI 
trakti haaratusele kuid dif.diagnostiline spekter on lai. 



Enamik GI trakti ägedaid põletikulisi haigusi  
(infektsioossed, mitteinfektsioossed, isheemilised) 
haaravad esmajoones soole seina. 

Neil juhtudel on sooleseina paksenemine oluliselt 
märkimisväärsem võrreldes rasvkoe infltreeritusega. 

Rasvkoe infltreeritus võib neil juhtudel olla väga 
tagasihoidlik.  



Ebaproportsionaalne rasvkoe infltreeritus 
Mõningatel GI trakti ägedate seisundite korral haarab patoloogiline 

protsess eeskätt mesenteeriumi.
Neil juhtudel on rasvkoe infltratsioon sooleseina paksenemisega 

võrreldes ebaproportsionaalselt suurem (nn. disproportionate fat 
stranding).

Ebaproportsionaalne rasvkoe infltreeritus viitab konkreetsetele 
haigustele : 

     -  divertikuliit
     -  rasviku infarkt
     -  appenditsiit
     -  rasvripiku põletik (appendagitis, appendix epiploicumi 
        põletik). 
Ebaproportsionaalne rasvkoe infltratsioon – abistav tunnus 

ägeda kõhuvaluga patsientide KT-uuringute hindamisel.



Pilt 1. 
Pseudomembranoosne 
koliit. Seina paksenemine 
on suurem kui rasvkoe 
infiltratsioon. 

Pilt 2. Divertikuliit  -
sooleseina  paksenemine 
ja rasvkoe infiltratsioon. 
Rasvkoe infiltratsioon 
suurem kui seina 
paksenemine.



 1. Divertkuliit
Divertiiklid on jämesoole seina mukooskihi ja 

submukosskihi väljasopistised läbi lihaskihi ja tekib väike 
(tavaliselt umbes 1 cm suurune) taskutaoline moodustis. 

Võivad esineda kogu jämesooles, sagedamini alanevas 
käärsooles ja sigmasooles. 

Divertiikleid ei esine rektumis ! 
Divertikuliidi põhjuseks on  sopistise kael okluseerub, selle 

järgneb põletik, erosioonid ja mikroperforatsioonid. 
Mikroperforatsioonidest kujuneb perikolooniline põletik, 

mis on tüüpiliselt väljendum kui põletik jämesoole seinas.
95 %  juhtudel esineb alanevas käärsooles. 
Parempoolne divertikuliit esineb 5 % juhtudes ja 

sagedamini asiaatidel. Divertikuliit ristikäärsooles ja 
peensooles on haruldane.



Divertkuliidi KT leid
Jämesoolt ümbritseva rasvkoe infltratsioon, mis 

on väljendunum kui fokaalne jämesoole seina 
paksenemine. 

Näha divertiiklid.
Põletikulisest protsessist võib olla tingitud 

vedeliku kogunemine sigmasoole 
mesenteeriumisse – “koma sümptom” (“comma 
sign”)

Mesenteriaalsete veresoonte laienemine – 
“sajajalgse sümptom” (“Centipede sign”)



Pilt 3. Divertikuliit.
   Vasakul perikolooniline 

rasvkoe infltatsioon, mis on 
suurem kui  alaneva käärsoole 
seina paksenemine. Näha 
„normaalne” divertiikel ja  
„haige” divertiikel.

.



Pilt 4. Divertikuliit ja koma 
sümptom. 
47a. pt. Caecumi divertikuliit. 
Lateraalse fastsia 
paksenemine meenutab 
tagurpidi koma märki. 
Caecumi seina kerge 
paksenemine (väike nool) 
ja  divertiikel (suur nool).



Pilt 5. Sigmasoole divertikuliit ja “sajajalgse sümtpom”.
Sirgeid veresooned, mis toidavad sigmasoolt. Kerge seina 
Paksenemine (pikk nool), divertiikel (nooleotsad) ja vedelik  
Mesenteeriumis (lühike paks nool).



