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Ekstrapelvikaalsed levikuteed 

LATERAALNE 

• Suur istmikumulk 

• Väike istmikumulk 

 

EESMINE 

• Kubemekanal 

• Reiekolmnurk 

• Obturatorkanal 

KESKMINE 

• Vaagnapõhja anaal- ja 
urogenitaalavad 

 

KÕHUSEIN 

• Prevesikaalne ruum 

• Iliopsoase ruum 

 



Suur istmikumulk 

ANATOOMILISED PIIRID: 

 

Eesmine + ülemine 

  Suur niudeluu sälk 

Tagumine + ülemine 

  Sakrum 

Alumine 

  Sakrospinoos-ligament 

KT-sag 
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Suur istmikumulk 

M. piriformis  
(sakrumi eesmine pind  reieluu suur trohhanter) 

Suprapiriformise ruum Infrapiriformise ruum 



Suure istmikumulgu struktuurid 

Suprapiriformis 
• M. piriformis 
• A., v., n. glutealis superior 
 

Infrapiriformis 
• A., v., n. glutealis inferior 
• A., v. pudendus internus 
• N. pudendus 
• N. ischiadicus 
• N. cutaneus femoris posterior 
• N. obturatorius internus 
• N. quadratus femoris 



Suure istmikumulgu protsessid 

• Eelkõige maliigsed 

 

• Harvem beniigsed: mesenhümaalsed          
tuumorid, abstsessid, hematoomid,          
songad, pseudoaneurüsmid (a. glutealis) 



M 71a. 

Anamnees: 2a. ishialgia 

Hemangioperitsütoom 

KT + k/a 

M. piriformis 

Tuumor tungib vaagnast  

välja gluteaalsele 

Mass väljub suure ismikumulgu 

kaudu paremale gluteaalsele ja  

ümbritseb ekstrapelvikaalsel  

parempoolset n. ischiadicus’t 

N.ischiadicus 

* Tuumor 



Milleks oluline? 

• Biopsia / drenaaži planeerimine  

      Transgluteaalne lähenemine   

• Ishialgia etioloogia 

• N. ischiadicus’e haaratuse hindamine (tuumori puhul) 

• Tuumori resektsiooni planeerimine 

 → Kombineeritud lähenemise vajalikkus       
(transabdominaalne + transgluteaalne) 

 



Väike istmikumulk 

ANATOOMILISED PIIRID: 

 

Eesmine 

  Väike niudeluu sälk 

Ülemine 

  Sakrospinoos-ligament 

Alumine 

  Sakrotuberoos-ligament 

KT-sag 
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Väikse istmikumulgu struktuurid 

• M. obturator internus`e 
kõõlus 

• A., v. pudendus internus 

• N. pudendus 

• N. obturatorius internus 

 

Ühendused: 

• Suur istmikumulk 

• Ischioanaalne fossa 

• Gluteaalne regioon 



Väikese istmikumulgu protsessid 

• Infiltratiivsed maliigsused 

 

• M. obturator internus’e ning bursa 
infektsioossed ja põletikulised protsessid 



N 53a. 

B-suurrakuline lümfoom 

A. pudendus int.  

Väikesest istmikumulgust välja  

ulatuv kontrasteeruv ovoidne  

tuumor 

* Tuumor 



Kubemekanal 

• Lühike (~4 cm) kitsas 
diagonaalsuunaline käik 
kõhuseina alumises 
eesmises osas 

 

• Paikneb kõhuseina lihaste 
(m. obliquus ext., m. 
obliquus int. ning 
m.transversus abdominis) 
aponeuroosis 
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Kubemekanal 

Süva ingvinaalring – ovaalne  

avaus fastsia transversalises,  

mis asetseb ~1 cm  kõrgemal 

ingvinaalligamendist ja  

lateraalsemal inferioorsetest 

epigastraalsoontest 

 

Pindmine ingvinaalring –  

kolmnurkne avaus  

m. obliquus externus e  

aponeuroosis 

 



Kubemekanal 

ANATOOMILISED PIIRID: 

 

