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Terminoloogia

• Sõna “ileus” tuleneb kreeka k. ja tähendab sulgust
• Ing. k kirjanduses tähistab sõna “ileus” paralüütilis-

hüpomotiilset soolesulgust
• Eesti meditsiinis kasutatakse ko ̃ikide soolesulguste

üldterminiks IILEUST 
• Iileused jagunevad: mehaanilised, postoperatiivsed ja 

paraluüütilised
• Ing. k kirjandus kasutab jämesoole mehaanilise sulguse

terminiks LARGE BOWEL OBSTRUCTION (LBO)
• Palju kõnekeeles olevaid termineid

▫ Subiileus? Passaažihäire? Algav iileus? Pre-iileus?
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Sissejuhatus

• Jämesoole mehaaniline sulgus võib tekkida 
pikema aja jooksul, kuid haiglasse jõudes on 
kliinik äge 

• 4-5x harvem kui peensoole sulgus

• Peamiseks põhjuseks on kasvajad (>60%)

• Sagedamad obstruktsioonikohad on tsöökum, 
maksa-põrna fleksuur, rektosigmoid
nurk

• Sageli vajab kirurgilist sekkumist
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Ileotsökaalklapp

• Kui klapp on intaktne (75%), siis on tegu suletud lingu
obstruktsiooniga ja soolesisul ei ole peensoolde
dekompresseerumise võimalust

• La Place seadus – rõhk, mida on vaja õõnsuse
väljavenitamiseks on pöördvõrdelises seoses antud
õõnsuse raadiusega
▫ Tsöökum on kõige laiem jämesoole osa - seega vajab kõige

vähem rõhku laienemiseks
▫ Suur risk peroforatsiooniks, kui tsöökumi diameeter on 

vahemikus 9-12 cm
▫ Olulisem diameetrist on tsöökumi distensiooni kiirus

• Mittetöötava klapi korral iileus dekompresseerub
peensoolde mimikeerides distaalset peensoole
sulgust
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Etioloogia

• Jämesoole tuumor (50-60%)
▫ Sagedamini sigmasoole-rektumi piirkond

• Divertikuliit (10-30%)
▫ Sagedamini haaratud sigmasool

• Volvulus
▫ Sigmasool (3-8%)
▫ Tsöökum (1-3%)

• Divertikuliit
• Songad
• Invaginatsioon
• Põletik
• Intraluminaalsed põhjused
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PEAMISED RADIOLOOGILISED 

UURIMISMEETODID



Röntgeniülesvõte (lamades ning

seistes/külili)
• Normaalseks peetakse tsöökumi diameetrit kuni 9 

cm ning ülejäänud jämesoole osas kuni 6 cm

• Laienenud (peen- ja) jämesoole lingud

▫ Sõltuvalt kestvusest ning ileotsökaalklapi intaktsusest

• Õhk-vedelik nivood

▫ Viitab et obstruktsioon on äge, kuna jämesoole sisaldis
pole jõudnud ära imenduda

• Proksimaalselt soole valendik laienenud (gaasi
produtseerivad mikroorganismid), distaalsel pärast
ülemineku kohta valendik kokkuvajunud
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Mittespetsiifilised komplikatsioonid

röntgenis/KT-s
• Pneumatosis coli

• Gaas portaalveenis

• Pneumoperitoneum

• Pseudopneumatosis intestinalis – gaasimullid
suletud facesese või mukoosapinna kurdude
vahele (sageli tsöökumis)
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Röntgeni puudused

• Põhjuse/üleminekukoha leidmine raskendatud (kui
jämesool on difuuselt > 6 cm laienenud)

• Raske diferentseerida distaalsel asetseva jämesoole
obstruktsiooni ning jämesoole dünaamilise iileuse
vahel, kuna kummalgi juhul ei pruugi, aga võib
esineda rektumis gaasi

▫ Rektumis olev gaas ei välista iileust, kuid selge rektumi
distensioon viitab jämesoole dünaamilisele iileusele

• Mitme röntgeniülesvõte vahel patsiendi liigutamine
või KT aitab diferentseerida põhjuse osas
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Kompuutertomograafia

• Valkmeetod iileuse diagnostikas
• Intraluminaalse, muraalse või ekstramuraalse

patoloogia väljaselgitamiseks
• Hindamine võimalike metastaaside, põletiku ja 

isheemia osas
• Üleminekukoha visualiseerumine on 

usaldusväärne iileuse diagnoosimiseks
• Kui jääb põhjus jääb ebaselgeks ja iileus püsib, 

siis võimaluse korral rektaalse kontrastaine
manustamine
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Kompuutertomograafia puudused

• Spasm põrna fleksuuris – mimikeerib
soolevalendiku ahenemist

• “colon cut-off” sign – isoleeritud gaasikogumist
põhjustatud soolevalendiku laienemine üleneva 
käärsoole ning põrnafleksuuri piirkonnas 

▫ Sageli algav äge pankreatiit
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Irrigograafia veeslahustuva ka.-ga

• Võimalus selgelt eristada iileust jämesoole
pseudoobstruktsioonist

• Jämesoole volvuluse kinnitamiseks
• Aeglaselt viiakse soolde veeslahustuvat

kontrastainet visualiseerimaks üleminekukohta
või laienenud jämesoolelingu ilma selge
üleminekukohata

• Vajalik patsiendi roteerumine läbivalgustuslaual
– ei sobi erakorraliselt ning vanade inimeste
puhul
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PEAMISED JÄMESOOLE IILEUSE 

