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 N, 61
 pöördub kirurgi vastuvõtule
 kaebused, anamnees







2009. aastal opereeritud direktne kubemesong paremal
jäänud valud, mis häirivad seistes ja käimisel
istudes ja lamades valusi d ei ole
valud kiirguvad paremasse jalga
on ka urineerimisprobleeme – sage, aga nagu põit ei saaks tühjaks

 objektiivne leid on iseärasusteta
 2012. a teostatud UH-uuring, kus kahtlus parempoolsele

kubemesongale
 Uuring: kõhu- ja vaagnapiirkonna KT-uuring


saatediagnoos: alakõhu patoloogia?

parem

vasak
Kahtlus obturatoorherniale paremal

Operatsioon 30.01.2014: muu songa
laparoskoopiline likvideerimine
 Üldnarkoosis laparoskoopia. Rajatud

pneumoperitoneum. Sisestatud üks 10 mm troakaar
naba juurest ja kaks 5 mm töötroakaari paremalt ja
vasakult alakõhust. Väikeses vaagnas liiteline
protsess. Liited vabastatud, mille järgselt tuleb
nähtavale for. obturatoriuse piirkonnas
songavärat, milles rasvkude. Songaväratile ca 4
x 5 cm suurune Proceed võrk. Peritoneum võrgu
pealt pidevõmblusega suletud. Hemostaas.
Pneumoperitoneum evakueeritud. Haavad suletud.

Harvaesinevad songad
 obturatoorhernia e toppesong

 Spigeli song e kõhu külgseina song
 lumbaalhernia e nimmesong
 istmikumulgusong e sciatic hernia (sakraalsong)

 Littre’i song
 Richteri song
 interparietaalsong

 perineaalsong
 traumaatiline song (s.h. handlebar song)

Ühised tunnused
 harvaesinevad

 raske kliiniliselt diagnoosida
 sümptomid ebamäärased
 tüsistuste risk kõrge

 KT, MRT, UH
 mõisted
 Pitsumine (incarceration) – song ei ole reponeeritav
kliiniline diagnoos; KT-uuringul viited (kitsas värat)
 predisponeerib tüsistustele (obstruktsioon, põletik, isheemia)




Strangulatsioon ehk verevarustuse häirumine (isheemia)


vedelik songakotis, sooleseina paksenemine, luumeni dilatatsioon

Obturatoorhernia
 foramen obturatum
 membrana obturatoria
 canalis obturatorius
 1 cm lai, 2-3 cm pikk, põikisuunaline
 piiravad m obturatorius externus et internus
 song on m pectineuse ja m obturatorius externuse






vahel
“little old lady hernia”
vanad kõhnad naised
anamneesis mitu sünnitust
dex>sin, 6% bilateraalne
songakoti sisu


peensool, jämesool, rasvik, munajuha, munasari, ussripik,
emakas, kusepõis, Meckeli divetiikul

 riskitegurid
 asteenia, kaalulangus, kõik kõhusisest rõhku tõstvad
seisundid

p – os pubis
i – os ischii
ob – for obturatum
P – m pectineus
E – m obturatorius
externus
I – m obturatorius
internus

Obturatoorhernia
 alla 1% kõikidest songadest, kirjanduses alla 800 juhu
 kõige kõrgema suremusega kõhusong (10-80%)
 pitsumine enam kui pooltel, strangulatsioon kuni 75%, perforatsioon kuni pooltel
 0,2-1,6% mehaanilise soolesulguse põhjustest
 N:M (6)9:1
 sümptomid mittespetsiifilised
 soolesulguse sümptomid (>90% on esmane väljendus iileus)
 ebamäärased kubeme/vaagna valud, puusavalu võib olla ainus kaebus
 palpeeritav mass
 asümptomaatiline (laparoskoopial juhuleiuna)
 15-50% Howship-Romberg sümptom
 Hannington-Kiff sümptom
 KT täpsus >90%
 kiire diagnoos parandab elulemust
 UH spetsiifilisus 30%
 sageli peetakse kubeme- või reiesongaks

Vanemaealised naised peensoole
iileusega
Obturatoorhernia vasakul
Songakotis peensooleling

N, 70
Kõhuvalu, oksendamine 2 päeva
Kõhu tühiülesvõttel iileuse leid
KT-uuringul kahepoolne obturatoorhernia – vasakul
songakotis peensool, paremal rasvkude

Spiegeli song
 Spiegeli fastsia
 aponeuroos sirglihase ja linea semilunarise vahel
 defekt fastsias
 9. roide kõhre kõrguselt kuni sümfüüsini
 sagedaim nn Spiegeli hernia vöö piirkonnas (6
cm ulatuses niudeluuharjast kõrgemal)
 sageli olemuselt interparietaalne
 m obliquus externus või selle aponeuroos
intaktne
 omandatud
 kaasaündinud
 kongenitaalsetel juhtudel sageli laskumata testis
songakotis
 kirjanduses ca 30 juhtu

1 – m transversus
abdominis
2 – linea semilunaris
3 – m rectus
abdominise tagumine
fastsia
4- Spiegeli fastsia
5 – linea arcuata
6 – niudeluu hari

