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ABSTRACT 

The objective: to evaluate multislice computed tomography value in diagnosting acute mesenteric 
ischaemia. 
Methodology and research participants: Retrospective research of patients with acute mesenteric 
ischemia at Kaunas Clinics of Lithuanian University of Health Sciences during 2013 – 2016 november. 99 
hospitalized patients diagnosed with acute pancreatitis participated in the research. Statistical data package 
SPSS 20.0 was used for data processing. 
Research results: This study involved 99 patients: 41 males (41,4 %) and 58 females (58,6 %). Mortality 
rate was 80,8 %. The most common complaint that patiens had was abdominal pain (91,9 %). Multislice 
CT examination showed that 79 (79,8%) patients had mesenteric artery (MA) trombosis, 11 (11,1%) had 
MA stenosis and 9 patients (9,1 %) showed no signs of any vascular abnormalities. In the majority of cases 
the thromboembolic occlusion was found in the trunk of mesenteric artery 69 (87,3%). 
Sensitivity of indications typical to acute mesenteric ischemia was up to 62,9%, whereas specificity was 
determined to be at 90,6% 
Conclusion: Acute thrombo-embolic occlusion of the trunk of superior mesenteric artery was diagnosed in  
87,3% of cases. The mortality rate was 80,8%. Multislice CT examination is sensitive and specific in 
diagnosing acute mesenteric ischemia. 
Keywords: multislice computed tomography, acute mesenteric ischaemia, superior mesenteric artery. 
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SANTRAUKA 

Darbo tikslas: Nustatyti daugiasluoksnės kompiuterinės tomografijos tyrimo reikšmę diagnozuojant ūmią 

mezenterinę išemiją. 

Metodai ir tyrimo dalyviai: Retrospektyvinis 2013 – 2016 m. Lapkričio mėn. LSMUL KK pasaito arterijų 

tromboze sirgusiųjų pacientų tyrimas. Į tyrimą buvo įtraukti 99 pacientai, stacionarizuoti su viršutinės 

pasaito arterijos trombozės diagnoze. Duomenims apdoroti naudotas statistinių duomenų analizės paketas 

SPSS 20.0. 

Tyrimo rezultatai: Tyrime dalyvavo 99 pacientai. Vyrų buvo 41 (41,4%), moterų 58 (58,6%). Iš visų tyrime 

dalyvavusių pacientų mirė 80,8%. Pilvo skausmas buvo dažniausias besikreipusių pacientų skundas, kuris 

pasireiškė devyniasdešimt vienam pacientui (91,9%). DKT tyrimo metu rasta, jog a. mesenterica 

kraujagyslės netrombuotos 9 (9,1%) pacientams, trombuotos – 79 (79,8%), susiaurėjusios 11 (11,1%) 

pacientų. Didžioji dalis trombų rasti kraujagyslės kamiene 69 (87,3%), o tik 10 (12,7%) pacientų – 

periferijoje. Atlikus laparotomiją 35 (35,4%) pacientams buvo nustatyta žarnų sienelių išemija ir net 64 

(64,6%) pacientams žarnų sienelių nekrozė. Lyginant chirurginius radinius su ligos baigtimi jautrumas ir 

specifiškumas pasiskirstė panašiai, atitinkamai – 73,7% ir 73,8%. Nustatytas CRB gana aukštas jautrumas 

(80,0 %), tačiau specifiškumas žemas (23,4 %). ŪMI diagnozei būdingų požymių jautrumas siekė iki 

62,9%,o specifiškumas iki 90,6%. 

Išvados: Sergant ūmia mezenterine išemija SMA kamieno trombozė sudarė kamiene 87,3%, o periferijoje 

12,7%. Mirtingumas siekė 80,8%. DKT tyrimas yra pakankamai jautrus ir specifiškas ŪMI diagnostikoje. 

Reikšminiai žodžiai: daugiasluoksnė kompiuterinė tomografija, ūminė mezenterinė išemija, viršutinė 

pasaito arterija. 
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Įvadas 

 Ūmi mezenterinė išemija (ŪMI) – tai 

sindromas, kurio metu sumažėja kraujotaka per 

mezenterines kraujagysles, sąlygoja žarnų išemiją 

bei sukelia nekrozę. Hipoperfuzija gali pasireikšti 

dėl embolinės okliuzijos, kuri dažniausiai 

pasitaiko viršutinėje pasaito arterijoje (SMA), 

trombozinės okliuzijos, kuomet kraujagyslės 

pažeidimo vietoje yra aterosklerozė ar disekacija, 

ir dėl neokliuzinės ar veninės etiologijos, 

pavyzdžiui kraujagyslių spazmo, ar pasaito venų 

okliuzijos [1,2]. Tai gyvybei pavojinga būklė, 

kuri pasitaiko ~ 1 iš 1000pacientų,atvykusių į 

skubiospagalbosskyrių,o letalinės išeitys 

pasitaiko ~ 70% atvejų [3, 4, 5, 6]. Pacientų 

amžiaus vidurkis yra ~70m. ir dvigubai dažniau 

pasitaiko moterims. 

