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Definitsioon
• Kubemesong on kõhukoopa elundi või selle osa

väljasopistumine läbi kubemekanali nahaalustesse
kudedesse. Väljaspoistumine toimub läbi nn
nõrkade kohtade ehk songavärati kaudu kõhuseina
lihaste ja kubemesideme vahel.

• Välja võib sopistuda enamasti rasvik
(preperitoneaalne ja/või intraperitoneaalne) ja 
peensool, aga ka teised kõhuõõne organid (u.1% 
appendiks, veelgi harvem munasarjad ja kusepõis)

• Tõelised kubemesongad – indirektne ja direktne
kubemesong

• Kubemepiirkonna songad- reiesong ja Spigeli song
• Songal on kael, keha ja fundus

hGps://www.regionaalhaigla.ee/sites/d
efault/files/Kubemesonga_ravi.pdf



Kaebused

• Mittetüsistunud song
Øesilevõlvuvus
Øebamäärane, mõõdukas valu songa piirkonnas
• Stranguleerunud song
ØKliinilise pildi äge avaldumine (valutav mittereponeeritav song)
ØVõib kaasneda iiveldus ja oksendamine



Kubemekanali embrüoloogiline areng

7.rasedusnädal 7.—12. rasedusnädal

26.-28. rasedusnädal 32.—40. rasedusnädal

RadioGraphics 2016; 
36:2028–2048



Kubemekanali anatoomia
Sisemine avaus

Välimine avaus
m. obliquus externus 
aponeuroos + lat. Osa 
tugevdatud m. Obliquus
internus kiududega

Lig. Inguinale

Fascia transveralis+ 
med.osa tugevdatud
Conjoint kõõlusega

m. Transversus abdominis ja 
m. obliquus internus 
abdominis

• Kubemekanal ca 4 cm 
• Sisemine avaus paikneb ingvinaalligamendist ca 1 

cm üleval ning alumise epigastraal arterist ca 1 cm 
lateraalsemal

• Meestel: seemneväät ja ilioingvinaalnärv
• Naistel:  emakaümarside ja ilioingvinaalnärv

RadioGraphics 2016; 
36:2028–2048



UH-ga uurimine

• Kasutatakse lineaarset andurit sagedusega 10-12 MHz
• Uurimine nii lamades kui seistes
• Valsava kats (patsient punnestab enda kõhtu eGe, patsient puhub

vastu takistust või tõstab ülakeha ülesse)
• Värvi-Doppler



UH-ga uurimine

RadioGraphics 2016; 36:2028–
2048



UH-ga uurimine

Ingvinaalkanali sisemine avaus on 
hüpoehhogeenne degekt ingvinaalkanali
alumises seinas. 

M 53.a

RadioGraphics 2016; 36:2028–
2048Indian J Radiol 

Imaging. 2013 Oct-Dec; 
23(4): 391–395

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3932585/?report=classic


Indirektne kubemesong

C-Indirektne kubemesong
B- Direktne kubemesong

• Sagedasim song kubeme piirkonnas (5x 
sagedam kui direktne kubemesong)

• Meestel sagedam kui naistel
• Enamase arenguline (Püsiv processus

vaginalis pärast teseste laskumist)
• Võib tekkida ka täiskasvanueas lihaseku-

sidekoe nõrkuse tõGu (nt. Marfani
sündroom)

• Sopistumine toimub ingvinaalkanali
sisemisest avausest

• Indirektse kubemesonga kael paikneb
alumistest epigastraalsoontest lateraalsel, 
superioorsel

• SongakoG paikneb
seemneväädist/emakaümarsidemest
anterolateraalsel

• Ingvinaalkanali välimise avause kaudu pääs
skrootumisse või suurtesse
häbememokadesse

Indian J Radiol 
Imaging. 2013 Oct-Dec; 
23(4): 391–395

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3932585/?report=classic


Indirektne kubemesong



Direktne kubemesong

C-Indirektne kubemesong
B- Direktne kubemesong

• Direktne kubemesong on tavaliselt omandatud
Ø Vanemad patsiendid
Ø Raskuste tõstmine
Ø KOK
Ø Suitsetamisest engitud krooniline köha
Ø Astsiit
• Direktne hernia on ehe bilateraalne, kuna tõusnud
kõhusisene rõhk jaotub ühtlaselt
• Pitsumisoht on väike
• Sopistumine toimub ingvinaalkanali tagaseinast ( 

conjoint kõõluse piirkond )
• Direktne kubemesong tekib läbi kubemepiirkonnas

oleva kõhu eeseina anatoomilise nõrkuse
(Hesselbachi kolmnurk)

• Hesselbachi kolmnurga piirid
Ø All ingvinaalligament
Ø Mediaalsel kõhu sirglihas
Ø Lateraalsel a. epigastrica inferior
Ø SongakoG paikneb

seemneväädist/emakaümarsidemest
posteromediaalsel



Direktne kubemesong
M 52.a Valu kubemes

RadioGraphics 2016; 36:2028–
2048



Pantalooni song



Spigeli hernia
• Põhjustavad seisundit, mille puhul esineb

kõhusisene rõhu tõus. 
• Defekt Spigeli fastsias, semilunaarjoonel ( koht

kus alumine epigastraal arter läbistab kõhu
sirglihast)-3

• Tavaliselt miGereponeeritav
• Pitsumise oht suur



Reiesong

Case courtesy of Assoc Prof Craig 
Hacking, Radiopaedia.org, rID: 70536

• Harveminiesinev kui ingvinaalsongad
• Kliiniliselt raskese diagnoositav
• Sagedasemad naistel (erie kolmandal trimestril)
• Reiesong on ehe bilateraalne
• Kõrgem pitsumise oht
• Sopistumine toimub femoraalsest rõngast
• SongakoG tavaliselt paikneb ühisreiveenist

mediaalsemal, safenofemoraalsest üleminekust veidi
üleval.

• Valsalva katse

4.- Ultrahelianduri
asend

AJR 2006; 187:185–190



Reiesong

Case courtesy of Dr Maulik S Patel, 
Radiopaedia.org, rID: 25936

N 70a. Esilevõlvuvus kubeme piirkonnas paremal



Reiesong
Enne ja pärast Valsava katset

Reiesong

AJR 2006; 187:185–190



Strangulatsiooni tunnused

• Verevoolu puudumine värvi-Doppleril
(ei ole kõige tundlikum)
• Hüperehhogeenne rasv
• Isoehhogeenne songakoe seina

paksenemine
• Vedelik songakois
• Sooleseina paksenemine (>4mm)
• Soole peristaleka puudumine



Tänan kuulamast!
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