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Santrauka
Magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) entero-
kolonografija, tai - tyrimas, kurio metu galime ištir-
ti visą plonąjį ir storąjį žarnyną. Didžiausias tyrimo 
privalumas, kad galima įvertinti ne tik žarnos spin-
dį, sieneles, pakitimus už žarnos sienelės ribų, bet 
ir diagnozuoti aktyvią uždegiminę žarnyno ligą, at-
skirti Krono ligą nuo opinio kolito ir nustatyti Kro-
nos ligos aktyvumo laipsnį.
Darbo tikslas- įvertinti MRT enetrokolonografijos 
galimybę nustatyti uždegiminės žarnyno ligos po-
žymius ir šių parametrų panaudojimą uždegiminių 
žarnyno ligų diagnostikoje.
Metodika. Trisdešimt pacientų kliniškai įtarus akty-
vią uždegiminę žarnyno ligą įtraukti į tyrimą. MRT 
enterokolonografijos tyrimas atliktas kaip šio klini-
kinio tyrimo dalis. Pagal gautus tyrimo rezultatus 
pacientai buvo suskirstyti į dvi grupes: kontrolinę ir 
sergančiųjų aktyvia uždegimine žarnyno liga. Visas 
žarnynas buvo padalintas į devynis segmentus. Kie-
kvienas segmentas buvo vertinamas dėl požymių, 
būdingų uždegiminei žarnyno ligai.
Rezultatai. Nustatyta ženkli teigiama koreliacija 
tarp klinikinių ligos aktyvumo indeksų ir sienelės 
kontrastinės medžiagos kaupimo savybių, haustrų 
nebuvimo (atitinkamai r= 0,512, r=0,585, p=0,01), 
T2 žarnos sienelės hiperintensinio signalo ir relia-
tyvaus kontrastinės medžiagos kaupimo (r= 0,785, 
p=0,01). Vidutiniška koreliacija buvo nustatyta 
tarp klinikinių ligos aktyvumo indeksų ir sienelės 
storio, opų, reliatyvaus kontrasto kaupimo (atitin-
kamai r=0,379, r=0,384, r=0,397, p=0,05). Relia-
tyvus kontrastinės medžiagos kaupimo vidurkis: 
sergančių Krono liga 183,94±76,16, opiniu kolitu- 

MAGNETINIO REZONANSO ENTEROKOLONOGRAFIJOS REIKŠMĖ 
DIAGNOZUOJANT UŽDEGIMINES ŽARNYNO LIGAS

Vestina Strakšytė1, Irina Gineikienė1, Gediminas Kiudelis2, Algidas Basevičius1, 
Ernesta Puidokaitė1, Irena Valantienė2, Limas Kupčinskas2

1Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Radiologijos klinika,
2Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Gastroenterologijos klinika

152,53±72,94, kontrolinėje grupėje-56,33±33,42.
Išvados. MRT enterokolonografija su intraveniniu 
kontrastavimu yra vertingas tyrimo metodas, kuriuo 
diagnozuojama uždegiminė žarnyno liga ir nustato-
mi Krono ligos bei opinio kolito uždegiminių ligų 
aktyvumo laipsniai.

Įžanga
Magnetinio rezonanso tomografijos tyrimas diagnozuo-

jant uždegimines žarnyno ligas (UŽL) tampa vis svarbes-
nis. MRT tyrimas pasižymi tokiomis savybėmis: gera ski-
riamąja minkštųjų audinių raiška, statiniais ir dinaminiais 
vaizdais, galimybe gauti vaizdus įvairiose plokštumose [1].

MRT yra populiarus tyrimas dėl to, kad neturi jonizuo-
jančios spinduliuotės poveikio, skaitmeniniai tyrimo vaiz-
dai gali būti archyvuojami, tai suteikia galimybę pirminius 
vaizdus palyginti su vėlesniais, atliekamais gydymo eigoje. 

