Põletikuline soolehaigus
Kadi Allika
rad.res. III a

Sissejuhatus
 Mõiste põletikuline soolehaigus (IBD) hõlmab endas laias laastus kahte erinevat
kroonilise kuluga, ägenemiste ja remissioonidega kulgevat seedetrakti haigust:
haavandilist koliiti (UC) ja Crohn’i tõbe (CD).
 Kliiniliselt avaldub põletikuline soolehaigus pikemaajalise kõhulahtisusena, millega
võivad kaasneda kõhuvalu, palavik, veri (lima, mäda) väljaheites ja laboratoorselt
vähene põletikumarkerite tõus.
 Siiani ei ole teada haiguse tekkepõhjus, kuid patogeneesi võtmemehhanismiks
peetakse geneetilise eelsoodumusega peremeesorganismi düsreguleeritud
immuunvastust soole mikrofloorale. Pärilikkus, soole mikrobioom ja
keskkonnategurid mõjutavad nii põletikulise soolehaiguse avaldumist kui ka
kliinilist kulgu.
 IBD on enam levinud arenenud maades.
 Põletikulise soolehaiguse teket soodustavateks keskkonnateguriteks on peetud
linnastumist, toitumise eripärasid, antibiootikumide kasutamist, oraalseid
kontratseptiive, apendektoomiat, mikroobe ja stressi.
 Oluline seos on leitud ka suitsetamisega - see põhjustab CD varasemat avaldumist
ja raskemat kulgu, kuid mõjub soodsalt UC kulule.

Epidemioloogia
 ECCO EpiCom prospektiivse kohortuuringu (01.01.10-31.12.10) andmetel oli
Euroopas 2010 a.-l keskmine haigestumus haavandilisse koliiti 8,2 juhtu 100 000
inimese kohta ja Crohn’i tõppe 5,4 juhtu 100 000 inimese kohta. See juures
haigestumus Lääne-Euroopas oli 2x suurem kui Ida-Euroopas. Põletikulist
soolehaigust põeb kokku 0,3% eurooplastest ehk 2,5-3 miljonit inimest.
 Sama uuringu raames (kus osales ka TÜK) oli Lõuna-Eestis haigestumus
haavandilisse koliiti ja Crohn’i tõppe võrdselt ~5,2 juhtu 100 000 inimese kohta
(10,3 juhtu 100 000 kohta kokku).
 Võrdluseks Soomes samal ajaperioodil haigestumus kokku 26,2 juhtu 100 000
kohta ja Taanis 24,6 juhtu 100 000 kohta.
 Haigestumuse kasvu Eestis näitab ilmekalt võrdlus 1993-1998 a-tel Tartus ja
Tartumaal läbi viidud uuringuga, mil haigestumus IBD-sse oli 3,1 juhtu 100 000
inimese kohta, neist 1,7 CD ja 1,4 UC juhtu.

 Kõige kõrgem on haigestumus vanusevahemikus 15-40 aastat.

Crohni tõve ja haavandilise koliidi võrdlus

Skip lesions – Crohni tõve patognoomiline
tunnus.

Diagnostika
 Teineteist täiendavate uuringutena kasutatakse põletikulise soolehaiguse
diagnostikas ja jälgimisel:
 endoskoopilisi uuringuid (koloskoopia, kapselendoskoopia, gastroskoopia);
 histopatoloogilisi uuringuid (endoskoopial saadud biopsiamaterjalist);
 radioloogilisi uuringuid.

 Radioloogiliselt kirjeldatud põletikulise aktiivsuse tase ei korreleeru alati
endoskoopiliselt nähtava põletikulise aktiivsusega. On tehtud uuringuid ja püütud
korreleerida omavahel endoskoopia ja eelkõige MR-enterograafia ilminguid.
 Haavandilise koliidi ja Crohn’i tõve nii kliinilisel, endoskoopilisel kui ka
radioloogilisel väljendusel võivad olla kattuvused, mida üldjuhul (aga mitte alati)
aitab eristada histoloogia.