Spiegeli song
 kuni 2% kõhuseina songadest
 songakotis
 osa rasvikust, peensool
 lastel: enam poistel, enam vasakul, 15% kahepoolne
 täiskasvanutel
 N>M, paremal, harva kahepoolne, 40-70a
 riskitegurid on kõik kõhusisest rõhku tõstvad seisundid, rasedused anamneesis
 värat tavaliselt kitsas (<2 cm)  pitsumise/ strangulatsiooni risk on

kõrge  ravi operatiivne
 kliiniline pilt on varieeruv





suurel osal pitsumine
lokaalne ägenev valu, sageli kaebus aastaid
asümptomaatiline

 sageli mittepalpeeritav
 UH (defekt fastsias), KT, MRT
 KT tundlikkus ja PPV 100%

N60, vasakul alakõhus mass
Songakotis osa rasvikust

N70, koletsüstektoomia järgselt
Spiegeli song armi piirkonnas
Songakotis jämesool

Väike Spiegeli song, songakotis rasvkude

Lumbaalhernia
 ülemine e Grynfeltt-Lesshaft

kolmnurk




üleval 12. roie, mediaalsel m quadratus
lumborum, ees m obliquus internus ja
taga m erector spinae
sagedasem songa lokalisatsioon

 alumine e Petit kolmnurk
 ees m obliquus externus, taga m
latissimus dorsi, all niudeluu hari
 kirjanduses ca 300 juhtu
 võib ekslikult pidada lipoomiks
 omandatud (80-90%)
 primaarne e spontaanne (55%)
 sekundaarne (lõikusjärgne, trauma)
 kaasasündinud (10-20%)

** ülemine lumbaalkolmnurk
* alumine lumbaalkolmnurk

Lumbaalhernia
 kuni 2% kõikidest kõhusongadest
 M>N, sagedamini vasakul
 songakoti sisu
 sooleling (jämesool), neer, muud organid harva (magu, põrn, munasari)
 pitsumine ja strangulatsioon esinevad harvemini
 ca 9% pöördub ägeda kliinilise pildiga
 lõikusjärgne song on tavaliselt difuusne (kogu lumbaaltsoon)
 nefrektoomia, niudeluult luugrafti võtmine, m latissimus dorsi müokutaanne
lapp
 sage kliinik
 krooniline alaseljavalu



NB! noored naised ja sportlased kroonilise seljavaluga

palpeeritav mass

 harvaesinevad kaebused
 hematuuria, oliguuria, koolikuline valu

Vasakul sopistub pararenaalne rasvkude läbi ülemise
kolmnurga
Kaebuseks valud, peetud algselt lipoomiks

N39, nefrektoomia anamneesis
Vasakul küljel väljavõlvumus

Traumaatiline lumbaalsong
 kirjanduses paarkümmend juhtu

 kõhupiirkonna tömp trauma, mis järsult tõstab







kõhusisest rõhku
pitsumine ja strangulatsioon 25%
sagedamini alumises kolmnurgas
sageli võib jääda märkamata, kuna kaasuvaid
vigastusi on sageli
kui ei avastata kohe, on tendents suureneda

Posttraumaatiline ülemise lumbaalkolmnurga song,
liikusõnnetus, tõenäoliselt sekundaarne turvavöö kasutamisele

Istmikumulgu song
 song läbi suure või väikese


punane - foramen
ischiadicum majus
roheline - foramen
ischiadicum minus





istmikumulgu
suprapirformis, infrapiriformis
üks kõige harvemaid songasid
juhuleid, ca 115 dokumenteeritud
juhtu
tõeline esinemissagedus
teadmata
tavaliselt asümptomaatiline

Istmikumulgu song
 tavaliselt lai värat
 songakotis


peensool, jämesool, distaalne ureeter, ovaarium, kusepõis, rasvik

 ¾ on naised, vanus >60 a
 sümptomid






mittespetsiifiline kõhuvalu, vaagnavalu, survetunne
suurenev mass tuhara pirkonnas
NB! krooniline vaagna valu naistel
esmane väljendus võib olla soole- või uroobstruktsioon
1/3 palpeeritav mass

 kliiniline diagnoos on väga raske
 harva on kaebuseks selja- ja jalavaluga
 parim ravitaktika teadmata

N71, kõhuvalu
Istmikumulgu song (juhuleiuna?)