Opinis kolitas (OK) ir Krono liga (KL) yra neaiškios 
etiologijos, lėtinės, pasikartojančios eigos uždegiminės 
žarnyno ligos [2,3]. 

MRT enterokolonografija, tai tyrimas, kurio metu gali-
me ištirti visą plonąjį ir storąjį žarnyną. Didžiausias tyrimo 
privalumas, kad galima įvertinti ne tik žarnos spindį, sie-
neles, pakitimus už žarnos sienelės ribų, bet ir diagnozuoti 
aktyvią UŽL, atskirti KL nuo OK ir nustatyti Kronos ligos 
aktyvumo laipsnį [4].

MRT jautrumas ir specifiškumas diagnozuojant KL 
atitinkamai yra 78% (95% CI 67–84%) ir 85% (95% CI 
76–90%) [5]. 

UŽL aktyvumui, išplitimui ir sunkumui įvertinti yra 
ypač svarbu pasirinkti tinkamus diagnostikos metodus. 
Dažniausiai tenka pasikliauti endoskopiniu tyrimu. Vis 
dėlto kolonoskopija yra invazinis tyrimas, sukeliantis dis-
komfortą, ypač kai liga ūmi ir sunki, taip pat išlieka žar-
nos perforacijos rizika [2]. Šios aplinkybės sąlygoja ieškoti 
naujų, patikimų ir neinvazinių tyrimo metodų.

Darbo tikslas - įvertinti MRT enterokolonografijos ga-
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limybę nustatyti uždegiminės žarnyno ligos požymius ir 
šių parametrų panaudojimą UŽL diagnostikoje.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Trisdešimt pacientų (13 vyrų ir 17 moterų) kliniškai įta-

rus aktyvią uždegiminę žarnyno ligą įtraukti į tyrimą imti-
nai nuo 2012 spalio iki 2013 liepos mėnesio. 

Visi pacientai apžiūrėti ir konsultuoti gydytojo gastro-
enterologo. Laboratoriniai tyrimai atlikti pagal standarti-
nį protokolą ir remiantis Kopenhagos kriterijais nustatyta 
UŽL. MRT enterokolonografijos tyrimas atliktas kaip šio 
klinikinio tyrimo dalis.

Kontrolinę grupę sudarė pacientai, kuriems įtarus UŽL 
buvo atlikta kolonoskopija ir MRT enterokolonografija, ta-
čiau liga buvo paneigta. 

Visi pacientai atsakė į uždegiminių žarnyno ligų 
aktyvumo nustatymo anketų klausimus (atitinka-

mai Krono ligos ir opinio kolito aktyvumo indeksų).
Į tyrimą nebuvo įtraukiami pacientai jaunesni nei 18 

metų, besilaukiančios moterys ir pacientai, kuriems MRT 
tyrimas yra kontraindikuotinas (pvz., esant širdies stimu-
liatoriui).

LSMU Kauno klinikų Radiologijos klinikoje MRT en-
terokolonografija atliekama visiškai išvalius žarnyną pagal 
atitinkamą protokolą. Pacientas tyrimo dienos išvakarėse 
išgeria apie tris litrus polietilenglikolio tirpalo. Tyrimas 
atliekamas ryte pacientui nevalgius. Likus pusantros valan-
dos iki tyrimo pacientas pradeda gerti Manitolio 2,5 proc. 
tirpalą po 250 ml kas 15 minučių (iš viso - 1,5- 2 litrus).