Radioloogilised uurimismeetodid
 Ajaloolisemad radioloogilised uuringud on passaažiuuring (või parem enteroklüüs)
ja irrigograafia, mis võimaldavad soolevalendikus toimuvat illustreerida, ent on
jäänud uute ja informatiivsemate uuringute tõttu pigem tagaplaanile.
Kaksikkontrasteerimisega fluoroskoopilised uuringud illustreerivad paremini
pindmisi haavandeid seedetraktis, kui KT ja MRT.
 Uuringud, mis võimaldavad hinnata nii soolevalendikus, sooleseinas kui ka soolest
väljaspool toimuvat on UH, KT-enterograafia ja MR-enterograafia.
 UH eelisteks on odavus, korratavus, dünaamilisus ja ioniseeriva kiirguse puudumine;
puuduseks operaatorsõltuvus, nähtavuse piiratus soolegaasi tõttu ja panoraamvaate
puudumine kogu kõhukoopast.
 KT-enterograafia eelisteks on lai kättesaadavus, uuringu lühike kestvus, kitsa kihiga
uurimine, kõige optimaalsem uuring vaba gaasi ja komplekssete fistulite kuvamiseks,
panoraamülevaade kõhukoopast; puudusteks ioniseeriva kiirguse ja joodi sisaldava k/a
kasutamise vajadus, madalam pehmete kudede kontrastsus, ei saa dünaamiliselt uurida.
 MR-enterograafia eelisteks on ioniseeriva kiirguse puudumine, ohutum i/v k/a, kõrgem
pehmete kudede kontrastsus, võimalikud dünaamilised seeriad sooleseina motoorika
hindamiseks, optimaalne meetod hindamaks perianaalseid siinuseid/fistuleid,
panoraamülevaade kõhukoopast; puudusteks pikk uuringuaeg, halvem kättesaadavus,
kallim, halvem ruumiline eraldusvõime, vastunäidustused uuringuks.

Radioloogilise uuringu leiud
Inflammatory mesentery:
 lümfadenopaatia;
 muutused mesenteriaalses rasvkoes;
 laienenud veresooned;

Bowel wall changes:
 sooleseina paksenemine;
 sooleseina kihistumine;

 jäädavad strukturaalsed muutused;

Disease complications:
 Luminaalsed:
 striktuurid, dilatatsioonid, kasvaja.

 Ekstraluminaalsed:
 fistulid, abstsessid, perforatsioonid, toksiline megakoolon.

Grupp I muutused lähemalt
 Lümfadenopaatia - suurenenud ja aktiivselt kontrasteeruvad reaktiivsed
mesenteriaalsed l/sõlmed. Tavaliselt lühimas mõõdus kuni 8 mm. Enam esineb CD
puhul. Aktiivse põletiku marker.
 Mesenteriaalse rasvkoe muutused:
 Rasvkoe infiltratsioon: hajusa kontuuriga mesenteriaalse rasvkoe tiheduse tõus KT-l,
samuti tõusnud signaaliintensiivsus T2 sekventsis MRT-l. Aktiivse põletiku marker.
 Soole mesenteriaalse külje subseroosse rasvkoe hüperplaasia ja põletikus soolelingu
“rasva pakkimine”/kõrvalpaiknevatest struktuuridest eraldamine. Kerge tiheduse tõus KTl, kerge SI langus T2-s MRT-l. Inaktiivse ja kroonilise põletiku marker.

 Laienenud mesenteriaalsed veresooned (vasa recta): nn kammi sümptom.
Põletikulise soole hüpereemia. Aktiivse põletiku marker.

Subseroosse mes.rasvkoe hüpertroofia ja
põletikulise soolelingu “rasva pakkimine”

Kammi sümptom

Grupp B muutused lähemalt
 Sooleseina paksenemine: välja venitatud soolelingu seina paksus > 3 mm. Võib
olla tingitud tursest, ekstratsellulaarsetest kollageeni ladestustest/submukoossest
rasvladestusest (mõlemal vormil) või neuronaalsest hüpertroofiast ja limaskesta
lihaskihi fibromuskulaarsest hüperplaasiast (UC).
 3-5 mm kerge, 5-7 mm mõõdukas ja ≥7 mm väljendunud paksenemine. Mõõtmiseks
eelistatud KT-l k/a-ga seeria, MRT-l k/a-ga T1 või T2 ilma rasvsupressioonita.
 Paksenenud sooleseina homogeenne kontrasteerumine (korreleerub madalaima põletiku
tasemega): postkontrastselt ei ole eristatavad sooleseina kihid.

 Sooleseina kihistumine (esineb/saab hinnata vaid koos sooleseina
paksenemisega):
 Bilaminaarne – tekib mukooskihi kontrasteerumise ja submukooskoe turse tõttu. T2
fat.sat sekventsis submukoosa tavapärasest kõrgema signaaliga, k/a T1 fat.sat. ilmestab
mukooskihi kontrasteerumist.
 Trilaminaarne (korreleerub kõrgeima põletiku tasemega kui pole krooniline muutus) –
tekib sisemise mukooskihi ja välimise serooskihi kontrasteerumisel, mille vahel on
mittekontrasteeruv turse/rasvkude/fibrooskude, mida omavahel eristada saab MRT-s.