Ankstyva ŪMI diagnostika yra 

apsunkinta, nes liga pasireiškia nespecifiniais 

simptomais, tokiais kaip pilvo skausmas, 

vėmimas, viduriavimas [7].Todėl ŪMI reikėtų 

įtarti pacientams virš 60 metų, esant minėtiems 

nusiskundimams bei anamnezėje esant 

prieširdžių virpėjimui (PV), neseniai buvusiam 

miokardo infarktui (MI), staziniam širdies 

sutrikimui, arterinei embolizacijai. Ūmus ligos 

periodas paprastai trunka kelioliką valandų, 

pasireiškiant keliems nespecifiniams 

simptomams, kurie gali imituoti nepavojingą 

atvejį ir taip suklaidinti gydytoją. Ligos pradžioje 

laboratoriniuose tyrimuose matyti saiki 

leukocitozė, ar metabolinė acidozė su laktatine 

acidoze [6, 8]. Ligos eigai progresuojant iki 

žarnos išemijos ar perforacijos, uždegiminiai 

rodikliai taip pat didėja. Apžvalginėje pilvo 

rentgenogramoje paprastai nematyti specifinių 

ŪMI pakitimų,  

 

 

tačiau  galima matyti plėstas žarnų kilpas, 

skysčio-oro paviršius, kurie būdingi paralitiniam 

žarnų nepraeinamumui [9]. 

Darbo tikslas 

Nustatyti daugiasluoksnės kompiuterinės 

tomografijos tyrimo reikšmę ūminės 

mezenterinės išemijos diagnostikoje. 

Uždaviniai 

1. Nustatyti SMA trombozės vertingiausius 

radiologinius požymius KT tyrimo metu.   

2. Nustatyti mirtingumo dažnį sergant ūmia 

mezenterine išemija. 

3. Nustatyti DKT tyrimo diagnostines vertes ūmios 

mezenterinės išemijos diagnostikoje.    

 

Tyrimo medžiaga ir metodai 

Atlikta retrospektyvinė 99 pacientų, 

2013 - 2016 m. sirgusių ūmia mezenterine išemija 

ir gydytų LSMUL KK chirurgijos ir 

intensyviosios terapijos klinikose. Visiems 

pacientams buvo atlikti DKT ir KTA tyrimai, 

analizuoti rasti duomenys. Beveik visi pacientai 

skundėsi pilvo skausmu. DKT angiografija buvo 

atlikta pagal protokolą, kuris pateikiamas 1-oje 

lentelėje. 
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1 lentelė. Protokolas, naudojamas 

vertinant ŪMI. 

K/m per os nenaudojama 

I/v k/m Naudojamas 18-20GA 

kateteris, leidžiant k/m 

3,5-4ml/s greičiu, 100 

ml. 

Skanavimo 

apimtis 

Nuo krūtinkaulio 

kardinės ataugos 

(processus xiphoideus) 

iki gaktos sąvaržos 

(symphysis pubica). 

Fazės Bekontrastinė 

(natyvas), arterinė fazė 

po 20s po k/m 

infuzijos, veninė fazė 

po 60-70s po k/m 

infuzijos. 

Pjūvių storis 2.5mm 

Perskaičiavimas 1.25mm 

Kv 120 

mAs 80 - 120 

 

DKT ir KTA vaizdų vertinimo kriterijai: 

• Kraujagyslių (viršutinės ir apatinės pasaito 

arterijų) trombozė, stenozė.  

• Žarnos sienelės pneumatozė, oras v. portae 

sistemoje. 

• Solidinio organo infarktas. 

Radiologiniai duomenys aprašant pakitimus 

kraujagyslėse ir žarnose buvo sistemingai surinkti 

ir diagnostiniai ŪMI požymiai buvo patvirtinti 

chirurginiais duomenimis. Chirurginis ištyrimas 

buvo indikuotas pacientams su įtarta ŪMI ir 

patvirtinus klinikiniais duomenimis, 

laboratoriniais tyrimais bei DKT. Duomenys 

buvo analizuojami naudojant statistinį duomenų 

analizės paketą SPSS 20.0. 

Rezultatai 

Tyrime dalyvavo 99 pacientai, 

sirgę ūmine mezenterine išemija ir gydyti LSMU 

Kauno Klinikose 2013-2016 metais. Vyrų buvo 

41 (41,4%), moterų 58 (58,6%). Tiriamųjų 

amžius svyravo nuo 38 iki 98 metų, vidutinis 

amžiaus vidurkis 77,69 ± 9,82 metai. 