Pacientams tyrimai atliekami su 1,5 T magnetinio rezo-
nanso tomografu (Siemens Magnetom Aero Syngo) naudo-
jant kūno ritę pacientui gulint ant pilvo, siekiant sumažinti 
judesio artefaktus ir pagerinti žarnos sienelės išsitempimą. 
Prieš pradedant tyrimą ir prieš sušvirkščiant kontrastinę 
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Faktorius Pacientų skaičius (%)

Amžius Amžiaus vidurkis 39 (18- 69)

Lytis Vyrai 12 (40%)

Moterys 18 (60%)

Diagnozė Krono liga 12 (40%)

Opinis kolitas 6 (20%)

Kontrolinė grupė 12 (40%)

Ligos trukmė Vidurkis metais 3 (0- 20)

Ligos lokalizacija Terminalinis ileitas 10 (33,3%)

Ileokolitas 2 (6,66%)

Kairės pusės kolitas 1 (3,3 %)

Pankolitas 4 (13,3%)

Proktosigmoiditas 1 (3,3 %)

Kontrolinė grupė 12 (40 %)

Gydymas Medikamentų nenaudoja 12 (43,3%)

Steroidai 4 (13,3%)

Imunosupresantai 2 (6,66%)

Imunosupresantai + steroidai 10 (33,3%)

Antibiotikai 2 (6,66%)

Buvęs chirurginis gydymas Taip 5 (16,7%)

Ne 25 (83,3%)

UŽL serga pirmos eilės giminaičiai Ne 30 (100%)

Rūkymas Rūkantis 1 (3,3%)

Nerūkantis 27 (90%)

Rūkęs anksčiau 2 (6,7%)

2 lentelė. Nustatyti klinikiniai aktyvumo indeksai

1 lentelė. Trisdešimties pacientų, sergančių uždegimine žarnyno liga, demogra-
finiai duomenys

medžiagą į veną injekuojami spazmoliziniai 
medikamentai (Buscopan; Boehringer Ingel-
heim, Vokietija). Tyrimas trunka ~30 - 45 mi-
nutes.

Tyrimo vaizdai buvo analizuojami radiolo-
go darbo vietoje naudojant Syngovia programi-
nį paketą.

Plonoji žarna buvo padalinta į tris anatomi-
nius segmentus: tuščiąją, proksimalinę klubinę 
ir terminalinę klubinę dalis. Storoji žarna - į 
šešis segmentus: cecum, kylančioji, skersinė, 
nusileidžiančioji, riestinė ir tiesioji žarnos. Re-
miantis literatūros duomenimis, kiekviename 
žarnos segmente vertinome: T2 sienelės signa-
lo intensyvumą (lyginant su normalia žarnos 
sienele), sienelės storį, edemą, kontrastinės me-
džiagos kaupimą, striktūras, fistules, abscesus, 
haustrų nebuvimą lyginant su normalia žarnos 
sienele (storajam žarnynui). Sienelės storis 
buvo matuojamas T2 HASTE sekoje kiekvie-
no segmento storiausioje vietoje. Žarnos siene-
lės uždegiminė reakcija vertinama T2 HASTE 
vaizduose su riebalų supresija (RS) lyginant 
signalą su normalia žarnos sienele. Signalo in-
tensyvumas svyravo nuo tamsiai pilkos iki bal-
tos spalvos. Kontrastinės medžiagos kaupimas 
vertinamas lyginant su normalia žarnos sienele 
ir aplinkinėmis kraujagyslėmis ir matuojamas 
reliatyvus kontrastinės medžiagos kaupimas 
pagal formulę [6]. Pasaito edema aplink žarnos 
segmentą vertinama kaip aukštas signalas, bet 
be skysčio, esant nedideliam skysčio ruoželiui 
(≤2 mm) ir didesniam skysčio ruožui (>2 mm). 
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Buvo analizuojama kiekvieno radiologinio MRT žarnos 
sienelės požymio ir ekstraintesticinių radinių koreliacija su 
ligos aktyvumu.

Rezultatai
MRT enterokolonografijos tyrimą gerai toleravo visi 

pacientai. Jokių kliniškai reikšmingų pašalinių reakcijų 
stebėta nebuvo.

Demografiniai ir esminiai klinikiniai duomenys pateikti 11 

 

KLAI Harvey- Bradshav PKAI OKKAI

Aktyvi liga

KL 154 - 299 5-7

OK 3- 11 3-18

Kontrolinė grupė 30- 147

3 lentelė. Vertinti MRT enterokolonografijos požymiai.