Grupp B muutused lähemalt
 Trilaminaarse struktuuri keskmise kihi koostise eristamine MRT abil:
 T2 fat.sat. ( ka k/a-ga T1 fat.sat) sekventsis madala SI-ga + tavalises T2 sekventsis kõrge SI-ga
viitab, et tegemist on rasvaga.
 Fibrooskude on madala SI-ga nii tavalises kui fat.sat.T2 sekventsides.

 Turse on T2 fat.sat sekventsis tõusnud SI-ga (mida suurem turse, seda kõrgem signaal.), esineb
difusiooni restriktsioon.

 Haavandid: paremini visualiseeruvad keskmise sügavusega ja sügavad haavandid,
nii KT-l kui MRT-l on väikesed pindmised haavandid soole limaskesta voltidest
halvemini eristatavad. Haavandeid võiks iseloomustada aktiivsem kontrasteerumine
k/a-ga seeriatel/sekventsidel.
 Jäädavad strukturaalsed muutused sooleseinas:
 Peensooleseina voldilisuse vähenemine/kadumine ja ebaregulaarsus.

 Jämesoole haustratsiooni kadumine.
 Sooleseina paksenemine (mitteturseline) ja sellest tingitud stenoosid.

Jämesoole haustratsiooni kadumine

Grupp D muutused lähemalt
 Kolorektaalne vähk: risk on seotud haiguse kestvuse ja ulatusega. Oluline on
eristada põletikust tingitud sooleseina paksenemist kasvajast tingitud sooleseina
paksenemisest. Viimane on enamasti fokaalsem, irregulaarne, vastav mesenteriaalse
rasvkoe infiltreeritus suhteliselt väiksem.
 Striktuurid ja dilatatsioonid: oluline on eristada striktuuri peristaltikalainest,
sellele aitavad kaasa mitmete sekventside vaatlemine ja nt dünaamilised seeriad,
samuti striktuurist proksimaalsemale peaks jääma laienenud soolelingud. Lisaks on
oluline eristada, kas striktuur on põhjustatud aktiivsele põletikule omasest tursest
või kroonilistest muutustest sooleseinas – esimest ravitakse konservatiivselt, teise
puhul aitab ainult kirurgiline resektsioon.
 Fistulid ja siinused: fistul on ühendus kahe epiteliaalkoega kaetud (õõnes)organi
vahel, siinus on umbselt lõppev käik. Mõlema seinad k/a-ga seeriatel aktiivselt
kontrasteeruvad. Vajalik identifitseerida, mille vahel fistul tekkinud on, osasid neist
ravitakse konservatiivselt (peensool-peensoole fistuleid), teisi operatiivselt
(peensool-jämesool jms). Perianaalsete fistulite ja siinuste optimaalseks kuvamiseks
kasutatakse MRT-d.

Grupp D muutused lähemalt
 Abstsess: kontrasteeruva äärise (kapsli) ja heterogeense sisaldisega (viskoosne,
vedelik, infitseerumisel või soolevalendikuga ühenduses olemisel võimalikud
gaasimullid) piirdunud kogumik. Tekib põletikulise sooleosa või fistuli kõrvale või
siinusesse. Kliiniliselt kõhuvalu, palavik, leukotsütoos.

 Perforatsioon: sooleseina kõiki kihte haarav defekt, misläbi tekib ühendus soole ja
kõhukoopa vahel. IBD-ga kõrgenenud riski perforatsiooniks endoskoopial, aga ka
muidu. Märksõnaks vaba gaas peritoneaalõõnes. KT uuring parim selle
visualiseerimiseks, suure tõenäosusega võimalik leida ka perforatsiooni koht.
 Toksiline megakoolon: fulminantse koliidi tagajärg süsteemsete intoksikatsiooni
nähtudega, potentsiaalselt letaalse lõpuga. Sooleseina kõiki kihte haarav põletik,
mis põhjustab sooleseina lihaste paralüüsi (põletiku mediaatorid,
põletikurakkude poolt toodetav lämmastikoksiid jm) ja seeläbi
segmentaarset/totaalset mitteobstruktiivset jämesoole laienemist (>6 cm
läbimõõdus). Süsteemsetest sümptomitest esinevad järgnevad:
 Vähemalt 1 neist: palavik (>38,5°C), tahhükardia (>120 x min), leukotsütoos või aneemia;
 Vähemalt 1 neist: dehüdratatsioon, muutunud vaimne seisund (desorientatsioon),
elektrolüütide nihked või hüpotensioon;
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Toksiline megakoolon

Lisaks kolorektaalsele vähile mõnede muude
kasvajate kõrgem risk
 Peensoole adenokartsinoom - CD puhul, kui haaratud on peensool;
 Lümfoom – kõrgem risk seotud immuunsupresseeriva raviga;

 Melanoom – kõrgem risk arvatakse olevat seotud immuunsüsteemi düsfunktsiooni
ja immuunsupresseeriva raviga;
 Kolangiokartsinoom – kõrgem riski patsientidel, kel IBD ekstraintestinaalse
manifestatsioonina esineb primaarne skleroseeriv kolangiit.