Divertkuliit või adenokartsioom ?
Tabel 1. Divertikuliidi ja Soole adenokartsinoomi dif. tunnused KT uuringul

Tunnus                Divertikul Adenokartsinooma

Divertiikel Peaaegu alati nähtavad Võib olla või mitte olla

Rasvkoe infiltratsioon Ebaproportsionaalne Puudub või minimaalne 

Koma või sajajalgse 
sümptom 

Jah Ei

Vedelik Mesenteeriumi juures Ei ole

Jämesoole seina 
paksenemine

Kerge, sile, kontsentriline Kontsentriline/tugev, 
irregulaarne, 
ekstsentriline 

Üleminek normaalsest 
ebanormaalse seina 
paksusele

Järk-järguline Järsk

Segmendi pikkus Pikk 5-10 cm Tsentraalne <5 cm

Lümfadenopaatia Ei ole Lokaalne



Soole adenokartsinoom

Tugev soole seina paksenemine (nooled), ilma rasvkoe infiltratsioonita. 
Ebaproportsionaalne tihe seina paksenemine viitab haigusele, mis pärineb sooleseinast. 
Teisel pt-l. seina paksenemine on suurem, madalamal kihil normaalne sein, 
lümfoadenopaatia. Suurenenud l/sõlmed viitavad käärsoolevähile mitte divertikuliidile.



Rasvripiku põletk  epiploic appendagitss I
Rasvripikud on rasvkoelised struktuurid mis kitsal 

jalakesel võlvuvad jämesoole välispinnale 
periotenaalõõnde. 

Paiknevad kahes eraldi pikireas ning ulatuvad 
caecumist sigmasoole lõpposani. 

Kokku 50–100, 1–2 cm paksud ja 2-5 cm pikad. 



Rasvripiku põletk  epiploic appendagitss II

Normaalselt neid KT-uuringul ei näe kuna neid 
varjutab ümbritsev rasvkude. 

Erandina joonistuvad nad välja astsiidi korral. 
Iga rasvripikut varustab 1-2 väikest arterit ja 

dreeneerib 1 veen. Veresooned läbivad kitsa 
jalakese.

Rasvripiku veresoonte paiknemine kitsas jalakeses 
ning rasvripiku suur liikuvus soodustab 
torsioonide teket ning järgnevat rasvripiku 
isheemilist või hemorraagilist infarkti. 



Rasvripiku põletk  epiploic appendagitss III

Äge rasvripiku torsioon viib lokaalsele põletikule -  
epiploic appendagitis.

Protsess lokaliseerub sagedamini caecumis 
(parempoolne alakõhuvalu) või sigmasooles 
(vasempoolne alakõhuvalu).

Kliiniliselt sarnane ägedale appenditsiidile või 
divertikuliidile. 



Rasvripiku põletku  epiploic appendagitss  K 
tunnused

Iseloomulikud tunnused – enamasti diagnostilised ! 
Jämesoole kõrval paiknev (parakolooniline) ovaalne 

rasvkoelise tihedusega mass – põletikuline või 
infrakteerunud appendix epiploica.

Massi ümbritseb hästipiirdunud hüperdensne ääris  - see 
on põletikuline paksenenud vistseraalne peritoneum.

Kõrge tihedusega tsentraalne punkt mis viitab rasvripiku 
tromboseerunud  soontele või tsentraalsele hemorraagiale. 
 

Rasvkoe infltreeritus on väljendunum kui kerge reaktiivne 
jämesoole seina paksenemine.

Oluline on mitteinvasiivne diagnoos, sest iselimiteeruv 
haigus ! 



Rasvripiku põletk  epiploic appendagitss

Sigmasoole 
normaalsed 
rasvripikud, mis 
ujuvad 
astsiidivedelikus. 

Alaneva käärsoole ees rasvkoelise 
tihedusega ovaalne mass (kitsas valge 
nool), mida ümbritseb hüperdensiivne 
ääris (paksenenud vistseraalne 
periteoneum). Mass sisaldab tsentraalset 
tihedat punkti (tromboseerunud sooned). 
Mõõdukas rasvkoe infiltreeritus 
(noolepea) ja kerge jämesoole seina 
paksenemine (tühi nool). 

46 a. pt. Väljendunud 
rasvkoe infiltratsioon 
(noolepead) ning 
hüperdensiivse äärise ja 
tsentraalse täpiga  
rasvkoeline mass. 
Sooleseina paksenemine 
vaid kerge.



Suure rasviku infarkt  omental infarcts

Suur rasvik koosneb peritoneumi kihtidest. Rasvik ulatub 
kaudaalsemale mao suurest kurvatuurist ning katab 
kardinataoliselt ristikäärsoolt. Verevarustuse saab rasvik 
põhiliselt paremast ja vasemast a. gastro-epiploicumist. 

Tavaliselt on suur rasvik KT-uuringul näha kui 
ristikäärsoolest eespool asetsev rasvkoe kiht, mis sisaldab 
väikseid veresooni. 