MRT savybės KL OK Kontrolinė

(n= 12) (n= 6) grupė (n= 12)

Žarnos sienelės storio

vidurkis (mm) 6,42±2,27 5,5±1,05 2,2±0,2

Realiatyvus kontrastinės medžiagos

kaupimo vidurkis 183,94±76,16 152,53±72,94 56,33±33,42

Žarnos sienelės kaupimo laipsnis 

(Parenchiminėje fazėje)

Tolygus normaliai žarnos sienelei 0 0 12

Minimalus 1 5 0

Vidutinis 10 1 0

Ženklus 1 0 0

Žarnos sienelės kaupimo savybės

(Parenchiminėje fazėje)

Tik gleivinė 10 2 0

Homogeniškas 2 4 12

Sienelės T2 fs signalo intensyvumas

Tolygus normaliai žarnos sienelei 1 0 12

Sienelė tamsiai pilka 3 5 0

Sienelė šviesiai pilka 8 1 0

Sienelė balta 0 0 0

Aplinkinė pasaito edema

Normalus pasaitas 5 4 12

Padidėjęs pasaito SI, bet nėra skysčio 4 2 0

Nedidelis skysčio ruoželis ≤2mm 2 0 0
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2 lentelė. Nustatyti klinikiniai aktyvumo indeksai

3 lentelė. Vertinti MRT enterokolonografijos požymiai

Taip pat vertinama pakitusio žarnos segmento ilgis ir lo-
kalizacija bei požymiai, esantys už žarnos sienelės ribų: 
pvz., „šukų simptomas“ – pasaito hiperemijos požymis, 
limfmazgiai.

Vertinant MRT tikslumą diagnozuojant uždegiminių 
ligų aktyvumą buvo vertinama koreliacija tarp dviejų ligos 
uždegimo aktyvumo indeksų: klinikinio ir MRT enteroko-
lonografijos požymių naudojant Spearmen‘o koreliacijos 
koeficientą (p vertė <0,05).

1 lentelėje. Pagal Krono ligos (KLAI) ir opinio 
kolito klinikinio aktyvumo indeksus (OKKAI) 
pacientai suskirstyti į dvi grupes: 18 pacientų 
su aktyvia UŽL ir 12, kurie sudarė kontrolinę 
grupę. Detalesnis klinikinių indeksų pasiskirs-
tymas pateiktas 2 lentelėje.

Sienelės storis didesnis nei 2 mm buvo 
vertinamas kaip patologinis. Dvylikai pacien-
tų (kontrolinėje grupėje) sienelės storis buvo 
normalus (t.y. ~2 mm), o aštuoniolikai pacientų 
pakitusios žarnos sienelės storis svyravo nuo 4 
iki 10 mm.

Ženkli teigiama koreliacija buvo nustatyta 
tarp klinikinių ligos aktyvumo indeksų ir sie-
nelės kontrastinės medžiagos kaupimo savy-
bių ir haustrų nebuvimo (atitinkamai r= 0,512, 
r=0,585, p=0,01), vidutiniška koreliacija buvo 
nustatyta tarp klinikinių ligos aktyvumo in-
deksų ir sienelės storio, opų, reliatyvaus kon-
trasto kaupimo (atitinkamai r=0,379, r=0,384, 
r=0,397, p=0,05). Taip pat stipri koreliacija nu-
statyta tarp T2 žarnos sienelės hiperintensinio 
signalo ir reliatyvaus kontrastinės medžiagos 
kaupimo (r= 0,785, p=0,01).

Nepriklausomų imčių T- testas parodė, kad 
sienelės storio vidurkis ir realiatyvus kontras-
tinės medžiagos kaupimo vidurkis aktyvia liga 
sergančių pacientų statistiškai patikimai skyrėsi 
nuo kontrolinės grupės (p<0,05). MRT entero-
kolonografijos tyrimo metu vertinti duomenys 
pateikti 3 lentelėje.