Eesmine 

 M. obliquus externus et 
internus e aponeuroos 

Tagumine 

 Fascia transversalis 

Ülemine 

 M. obliquus internus ja m. 
transversus abdominis 

Alumine 

 Ingvinaalligamendi ülemine 
pind 



Kubemekanali struktuurid 

Naised:    

Emaka ümarside 

N. ilioinguinale 

 

 

Mehed:  

Seemneväät 
 - Seemnejuha 

 - A. testicularis 

 - N. genitofemoralis (genitaalharu) 



Kubemekanali protsessid 

Songad: 

 

 

Hematoomid 

Varikotseele, hüdrotseele 

 

Beniigsed kasvajad: 

 

 

 

 

• Kubemesong  
• Amyand’i song (põletikuline apendiks kubemekanalis) 
  Abstsess 

• Seemneväädi lipoom 
• Neurofibroomid: neurofibromatoos I/II, 

lähtuvad n.genitofemoralis’est või 
n.ilioinguinalis’est 

 



Kubemekanali protsessid 

Maliigsed kasvajad 

 

Primaarsed: liposarkoomid, Burkitti lümfoomid, testikulaarsed 
kartsinoomid, sarkoomid, desmoidtuumorid e. agressiivne 
fibromatoos 

 

Metastaatilised: alveolaarne rhabdomüosarkoom, monofaasiline 
sarkoom, prostatavähk, Wilmsi tuumor, kartsinoidtuumor, 
melanoom, pankreasevähk, pseudomyxoma peritonei 



Kubemesong: jämesool + apendiks 

Kubemesong: 

apendiks 

Kubemesong:  

kusepõis 

Kubemesong:  

peensool 



Hematoom kubemekanalis Abstsess kubemekanalis 

Õhk kubemekanalis Soolekontrast kubemekanalis 

Hüdrotseele 

Varikotseele 



M 46a. 

Neurofibroomid 

Madala tihedusega mass vasakus vaagnapooles, 

mis levib ingvinaalsele ja haarab n.ilioinguinale 



M 33a. 

Desmoidtuumor 

Ühtlaselt kontrasteeruv mass 

paremas kubemekanalis 

T1+k/a FS 

T2 

T1 



M 54a. 

Sarkoom (klassifitseerimata) 

* Tuumor 

Tuumor tungib vaagnast  

läbi ingvinaalkanali  

vasemasse hemiskrootumisse 

Mass asetseb v. epigastricast 

lateraalsemal  mass pärineb 

süvast ingvinaalringist 



M 28a. 

Embrüonaalne kartsinoom 

 

Heterogeense signaaliga 

mass, mis haarab vasaku 

testise, seemneväädi ja 

kulgeb läbi pindmise 

ingvinaalringi 

M 17a. 

Burkitti lümfoom 

 

Bilateraalselt 

suurenenud ja 

kontrasteerunud 

seemneväädid 

M 56a. 

Liposarkoom 

 

Rasvatihedusega õhukesi  

pehmekoelisi septe ja  

kaltsifikaati sisaldav mass 



N 35a. 

Monofaasilise sarkoomi 

metastaas 

T1 T1+k/a T2 

Kontrasteeruv metastaas paremas kubemekanalis 



M 61a. 

Pseudomyxoma peritonei 

 

Anamneesis: Apendiksi adenokartsinoom 

Madala tihedusega 

mutsinoosne mass 

paremas kubemekanalis 



M 72a. 

Uretraalne protees 

 

Anamneesis: prostatavähk 

(prostatektoomia)  

Mitmekomponendiline protees, mille 

osad on ühendatud juhadega  

(läbivad kubemekanalit) 



Milleks oluline? 