Suure rasviku segmentaalne infarkt ilmneb enamasti 
paremal ning meenutab kliiniliselt appenditsiiti või 
koletsüstiiti.  Parema poole sagedasem haaratus on 
tingitud rasviku parema poole verevarustuse 
embrüoloogilisest variandist, mis loob soodsa pinnase 
venoosse tromboosi kujunemiseks. 

Riskifaktoriteks on rasvumine ja hiljutine operatsioon.  



Suure rasviku infarkt  omental infarcts  K 
tunnused
KT-uuringul näeb rasviku infarkt välja kui suur 

koogitaoline kõrge tihedusega rasvkoeline mass keset 
rasvikut. 

Mass võib olla vahetult jämesoole kõrval. 
Võib olla näha reaktiivset sooleseina paksenemist 

kuid põletikuline protsess suures rasvikus on 
tunduvalt väljendunum. 

Ravi on konservatiivne. 



Suure rasviku infarkt  omental infarcts  K 
tunnused

Normaalne suur rasvik (omentum) - rasvkoeline kiht ristikäärsoole ja kõhu eesseina 
vahel.



Suure rasviku infarkt  omental infarcts  K 
tunnused

Suure rasviku infarkt. Äge parempoolne ülakõhuvalu. Inhomogeenne mass 
suures rasvikus ( nool) eespool ristikäärsoolt. Mõõdukas sooleseina 
paksenemine (noolepea). 



Suure rasviku infarkt  omental infarcts  K 
tunnused

Suure rasviku infarkt 60 a. naisel ägeda parempoolse ülakõhuvaluga. Inhomogeenne 
kõrge tihedusega rasvkoeline mass (noolepead) suures rasvikus, mis avaldab 
eespoolt massiefekti ristikäärsoolele. 



Suure rasviku infarkt  omental infarcts  K 
tunnused

Suure rasviku infarkt 60 a. naisel ägeda parempoolse külje valuga. Inhomoheenne 
ebateravalt piirdunud rasvkoeline mass (noolepead) keset suurt rasvikut distaalsemal 
üleneva käärsoole seinast (nool). 



Rasvripiku põletk ja suure rasviku infarkt

Tabel 2. Dif. Diag Rasvripiku põletik ja omental infarkt KT uuringul

Tunnused Epiploic appendagitis Suure rasviku infarkt

Hüperdensiivne ääris Esineb Ei esine

Kõrge tihedusega keskosa Esineb Ei esine

Asetsus jämesoole suhtes Vahetult soole kõrval Keset suurt rasvikut

Valu lokalisatsioon Parem alumine kvadrant, 
vasak alumine kvadrant

 Parem alumine kvadrant,  
 
 parem ülemine  kvadrant.



Appenditsiit 
Põhjuseks valendiku obstruktsioon fekaliitide või 

lümfoidse hüperplaasia poolt. Harvemini 
põhjuseks võõrkehad, parasiidid ja metastaatiline 
tuumor.  

Obstruktsiooni korral tõuseb valendikusisene 
rõhk ning appendiksi sein venitub. Selle 
tulemusena tekib venoosse äravoolu takistus, 
arterite kompresioon ja isheemia. 

Valendikus bakteriaalne ülekasv ning nende 
invasioon appendiksi seina – kujuneb 
transmuraalne põletik ning lõpuks appendiksi 
infarkt koos mikroperforatsiooniga. 



Appenditsiit:  K tunnused
Laienenud (d > 6 mm) vedelikuga täitunud 

appendiks. 
Paksenenud kontrasteeruvad seinad 
Ümbritseva rasvkoe infltratsioon
Konkremendid appendiksis
Kaudse tunnusena : caecumi kaela paksenemine 

(caecal bar sign) 
Väljendunud rasvkoe infltratsioon paremal 

alumises kvadrandis märkmisväärse ileumi või 
caecumi seina paksenemiseta on alati viiteks 
appenditsiidile. 



Appenditsiit:  K tunnused

Paksenenud seinaga 
appendiks (valged nooled) 
koos ümbritseva rasvkoe 
väljendunud infiltratsiooniga 
(noolepead). Kõrge tihedusega 
konkrement appendiksis (must 
nool). 

Laienenud vedelikuga täitunud ning 
kontrasteeruvate seintega appendiks (valge 
nool). Väljendunud rasvkoe infiltratsioon 
(noolepead). Näha on konrement (tühi nool).
Caecumi sein on paksenenud (caecal bar sign, 
must nool). 