Rezultatų aptarimas
MRT enterokolonografija yra gana plačiai 

naudojamas ir jautrus tyrimas, nustatant užde-
gimo požymius pacientams, sergantiems UŽL.

Atliekama daugybė tyrimų ir studijų sie-
kiant nustatyti diagnostinę vertę kiekvieno iš 
aukščiau paminėtų požymių, dinaminio kon-
trastavimo naudą nustatant UŽL aktyvumą.

Deja, idealus tyrimo metodas, kuris aiškiai 
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nusakytų UŽL ir jos aktyvumą, neegzistuoja. Ligos aktyvu-
mas dažniausiai įvertinamas derinant simptomus, apžiūros 
duomenis, laboratorinius, endoskopinius ir vaizdinius tyri-
mo metodus. Endoskopinis tyrimas yra nepakeičiamas nu-
statant tokius pakitimus kaip eritema, edema, aftinės opos. 
Šie pakitimai yra nenustatomi MRT enterokolonografijos 
metu, tačiau gilios opos yra gerai matomos tiek T1, tiek T2 
sekose [8]. 

Pagal J. Oommen ir bendraautorius peroralinės kontras-
tinės medžiagos ištemptos žarnos sienelės storis (> 3mm) 

jautrus, bet nespecifinis aktyvios KL požymis 
[9]. Žarnos sienelės sustorėjimas geriausiai ma-
tomas T1, T2 sekose, jį matuoti rekomenduo-
jama ašiniuose pjūviuose. Sienelės sustorėjimo 
laipsnis sergant OK yra mažesnis lyginant su 
KL, atitinkamai storio vidurkis 7 ar 8 mm, o 
KL atveju ~ 13 mm [8]. Mūsų atliktas tyrimas 
taip pat patvirtino, kad KL atveju pakitusi žar-
nos sienelė yra storesnė. Sienelės sustorėjimas 
yra antrinis dėl edemos ir uždegiminių infil-
tratų. Vis dėlto sienelės sustorėjimas matomas 
ir esant lėtinei ligos formai dėl išsivysčiusios 
fibrozės [9]. Todėl, nustatant OK ir KL ligų 
aktyvumo laipsnius, įvertinami ir kiti žemiau 
išvardinti požymiai.

M.L.W. Ziech su bendraautoriais atliko ty-
rimą, kuriame vertino MRT požymių svarbą. 
Žarnos sienelės storis buvo dažniausiai vertina-
mas požymis, tačiau nustatant ligos aktyvumą 
nebuvo ypač svarbus [10].

A. Negaard su bendraautoriais nustatė, kad 
žarnos sienelės sustorėjimas ir sienelės kontras-
tinės medžiagos kaupimas ženkliai koreliuoja 
su klinikiniu ligos aktyvumu [4]. Mūsų atlik-
tame tyrime taip pat nustatėme, kad klinikiniai 
ligos aktyvumo indeksai koreliuoja su sienelės 
storiu ir kontrastinės medžiagos kaupimu. 

T2 vaizdai su RS yra svarbūs norint atskirti 
pogleivinį riebalinį audinį nuo edemos, tokiu 
būdu galime apibūdinti sienelės uždegiminius 
pakitimus ir įvertinti ligos aktyvumo laipsnį. 
Aktyvioje fazėje T2 vaizduose su RS gleivi-
nės ir pogleivio pastovus aukšto intensyvumo 
signalas ypač būdingas sienelės edemai ir akty-
viai ligai (1 pav.), o visiška pogleivinio signalo 
supresija būdinga riebalinei infiltracijai - neak-
tyviai ligai (remisija) [8].