N73
Kahepoolne ismikumulgusong

Littre’i song
 misiganes tüüpi song, mis sisaldab Meckeli divertiikulit
 ingvinaal (50%)>femoraal>umbilikaal>mujal
 igas vanusegrupis harvaesinev, kirjanduses alla 50 juhu
 Meckeli divertiikul
 sagedaim GI-trakti anomaalia, 2-3% populatsioonist, 4% tüsistub elu
jooksul
 50-90 cm ileotsökaalklapist oraalsemal, antimesenteerilises seinas,
 võib sisaldada heterotoopilist mao , duodeenumi, jejunumi või kooloni
limaskesta või pankrease kudet
 tavaliselt asümptomaatiline, sest peensoole luumen jääb

songakotist välja
 muutub sümptomaatiliseks, kui põletikulised liited
põhjustavad pitsumist
 preoperatiivne diagnoos on praktiliselt võimatu
 radioloogilised uurimismeetod on tavaliselt samuti piiratud,
kinnitavad ainult songa olemasolu

- N, 27 a
- äge valu paremal alakõhus
- distaalses iileumis kontrastainet
sisaldav väljasopistis – Meckeli
divertiikul
- divertiikli ots on ingvinaalkanalis
- tipu piirkonnas kontrasteerumine
ja rasvkoe infiltratsioon
- divertiiklist proksimaalsemal
peensoolelingude laienemine

Littre’i song
Viited põletikulistele liidetele  pitsumine
võimalik
Peensoole obstruktsiooni põhjuseks arvatud
iileumi niverdumine traktsiooni tõttu

Richteri song
 soolesegmendi antimesenteeriline sein








sopistub läbi kõhuseina defekti
kogu luumen ei ole mõjutatud
kuna soole kogu diameeter ei ole songakotis,
siis tavaliselt ei põhjusta obstruktsiooni (isegi
pitsumise korral)
strangulatsioon ja gangreen võivad kujuneda
ilma obstruktsioonita
suremus 17%
kõige sagedamini



femoraalsong
troakaari avade piirkonnas (järjest enam juhte
kirjanduses)

 5-15 % strangulatsiooniga songadest on

Richteri tüüpi
 soodustab


väike värat tugev servaga

NB! Gangreen
tekib kiiremini kui
teiste songatüüpide
korral.

90 a N
Kõhuvalu, gaaside ja iste peetus (iileus)
Obturator hernia, kus songakotis on ainult osa peensoole seina
tsirkumferentsist (Richteri tüüpi)

Interparietaalsong

 harvaesinev omandatud song
 songakott on kõhuseina erinevate

kihtide vahel
 sagedamini ingvinaalpiirkonnas
 troakaari avad
 song paikneb kõhuseina lihaste
fastsiate vahel ilma et ulatuks
subkutaanse rasvkoeni

N60
Kahepoolsed väljavõlvuvad massid alakõhus
Kahepoolne interparietaalne song m obliquus internuse ja externuse vahel
M obliquus externus on intaktne (must nool)

Perineaalsong
 eesmine või tagumine
 eesmine läbi urogenitaalse diafragma
suure häbememoka piirkonda
 tagumine kas levator ani lihases või
selle ja m coccygeuse vahel, killiniliselt
mass gluteaal/perineaalpiirkonnas
 kirjanduses ca 100 juhtu
 kongenitaalne üliharv
 primaarne
 vaagna põhja nõrkus, kõhusisese rõhu
tõus
 sekundaarne
 urol, gün lõikuste järgne
 vanemaealised naised vaagnapõhja

nõrkusega

a – eesmine perineaalsong
b - m transversus perinei
c – tagumine perineaalsong

Perineaalsong
 peamine sümptom
 väljavõlvumus perineumil, tuhara või suure häbememoka piirkonnas,
 raskustunne ja inkontinents
 harva valud
 kergelt reponeeritav
 lokalisatsioon
 anuse kõrval
 labia majora
 gluteaalpiirkonnas
 songakotis sooleling, kusepõis, rasvik
 diferentsiaaldiagnoos
 Bartholini tsüst, vulva tuumor, lipoom, rektotseele
 tavaliselt lai värat ja tüsistusi harva
 kliiniline diagnoos on keeruline, KT

N50
Ebamäärane vaagna valu
Soolelingud fossa ischiorectalises

M, 46, valulik mass perineaalpiirkonnas
peala rektumi tuumori
abdominoperineaalset ekstirpatsiooni
Songakotis rasvik ja peensool

Traumaatiline kõhu eesseina song
 vaatamata sellele, et traumade esinemine suureneb, on

traumaatilise songa esinemissagedus madal
 väiksem lokaalne jõud põhjustab lokaalse defekti trauma
piirkonnas (handlebar song)
 suure energiaga trauma tõstab kõhusisest rõhku, song
tekib anatoomiliselt nõrgas piirkonnas ja ei ole seotud
trauma piirkonnaga


turvavöö kasutamine tõstab traumaatilise songa tekkeriski

 võib avalduda hilinemisega
 enamus autoreid soovitab kohest lõikust, et vältida

hilisemaid tüsistusi
 kaasuvad vigastused 60%

Handlebar song
8a poiss
Kukkunud jalgratta
lenkstangile
Valulik mass alakõhus

Koju kaasa
 kõhu uuringul kontrollida kliiniliselt okultse songa

olemasolu
 songa esinemisel on oluline lokalisatsioon, värati
suurus, sisu, võimalikud viited tüsistustele
 krooniline vaagnavalu naistel – mõtle
harvaesinevatele vaagna songadele
 vanemaealised kõhnad naised peensooleiileusega –
obturatoorhernia võib olla põhjuseks
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