Appenditsiit:  K tunnused

Appenditsiit 32 a. mehel. Väljendunud rasvkoe infiltratsioon (noolepead), mis ümbritseb 
suurenenud appendiksit (tühi nool). Caecumi paksenemine on väheväljendunud (must 

nool). Konkrement (valge nool). 



Appenditsiit:  K tunnused

Appenditsiit perforatsiooni ja abstsessiga. Appendiksi seina fokaalne katkemine 
(must nool). Katkemine on näha kui muus osas pideva limaskesta 
kontrasteerumise (valge nool) katkemine. Abstsess ümbritseb appendiksit. 
Näha ka konkrement ja vähene sooleseina paksenemine. 



Keised ägedad rasvkoe infltratsiooni 
põhjused
Äge peritoniit :  rasvkoe infltratsioon on difuusne 

ja multifokaalne. 
Soole põletik, soole infektsioon, soole isheemia : 

väljendunum on sooleseina tsirkulaarne 
paksenemine. 

Pankreatiit ja koletsüstiit : rasvkoe infltratsioon 
vahetult põletikulise organi ümber. 

Jämesoole vähi perforatsioon
Trauma, kirurgilise lõikuse järgne



 roonilised seisundid, millega kaasneb 
rasvkoe infltratsioon
Primaarsed suure rasviku tuumorid : rasviku haaratus 

siis infarktiga võrreldes palju nodulaarsem 
Rasviku tuberkuloos : sarnane rasviku infarktile, kuid 

iseloomulikud on : madala tihedusega l/s-d, 
sooleseina paksenemine, eriti ileotsökaalsel. 

Mesenteriaalne pannikuliit



Divertikuliit  on põhjustanud jämesoole obstruktsiooni 22 a. mehel. KT uuringul 
sigmasoole fokaalne paksenemine, kerge rasvkoe infiltratsioon ja  koma sümptom 
Divertikleid on vaja diferentseerida vähist. Endoskoopilistel uuringutel kinnitati 
divertikuliiti, pahaloomulise kasvaja tõendid puudusid.



Pilt 28.Kartsinomatoosne peritoniit. Jämesoole obstruktsioon. Näha kerge seina 
paksenemine ja suure rasviku heterogeenne tihedus. Lisaks suurenenud l/sõlm.



Mesenteriaalne tuberkuloos

KT uuringul sooleseina paksenemine ja suure rasviku tihenemine. Sarnane suure 
rasviku infarktiga. Näha suurenenud periportaalsed l/sõlmed.



Mesenteriaalne pannikuliit

Harvaesinev idiopaatiline haigus. 
Soole mesenteriaalset rasvkude haarav krooniline mittespetsiifline 

põletik. 
Seos maliigsete seisunditega, võib olla paraneoplastiline seisund.
KT : 
Üksik piirdunud inhomogeenne rasvkoeline mass jejunumi 

mesenteeriumis. 
Mass asub piki jejunumi mesenteeriumi juurt ning omab seetõttu 

vasempoolset lokalisatsiooni. 
Mass ümbritseb mesenteriaalseid veresooni, ei komprimeeri neid. 
Avaldab massiefekti soolelingudele kuid ei infltreeri neid.
Massis on mitmeid hästi piirdunud < 5 mm lümfsõlmi. 
Massis olevaid l/sõlmi ja veresooni ümbritseb madala tihedusega 

“halo”  - aitab eristada lümfoomist.   



Mesenteriaalne pannikuliit

Mesenteriaalne pannikuliit. 54 a. käärsoolevähiga mehel. 
a. Vasakul  mesenteeriumis on rasvkoeline mass mis on ümbritsevast rasvkoest 

tihedam. “Halo” ümbritseb lümfisõlmi ja veresooni. 
b. Üleneva käärsoole proksimaalse osa paksenemine ja väiksed lokaalsed l/sõlmed.  



Mesenteriaalne pannikuliit

Inhomogeenne mass halvasti piirdunud perifeerse servaga. Rasvkoeline “halo” 
ümbritseb veresooni ja l/sõlmi.



Kokkuvõteks

Ebaproportsionaalse rasvkoe infltratsioon on 
abistav tunnus ägeda kõhuvaluga patsiendi 
KT-uuringu interpreteerimisel

Sooleseina paksenemisest väljendunum 
rasvkoeline infltratsioon viitab patoloogilise 
protsessi mesenteriaalsele päritolule. 

See tunnus võimaldab kitsendada 
dif.diagnostilist spektrit neljale põhihaigusele: 
divertikuliit, rasvripiku põletik, suure rasviku 
infarkt ja pimesoolepõletik.
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