Taip pat vertinome žarnos sienelės signalo 
intensyvumą T2 sekose su RS, nes, literatūros 
duomenimis, signalo intensyvumo didėjimas 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. MRT enterokolonografija. Aktyvi Krono liga. (a) Ašinis T2 Haste vaiz-
das matomas sustorėjusiomis sienelėmis terminalinės ileum segmentas (pažy-
mėtas rodyklėmis). (b) Tas pats segmentas T2 Haste režime su riebalų supresija, 
žarnos sienelėje matomi aukšto signalo plotai, būdingi edemai

2 pav. Aktyvi Krono liga. Enteroenterinė fistulė (apibrėžta apskritimu). (a) T2 
Haste su riebalų supresija, (b) T1 su riebalų supresija ir intraveniniu kontras-
tavimu

3 pav. Opinis kolitas. Matoma išnykusi nusileidžiančiosios storosios žarnos 
haustracija (pažymėta rodyklėmis). (a) TrueFisp režime, (b) T1 su intraveniniu 
kontrastavimu. Taip pat matomi reaktyviniai limfmazgiai (tuščiavidurės rody-
klės)

būdingas uždegimiškai pakitusiai žarnos sienelei, ypač pa-
cientams, sergantiems aktyvia KL [11]. 

Nustatėme stiprią koreliaciją tarp T2 su RS sienelės 
signalo intensyvumo ir T1 sekoje patologinio kontrastinės 
medžiagos kaupimo, tačiau F. Macconi atkreipia dėmesį, 
kad intensyvus sienelės kontrastavimasis yra dėl hipervas-
kuliarumo ir/ arba padidėjusio kraujagyslių pralaidumo, o 
T2 hiperintensinis signalas yra dėl edemos ir skysčio susi-
kaupimo uždegiminėje sienelėje [11]. 

F. Maccioni su bendraautoriais vertino KL aptikimo ir 
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lokalizacijos tikslumo nustatymą T2 vaizduose lyginant su 
kontrastiniais T1 vaizdais ir tikslumas vyravo nuo 93 iki 
95 % [11].

F. Macconi taip pat nustatė koreliaciją tarp padidėjusio 
sienelės kontrastinės medžiagos kaupimo ir UŽL aktyvu-
mo [12]. Mūsų atliktame tyrime stebima lygiai tokia pati 
tendencija, esant aktyviam uždegimui stebimas ženkliai 
didesnis kontrastinės medžiagos kaupimas lyginant su kon-
troline grupe.

Tiesiniai kontrastiniai T1 vaizdai suteikia panoraminį 
tiek plonosios, tiek storosios žarnos vaizdą, todėl šioje pro-
jekcijoje vertinama ne tik pakitimų lokalizacija nuo jeju-
num iki rectum, bet ir stenozės laipsnis [12].

Kelios studijos nustatė, kad kontrastinės medžiagos 
kaupimasis sluoksniais žarnos sienelėje koreliuoja su ligos 
aktyvumu. Žarnos sienelė kontrastą gali kaupti sluoksniais, 
kuriuos sudaro kontrastą kaupianti gleivinė ir/arba seroza 
su žemo intensyvumo edemišku pogleiviu arba homoge-
niškai (visi sienelės sluoksniai kontrastą kaupia vienodai). 
Koh ir kt. tyrinėjo, kaip pakitimai MRT vaizduose kore-
liuoja su endoskopinio ir histologinio tyrimų rezultatais, ir 
nustatė, kad sienelės kaupimasis sluoksniais yra specifinis 
aktyviai UŽL, kadangi jis buvo nustatytas tik segmentuose 
su įrodyta aktyvia liga. Be to, tyrėjai patvirtino, kad žarnos 
sienelės storis didesnis nei 4 mm ir kontrastinės medžiagos 
kaupimo savybės koreliuoja su ligos aktyvumu [9]. 

Punwani ir kt. naudodamiesi histologine koreliacija 
dar kartą patvirtino, kad sienelės sluoksniuotumas, storis 
ir padidėjęs signalo intensyvumas T2 vaizduose su riebalų 
supresija koreliuoja su ligos aktyvumu [13]. 

F. Macconi su bendraautoriais nustatė, kad jautrumas, 
specifiškumas, tikslumas T1 sekoje su dvigubo kontrasta-
vimo metodika nustatant striktūras atitinkamai yra 66%, 
100% ir 81%, enterines fistules 67%, 100% ir 89% (2 pav.) 
[11].