• Songas pitsunud sooleling vajab operatiivset ravi 

• Direktse ja indirektse kubemesonga diferentsimine 

– Direktne = mediaalsemal a. epigastrica inferior`ist 

– Indirektne = lateraalsemal a. epigastrica inferior`ist 

• Kubemekanali neoplastiliste protsesside puhul ei pruugi 
lisamassi redutseerimine võimalik olla  



Reiekolmnurk 

ANATOOMILISED PIIRID: 

 

Ülemine 

→ Lig. ingvinale 

Lateraalne 

→ M.sartorius 

Mediaalne 

→ M.adductor longus 
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Reiekolmnurga struktuurid 

• A., v., n. femoralis 

 

• Femoraalkanal:  

lühike lehtrikujuline 
ekstraperitoneaalruumi 
pikendus kõhueesseinal reie 
süvafastsias 

  Cloquet lümfisõlm 



Reiekolmnurga protsessid 

 

 Ekstrapelvikaalne levik reiekolmnurka on suhteliselt harv, kuid 
esineb reie süvafastsias 

 

• Femoraalsongad 

• Femoraalarteri hematoomid, aneurüsmid, pseudoaneurüsmid 

• Abstsessid 

• Lümfadenopaatia 

• Pleksiformne neurofibroom (neurofibromatoos I) 

• + Cloquet l/s: - Retrograadne lümfaatiline levik 

                   - Vaagna maliigsus 

               



N 70a. 

Kaebused: vaagnavalu,  

vasakpoolne vulvamass 

 

Lamerakuline  

kartsinoom 

* Infiltratiivne mass 

Tuumor infiltreerib  

v. femoralis communis’t 

Lisakude vasakul femoraalsel 

a. femoralis communis’e kõrval,  

v. femoralis selgelt ei eristu 

T2 



Obturatorkanal 

ANATOOMILISED PIIRID: 

 

Ülemine 

→ Ramus superior (os pubis) 

Alumine 

→ Obturatormembraani 
ülemine vabaserv 
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Obturatorkanali struktuurid 

A., v., n. obturatorius 



Obturatorkanali protsessid 

• Obturatoorsed herniad 
• N. obturatorius’e kompressioon 
 
• Obturatorkanalit haaravad kasvajad on haruldased: 
- Angiomüolipoomid 
- Lipomatoossed tuumorid 
- Vaagna kartsinoomid 
- Neurofibroomid 
- Metastaasid (eesnääre, emakakael) 

 
Vaagna külgseini haaravad protsessid → obturatorkanali seinad 
→ reie proksimaalne mediaalne osa 



N 58a. 

Anamnees: rektumi kartsinoom 

 

Haiguse metastaseerumine 

T1 

Väike tuumor paremal  

obturatorkanali piirkonnas 

Metastaatilised sõlmed paremal 

obturatorkanalis levikuga reie  

proksimaalossa 

T2-FS 



Milleks oluline? 

• Kirurgia planeerimine 

–  Abdominaalse + ischiopubilise lähenemise  
vajadus 

• Kubeme/häbeme/reie mediaalse piirkonna 
valu diagnostika (obturator neuralgia) 



Vaagnapõhja  
anaal- ja urogenitaalavaused 

Vaagnapõhja lihased: 

• M. sphincter ani  

 (m. puborectalis) 

• M. levator ani  

 (m. pubococcygeus, m. 
iliococcygeus, m. 
coccygeus) 

 

 Vaagen  hiaatus  
ischioanaalne fossa 
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Vaagnapõhja anaal- ja urogenitaalavaused 

ANATOOMILISED PIIRID: 

Ülemine 

 vaagnapõhja lihased  

    (m. levator ani) 

Alumine 

  perianaalne nahk 

Lateraalne 

  M. obturator internus 

Mediaalne 

 Välimine sfinkter 

 

Ischioanaalne fossa  

Vaagnapõhja suurim pehmekoeline struktuur 

 

Kaudaalne levik: välisgenitaalid, lahkliha nahk 



Anaal- ja urogenitaalkanalite 
struktuurid ja protsessid 

STRUKTUURID 

• Anaalkanal 

• Ureetra 

• Tupp (N) 

 PROTSESSID 

 Avaustega seotud vistseraalorganite tuumorid 

 



Norm anatoomia 

M. levator ani 

T2 

T2 

Tupp 

AC = anaalkanal 

Ureetra 

M. levator ani 



N 28a. 

Difuusne B-suurrakk lümfoom 

* Perirektaalne tuumor 

Tuumor on kasvanud läbi 

anaalse hiaatuse m. levator 

ani’st madalamale 



N 52a. 