PÕHJUSED
• Jämesoole kasvajad

• Volvulus

• Divertikuliit

• Soole sopistus e invaginatsioon

• Intraluminaalsed põhjused

• Songad

• Põletikuline soolehaigus

• Väline kompressioon



Jämesoole kasvajad

• Maksa fleksuur ning sigmasoole-rektumi piirkond
on kõige sagedasemad piirkonnad

• Kõige sagedasem perforatsiooni koht mitte tuumor, 
vaid tsöökum! (esinemus 3-8% juhtudest)

• Kliinik ja radioloogiline leid sõltuvad
▫ Lokalisatsioonist
▫ Ileotsökaalklapi intaktsusest

 Üleneva käärsoole tuumorid inkompententse
ileotsökaalklapiga mimikeerivad peensoole iileust

 Alaneva käärsoole tuumorid põhjustavad difuusset
soolevalendiku laienemiest kuni obstruktsioonini
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Jämesoole kasvajad - KT

• Lühikesel segmendil asümmeetriline sooleseina
paksenemine või kontrasteeruv pehmekoe mass, mis
ahendab soole valendiku (+/- isheemia või 
perforatsioon)

• Shouldering appearance / apple core sign
• Võib mimikeerida divertikuliiti

▫ Difuusne levik mööda jämesoole seina koos ümbritseva
rasvkoe infiltratsiooniga

• Rasvkoe lümfisõlmed > 1 cm on alarmeerivad tu! suhtes
• Kogu jämesool tuleb tu! osas üle vaadata (synchronous 

lesions)
▫ 2%–7% patsientidest
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Volvulus

• Umbes 10-15% jämesoole iileuse põhjustajatest
• Soole pöördumine oma kinnisti ümber

▫ Kui pöördumine >360°, siis volvulus iseenesest ei
lahene

• Patoanatoomilised riskifaktorid
▫ Pikk soole kinnisti
▫ Kitsas kinnisti lingude vahel
▫ Liited

• Kompressioon vaskulaarsetele struktuuridele
• Sigma volvulus on 3-4x sagedasem kui tsöökumi

volvulus
• Risti-käärsoole volvulus on üliharv (<1%)
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Sigmasoole volvulus

• Suletud lingu obstruktsioon
▫ Võib esineda rohke gaas ka peensooles

• Gaasi puudumine rektumis tavapärane
• Klassikalised nähud röntgenis

▫ Coffee bean sign / inverted U sign
▫ Northern exposure sign 

 Laienenud sigmasooleling ulatub üle käärsoole
▫ Bird beak sign

• Lisaks kompuutertomograafias
▫ Whirl sign

 Kontrasteeruvad veresooned moodustavad keerise ümber
obstruktsooni koha
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Tsökaalvolvulus

• Tsöökumi pöördumine (ja/või inverteerumine) 
ümber oma telje

▫ Ümber aksiaalse telje -> paremal ala/keskkõhus

▫ Inverteerudes -> vasakul ülakõhus

• Tekib, kui ülenev käärsool ei ole posterioorselt
kinnitunud kõhuseinale

▫ Teket soodustavad rasedus ja korduvad
koloskoopiad
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Tsökaalvolvulus

• Tsöökumi laienemine (>9 cm)

• Vähe gaasi distaalsel

• Diagnoosi võti on laienenud tsöökumi
paiknemine väljaspool oma tavapärast
asukohta (paremal alakvadrandis)

▫ Sageli keskkõhus või vasakus ülemises kvadrandis

• Bird beak sign

• Whirl sign
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Sigmasoole divertikuliit

• 10 % LBO põhjustest
• Äge

▫ Sooleseina turse ja ümbritseva rasvkoe turse -> 
obstruktsioon

• Krooniline
▫ Sagedasem
▫ Enamasti korduvad episoodid -> striktuurid

• Segmentaalselt sümmeetriline sooleseina
paksenemine koos hüpereemiaga ning ümbritseva
rasvkoe infiltratsioon (tüüpiliselt >=10 cm 
segmentidel)
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Soole sopistus e invaginatsioon

• Paksenenud seinaga ja laienenud valendikuga
jämesool, mille valendikus (teleskoobina) 
sooleling ning koos sellega invagineerinud
mesenteerium

• Target sign
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Intraluminaalsed põhjused

• Kõige sagedasemalt rektumis (70%) ning
sigmasooles (20%)

• Kõige sagedamini soolesisust tingitud

▫ Lisaks sapikivid, enterolitiaas, võõrkehad, 
ravimid, narkootikumid

• Sagedamini vaneamaealistel krooniliselt haigetel
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ACPO e Ogilvie sündroom

• Pseudoobstruktsioon tekib sekundaarselt
sümpaatilise närvisüsteemi innervatsiooni häirele

• Sagedamini raskelt haigetel >60 a vanustel meestel

• Väljendunud jämesoole laienemine haarates
peamiselt tsöökumi, üleneva käärsoole ning
ristikäärsoole

• Üleminekukoht puudub

• Gaas võib ulatuda ka sigmasoolde ning rektumisse

▫ Erinevalt iileusest aitab röntgeniülesvõtete vahel
patsiendi asendi muutmine gaasi distaalsele liigutada
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Diferentsiaaldiagnoos

• Pseudoobstruktsioon e Ogilvie sündroom
▫ Ei esine ülemineku kohta

• Adünaamiline iileus
▫ Ei esine ülemineku kohta
▫ Anamneesis kirurgilised menetlused

• Toksiline megakoolon
▫ C. difficile diagnoos anameesis
▫ Soole seina paksenemine

• Isheemiline koliit
▫ Soole seina paksenemine
▫ Vähene sooleseina kontrasteerumine
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