IBD diferentsiaaldiagnostika
 Infektsioosne enterokoliit
 Sooletuberkuloos
 Isheemiline koliit

 Peensoole angioödeem
 Pseudomembranoosne koliit
 Tüfliit

Ekstraintestinaalsed manifestatsioonid

Primaarne skleroseeriv kolangiit

Haigusjuht 1
 50a mees pöördub EMOsse kõhulahtisuse, näriva hootise kõhuvalu ja palavikuga.
WBC 10,75, CRV 53.

 Väljaheide vesine, sisaldab verd, lima.
 Teostatud kõhukoopa UH ja hiljem ka k/a-ga KT-uuring (26.08.11) – kus leitud
alanevast käärsoolest kuni rektumi lõpp-osani bilaminaarse kontrasteerumisega
paksenenud seinaga jämesool, lisaks visualiseerub sigmasoole pk-s laienenud
veresoontest tingitud „kammi sümtom“ ja nende vahel kontraseeruvad reaktiivsed
l/sõlmed.
 Jääb kahtlus nakkuslikule sooleinfektsioonile. Patsient viiakse üle nakkusosakonda,
kus hiljem selgub, et siiski pole tegu infektsioosse põhjusega (väljaheite külvid).
Selgub ka, et sarnaseid, ent vähem väljendunud episoode on olnud 2001 a-l ja
2008/09 a-l.
 Pts viiakse gastroenteroloogia osakonda põletikulise soolehaiguse diagnoosi
täpsustamiseks.

Haigusjuht 1
 30.08.11 koloskoopial: Rektumist alates on limaskest erosiivne ja turseline,
veresoonte joonist ei näe. Esinevad sügavad kohati kraaterjad haavandid
läbimõõduga kuni 1 cm, näha rohkelt lahtist fibriini. Perforatsiooniohu tõttu
vaadatud 50 cm jämesoolt, võetud biopsiad.
 Esmane histoloogiline dgn.: leid sobib enam haavandilisele koliidile ( järgmisel
biopsial kirjas, et enam Crohn’i tõvele).
 Alustati i/v glükokortikoidravi, kuid kuna paranemine oli visa mindi 13.09.11 üle i/v
Remicade (infliximab) ravile, mida talub hästi.
 Kuna vaatamata ravile on biokeemiline ja endoskoopiline paranemine vähene,
näidustatud gastroenteroloogide arvamusel kirurgiline ravi.
 01.02.12 – parempoolne hemikolektoomia + apendektoomia. Resektaadi
histoloogia alusel haavandiline koliit.
 Jätkub intervallravi (iga 8 näd tagant) i/v Remicade’ga. Lisaks mesalasiin
raviskeemis (tabletina).

Haigusjuht 2
 Patsient (M) hospitaliseeritud 07.03.19 TÜK gastroenteroloogia osakonda
jämesoole Crohn’i tõve tõttu teisese arvamuse saamiseks ja edasise ravitaktika
planeerimiseks. Patsiendil põletikuline soolehaigus diagnoositud 2006 aastal (vanus
siis 15 a), tegemist jämesoole Crohn’i tõvega rektumi ja sigmasoole osas koos
perianaalse haaratusega (pararektaalne fistul + pararektaalne abstsess 2017) ning
stenoseeriva kuluga (rektumi stenoos, kas Crohni tõve kulust, samas 2016
eemaldatud rektumis põletikulisi kudesid ning eksideeritud fissuure - lisandunud
post-op armistumine?). Istesagedus kuni 15x ööpäevas, sh öösiti. Pasient on saanud
korduvalt ravi süsteemse ja lokaalse GKK, asatiopriini ning alates 2014 kolme
erineva bioloogilise preparaadiga: adalimumaab->vedolisumaab->ustekinumaab.
Head kliinilist ega endoskoopilist remissiooni senini tekkinud ei ole.
 18.06.18 MRT – perianaalsed fistulid ja näsad. Paksenenud soolesein
rektum+sigmasool, rektum stenootiline.
 25.03.19 MRT – paremini visualiseeritav, et soolesein on põletikuliselt turses T2 ja
T2 rasvsupressiooniga sekventsid.

Kokkuvõte
 Radioloogi põhiroll antud haiguse diagnostikas ja jälgimisel on eristada aktiivset
põletikku inaktiivsetest/kroonilistest muutustest, kirjeldada muutuste asukohta ja
ulatust, diagnoosida haiguse komplikatsioone ja ekstraintestinaalseid
manifestatsioone (mis radioloogiliselt diagnoositavad).
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