Tupe lamerakuline kartsinoom 

T2 

Anaalkanalit haarav tupemass, 

pt-l  kujunes hiljem rektovaginaalne  

fistel 

Tuumor on kasvanud läbi 

rektovaginaalse fastsia  

anaalkanalisse 
T2 

* Tuumor 



M 35a. 

Sümptom: makrohematuuria 

 

Prostaatiline paraganglioom 

T2 

Kontrasteeruv infiltratiivne tuumor 

uretraalse hiaatuse piirkonnas 

* Infiltratiivne mass 



Milleks oluline? 

• Vaagna organist lähtunud tuumori otsene kasv 
võib komplitseerida või välistada operatiivse 
ravi 

– Nt. T1-T2 madala asetsusega rektumi tuumor (>1 
cm dentaatjoonest*) või T3-T4 tuumor (>2 cm)  
sfinkterit säästev kirurgia 

– Nt. Üle tupe distaalse 2/3 kasvanud 
emakakaelavähk  kuratiivne kirurgia välistatud 

*Dentaatjoon jaotab anaalkanali ülemiseks 2/3 ja alumiseks 1/3 



Prevesikaalne ruum 

Ekstraperitoneaalne 
vaagnaruum, mis on ühenduses 
subperitoneaalruumiga 
anterioorselt ja 
retroperitoneumiga 
posterioorselt 

 

Vistseraalne peritoneum 

 

Prevesikaalne ruum  

 

Parietaalne peritoneum 
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Prevesikaalne ruum 
ANATOOMILISED PIIRID: 

Ülemine 

 Naba 

Eesmine 

 Parietaalne peritoneum + fastsia 
transversalis  

Tagumine 

 Umbiliko-vesikaalne fastsia +  

       urachus 

Lateraalne 

 Kõhuseina properitoneaalne rasv +  

       vistseraalne peritoneum 

Posteroinferioorne 

 Kusepõie külgseinad 

Anteroinferioorne 

 Retzi ruum (retropubiline ruum) 



Prevesikaalse ruumi struktuurid 

• Urachus  

–  Embrüonaalse allantoisi    
fibroosne jäänuk 

–  Kusepõis  naba 

–  Ekstraperitoneaalne 

–  Asub Retzi ruumis umbiliko-
vesikaalses fastsias 

 

• Mediaalsed nabaligamendid 
(nabaarteri jäänukid) 

 

• Prevesikaalne rasvkude 



Prevesikaalse ruumi protsessid 
MALIIGSED 

• Urachuse adenokartsinoomid (>90%) 

– Kusepõis eespind  urachus  kraniaalselmale 

– Maliigsuse  levik eesmisel peritoneumil 

 

 Teised urachuse kasvajad (<10%): lamerakulised ja 
 transitoorrakulised kartsinoomid, sarkoomid, teratoomid, 
 rhabdomüosarkoomid, neuroblastoomid 

 

• Umbilikaalsed metastaasid (Õde Mary Joseph’i noodulid) 

– N: emakakael, munasari 

– M: mao adenokartsinoom 

 

• Lümfoomid 

 



Prevesikaalse ruumi protsessid 

BENIIGSED 

 

• Urachuse infektsioon 

• Umbilikaalne endometrioos (Villar’i noodul) 

• Urachuse kasvajad: Adenoomid 
Fibroomid 
Fibroadenoomid 
Fibromüoomid 
Hamartoomid 



N 65a. 

Anamnees: Ovariaalne 

kartsinoom (totaalne 

hüsterektoomia) 

Kaebus: Valu kõhuseina alaosas 

 

Urahhaalsed metastaasid 

Keskjoonel urachus’e piirkonna tuumor 

Mass on levinud kõhueesseina  

eesmis-alumisse ossa  tuumori  

läbikasv fascia transversalis’est 

Kõrgemal on tuumor levinud mööda  

urachus’t ja prevesikaalset ruumi 



Iliopsoase ruum 

Retroperitoneaalne ruum 

 

M. psoas minor 
(Th12+L1  iliopektineaalne eminents) 

M. psoas major 

(Th12+L-lülid  reieluu väike trohhanter) 

M. iliacus 
(niudeluuhari  reieluu väike trohhanter) 
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M. psoas major kulgeb  