Stacionarizavimo trukmė truko nuo 1 iki 180 

dienų, o vidurkis siekė 7,69 ± 20,69 d. 

Stacionarizavimo dieną nustatytas CRB buvo nuo 

1,37 iki 500,00 mg/l, o vidurkis 116,67 ± 135,49 

mg/l. Iš visų tyrime dalyvavusių pacientų 

pasveiko 19 (19,2%), mirė 80 (80,8%). 

Pilvo skausmas buvo dažniausias besikreipusių 

pacientų skundas, kuris pasireiškė 

devyniasdešimt vienam pacientui (91,9%), o likę 

8 (8,1%) pacientai skundų neišsakė. Be šio 

skundo, didžioji pacientų dalis turėjo gretutinių 

ligų, kaip cukrinis diabetas (CD), išeminė širdies 

liga, prieširdžių virpėjimas (PV), insultas. 

DKT tyrimo metu rasta, jog a. mesenterica 

kraujagyslė netrombuota 9 (9,1%) pacientams, 

trombuotos – 79 (79,8%), susiaurėjusios 11 

(11,1%) pacientų. Didžioji dalis trombų rasti 

kraujagyslės kamiene 69 (87,3%), o tik 10 

(12,7%) pacientų – periferijoje. Taip pat, šio 

tyrimo metu 17 (17,2%) pacientų nustatyti žarnos 

sienelės pneumatozės požymiai, likusiems 82 

(82,8%)) šių požymių nerasta. 6 (9,4%) 

pacientams nustatytas oras v. portae sistemoje, o 

kitų solidinių organų išemijos požymiai rasti 10 

(10,1%) pacientų. Atlikus laparotomiją 35 

(35,4%) pacientams buvo nustatyta žarnų sienelių 

išemija ir net 64 (64,6%) pacientams žarnų 

sienelių nekrozė.  

Lyginant chirurginius radinius su ligos baigtimi 

jautrumas ir specifiškumas pasiskirstė panašiai,  
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atitinkamai – 73,7% ir 73,8%. Nustatytas CRB 

gana aukštas jautrumas (80,0 %), tačiau 

specifiškumas žemas (23,4 %). 

DKT tyrimo metu rastų pakitimų būdingų ŪMI 

jautrumo ir specifiškumo procentinės išraiškos 

pateikiamos 2-oje lentelėje. 

 

 

2 lentelė. DKT tyrimo metu rastų požymių jautrumo ir specifiškumo procentinės išraiškos. 

Požymiai Jautrumas Specifiškumas 

A. mesenterica trombuota 18.8 % 77.1 % 

A. mesenterica netrombuota 5.7 % 89.1 % 

Kamieno trombozė 26.6 % 62.9 % 

Periferijos trombozė 11.4 % 90.6 % 

Žarnos sienelės pneumatozė 5.7 % 76.6 % 

Oras v. portae sistemoje 9.4 % 98.4 % 

Kitų solidinių organų išemija 11.4 % 90.6 % 

 

 

Diskusija 

Esant ūmaus pilvo klinikai, 

poreikiui diferencijuoti susirgimus bei anksti 

nustatyti ŪMI, plačiai paplito daugiasluoksnės 

kompiuterinės tomografijos (DKT) ir 

kompiuterinės tomografijos angiografijos (KTA) 

tyrimai [10]. DKT galima tiksliai įvertinti 

mezenterinių kraujagyslių, žarnų ir pasaito būklę 

[11]. Dėl šio tyrimo aukštos rezoliucijos bei 

rekonstrukcijų galima tiksliai, neinvazyviai 

nustatyti ŪMI etiologiją ir žarnų išeminius 

pokyčius [12, 13]. Nustatytas mirtingumas yra 

kiek didesnis nei norodoma literatūroje, tačiau 

galimai tam įtakos turi imties skirtumai. Šio 

tyrimo rezultatai neprieštarauja anksčiau atliktų 

studijų išvadoms ir tik patvirtina, kad DKT yra 

gana prieinamas bei pakankamai jautrus ir  

specifiškas tyrimas ŪMI diagnostikoje [15,16]. 

 

 

Išvados 

1. Sergant ūmia mezenterine išemija SMA kamieno 

trombozė pasitaikė žymiai dažniau, lyginant su 

periferinėmis šakomis. Diagnosikai reikšmingas 

buvo pneumatozės bei oro portinėje sistemoje 

radimas. 

2. Pacientų mirtingumas šio šio susirgimo atveju 

buvo labai aukštas. 

3. DKT tyrimas yra pakankamai jautrus ir 

specifiškas ŪMI diagnostikoje. 
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