Būtina pabrėžti, kad dvigubo kontrastavimo metu ran-
dami tipiniai pakitimai yra vienodi tiek KL, tiek OK, tačiau 
sergant OK visi minėti uždegiminiai požymiai (koncentri-
nis ir nenutrūkstantis žarnos sienelės sustorėjimas, padidė-
jęs kontrastinės medžiagos kaupimasis, T2 su RS padidėjęs 
sienelės signalas) yra mažiau išryškėję, negu sergant KL 
[12]. Žinoma, dar reiktų nepamiršti, kad uždegiminiai po-
žymiai sergant OK būdingi storajai žarnai (3 pav.), o KL 
– daugiau plonajai.

Lyginant mūsų tyrimo metu gautus duomenis su litera-
tūroje pateiktais duomenimis, gaunami panašūs rezultatai: 
žarnos sienelės storio pokyčiai, T2 signalo intensyvumo 
kitimas, aktyvus kontrastinės medžiagos kaupimasis, tai 
požymiai, kurie geriausiai apibūdina OK ir KL uždegimo 
aktyvumą [5].

Išvados
Mūsų atliktas tyrimas parodė, kad MRT enterokolono-

grafija su intraveniniu kontrastavimu yra vertingas, nein-
vazinis diagnostinis tyrimo metodas, kurio metu matomi 
uždegiminės ligos požymiai yra statistiškai patikimi, reikš-
mingi ne tik diagnozuojant UŽL, bet ir nustatant KL bei 
OK uždegiminių ligų aktyvumo laipsnius.
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MAGNETIC RESONANCE ENTEROCOLONOGRAPHY 
VALUE FOR DIAGNOSING INFLAMMATORY BOWEL 

DISEASE
V. Strakšytė, I. Gineikienė, G. Kiudelis, A. Basevičius, 

E. Puidokaitė, I. Valantienė, L. Kupčinskas
Key words: magnetic resonance enterocolonography, 

inflammatory bowel disease, inflammatory activity.
Summary
MRI enterocolonography is useful for evaluating the small 

and large bowel. The main examination advantage is not only the 
possibility to evaluate bowel lumen, walls, extramural changes, 
but also diagnose active inflammatory bowel disease, distinguish 
between Crohn‘s disease and ulcerative colitis and determining the 
degree of activity in Crohn‘s disease.

The aim of the study- to identify MRI enterocolonography 
inflammatory bowel disease signs and  the usefulness of these 
parameters for inflammatory bowel disease diagnosis.

Methods. Thirty patients with clinically suspect diagnosis 
of inflammatory bowel disease were included in the study. MRI 
enterocolonography was conducted as part of this study. The 
patients were divided into two groups according to MRI results 
a control and with active inflammatory bowel disease. The whole 
intestine was divided into nine segments. Inflammation features  
was assessed for each bowel segment.

Results. Significant positive correlation was found between the 
clinical disease activity index and enhanced bowel wall, haustral 
loss (r = 0.512, r = 0.585, p = 0.01), mural T2 weighted signal 
intensity and relative contrast enhancement (r = 0.785, p = 0.01). 
Moderate correlations were found between the clinical disease 
activity index and the mural thickness, ulceration, relative contrast 
enhancement (r = 0.379, r = 0.384, r = 0.397, p = 0.05). Relative 
contrast enhancement agent means were: Crohn’s disease- 183.94 
± 76.16, ulcerative colitis- 152.53 ± 72.94 in the control group- 56, 
33 ± 33.42.

Conclusions. Contrast media enhanced MRI enterocolonography 
is valuable diagnostic tool for diagnosing inflammatory bowel 
disease and establishing the degree of disease activity in Crohn’s 
disease and ulcerative colitis.

Correspondence to: vestinastraksyte@gmail.com

Gauta 2014-04-07