ülaosas läbi diafragma 

 

Potentsiaalne ühendus  

mediastiinumist reieni 

Iliopsoase ruum 



Iliopsoase ruumi protsessid 

 

• Infektsioonid, abstsessid 
– Otsene levik (lülisammas, neer, sool, 

pankreas) 

– Püogeensed (S.aureus, G-), tbc 

• Tuumorid 
– Maliigsed: neerurakuline vähk, 

melanoom 

– Beniigsed 

• Hemorraagiad 
– Tavaliselt difuusne haaratus 

  



Iliopsoase ruumi protsessid 

Püogeensed infektsioonid 

 

Primaarsed:  

• Harvad, idiopaatilised 

• Predispositsioon: immuunkomprimeeritud patsiendid 
(kortikosteroidravi, keemiaravi, HIV oportunistlik infektsioon) 

 

Sekundaarsed: 

• Spinaalsed/epiduraalsed infektsioonid, sooleinfektsioonid (Crohn), 
divertikuliit, apenditsiit, perforeerunud jämesoole kartsinoom, 
perinefriline abstsess, osteomüeliit, aordiproteesi infektsioon 

 



Iliopsoase ruumi protsessid 

Hemorraagiad 

 

Spontaanne:  Arterioskleroos 

 

Sekundaarne:  Trauma 
Koagulopaatia 
Antikoagulantravi 
Põletikuline haigus 
Tuumor 
Hiljutine operatsioon/biopsia 
Kõrvalasetseva organi/soole verejooks 



Iliopsoase ruumi protsessid 

Kasvajad 

 

Primaarsed (harvad) 

• Liposarkoom, fibrosarkoom, leiomüosarkoom, hemangioperitsütoom 

 

Sekundaarsed 

• Primaarselt retroperitoneaalsete kõhu või vaagna tuumoritest: jämesoole, 
munasarja, emaka ja emakakaela kartsinoomid, urotrakti tuumorid, 
sarkoomid 

• Neurogeensed tuumorid 

• Luutuumorid 

• Otsene invasioon lümfisõlmedest (lümfoom) 

• Metastaasid: melanoom, maokartsinoom, kopsu- ja rinnavähk (harvad) 



N 60a. 

Tuberkuloossed abstsessid ja 

Pott i haigus 

 

Sümptomid: Vasakpoolne 

ingvinaalne mass ja palavik 

 

Abstsess m.psoas  m.iliacus  ingvinaalregioon 

Luuline destruktsioon ja levik epiduraalsele 

Pott’i haigus = lülisamba tbc, intervertebraalliigeste tuberkuloosne artriit 



M 36a. 

Sümptom: valulik vasaku puusa 

painutus 

 

Hematoom 

T1 

Mitmed hüperintensiivsed alad 

vasakul m.iliacus’es  veri 

Hematoomi levik iliopsoase  

ruumis vasaku reie  

proksimaalossa 



45a. 

Retsidiveerunud apendiksi 

mutsinoosne kartsinoom 

T1+k/a 

Madala tihedusega mass paremas 

m. psoas major’is 

Infiltratiivne perifeerselt kontrasteeruv  

tuumor, mis on levinud iliopsoase  

ruumis reie proksimaalossa 



Milleks oluline? 

• Primaarsete iliopsoase lesioonide diagnostika 

• Sekundaarsete iliopsoase lesioonide etioloogia 
väljaselgitamine 

• Biopsia juhtimine 

• Ravitud lesioonide dünaamiline kontroll 



Kokkuvõtteks 

Vaagnaruumi haiguste levikuks on mitmeid 
loomulikke avausi 

 

Maliigsete tuumorite jt. protsesside 
disseminatsioon toimub sageli läbi nende 
kanalite 

 

Levikutee ja haiguse ulatuse määramine on 
oluline kirurgilise ravi planeerimisel 



LATERAALNE 
Suur ja väike 
istmikumulk 

KESKMINE 
Anaal- ja 

urogenitaalavad 

KÕHUSEIN 
Prevesikaalne ja 

iliopsoase 
ruumid 

EESMINE 
Kubeme- ja 

obturatorkanalid 
Reiekolmnurk 
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