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Anatoomia 
Kõhueesseina kihid:
• Nahk
• Pindmine fastsia

• Camperi fastsia (subkutaanne 
rasv)

• Scarpa fastsia ( membranoosne 
osa)

• M.rectus abdominis
• M.obliquus externus
• M.obliquus internus
• M. transversus abdominis
• Fascia transversalis
• Pereperitoneaalne rasvkude
• Parietaalne peritoneum 







Kõhueesseina songad 

• Parietaalse peritoneumi ja 
kõhuõõne organite väljasopistus 
läbi kõhuseina olemasoleva või 
sekundaarselt tekkinud avause

• Kliiniline diagnoos
• Kui jääb ebaselgeks, siis esmavaliku 

meetod on UH

• KT-uuring – tüsistuste 
diagnoosimine



Rasva sisaldavad massid – lipoomid ja 
hibernoomid 
• Beniigne, piirdunud küps 

rasvkude
• Võivad ajas suureneda
• Kosmeetiline probleem, 

patsient palpeerib endal 
„massi“

• UH
• Võib olla hüpo-, iso- või 

hüperehhogenne
• Hästipiirdunud
• Vähene vaskularisatsioon

• KT
• Rasvatihedusega
• Ei ole septe ega jämedat 

kapslit
• Ei ole pehmekoelist 

komponenti

Hibernoomid: 
• Pruuni rasva sisaldavad tuumorid, väga 

haruldased
• Sageli juhuleiuna FDG-PET/KT uuringul 

(koguvad aktiivselt märkainet)
• Võrreldes lipoomidega paksemad septid, 

intensiivsem verevarustus



Rasva sisaldavad massid - liposarkoomid

• Oluline diferentsiaaldiagnoos rasva sisaldavate masside hulgas
• Sagedasem lokalisatsioon on jäsemete ja retroperitoneaalruumi sügavates 

pehmetes kudedes
• Kõige sagedasem pehmekoesarkoom täiskasvanutel
• 4 tüüpi: kõrgelt diferentseerunud, müksoidne liposarkoom, 

dediferentseerunud, pleomorfne.
• KT-uuring: 

• Ebaühtlane tihedus, pehmekoeline komponent 
• Nodulaarne septide kontrasteerumine 
• Kaltsifikaadid 

• MRT leid sõltub rasvkoe osakaalu suurusest







Rasva sisaldavad massid – hemangioomid 

• Kapsliga piirdunud lesioonid, mis sisaldavad 
rasva ning väikseid kapillaare

• Haruldane, sagedamini noortel meestel
• Mõned juhud on kongenitaalsed

•  autosoom dominantsed, oluline perekondlik 
anamnees

• Intramuskulaarse asetsusega
• Palpatsioonil valulikud, aeglase kasvuga, ei 

maligniseeru
• KT:

• Rasvatihedusega lesioon lihase sees
• Fleboliidid 

• MRT: 
• T1 madal signaal, T2 kõrge signaal 
• intensiivne kontrasteerumine



Vedeliku tihedusega/tsüstjad massid - 
hematoomid 
• Trauma, operatsioonid, 

spontaansed
• Kõige sagedamini m. rectus 

abdominises



Vedeliku tihedusega/tsüstjad 
massid - Morel – Lavallee 
lesioon 
• Traumaatiline vigastus
• Nahk ning nahaalune rasvkude 

separeeritakse nende all 
paiknevast  fastsiast, nahk 
seejuures ei ole vigastatud. 

• Vigastatakse arterite ja veenide 
harusid, lümfiteid 

• Ägedas faasis hematoom 
nahaaluse rasvkoe ja fastsia 
vahel

• Subakuutses/kroonilises faasis 
seroosne, lümfaatiline vedelik



Vedeliku tihedusega/tsüstjad massid- abstsessid, 
seroomid, epidermaalsed inklusioontsüstid

• Abstsess
• Ultrahelis uni- või multilokulaarne hüpo- või 

segaehhogeensusega kogum; septid; 
hüpervaskularisatsioon; gaasimullid

• KT- uuringul paksu seinaga perifeerse 
kontrasteerumisega vedelikukogum, sageli 
sisaldab gaasimulle

• Seroom 
• Piirdunud vedelikukogum

• Epidermaalsed inklusioontsüstid
• Tsüstilised lesioonid, mis on täidetud 

keratiindebrisega
• Sein kaetud lameepiteeliga 
• Võivad formeeruda juba embrüogeneesi 

käigus või tekkida kirurgilise protseduuri 
järgselt



Pehmekoelised massid - metastaasid
• Suhteliselt harv metastaaside paige

• Melanoom 
• Rinnavähk 
• Pankreasevähk
• Kopsuvähk
• GI-trakti vähid 
•  Urogenitaalsüsteemi vähid
• Lümfoom 

• Biopsia käigu/laparoskoopia portide 
külvimetastaasid

• Sister Mary Joseph sõlm – naba piirkonna 
metastaas





Pehmekoelised massid - metastaasid

• Melanoom 
• KT uuringul pehmekoelised sõlmed, sarnane tihedus lihaskoega, ühtlane 

kontrasteerumine
• UH-s hüpoehhogeensed sõlmed, irregulaarse või lobulaarse kontuuriga. 

• FDG-PET/KT-uuringuid kasutatakse leviku määramiseks, kogub intensiivselt 
märkainet



Haigusjuht 

• melanoomi kolde ekstsisioon + VLSB
• Kasvaja paksus 4 mm
• Lümfovaskulaarne ja perineuraalne invasioon puudub
• Mikrosatelliite ei esine
• Valvurlümfisõlmed kasvajavabad

• Edasist kasvajavastast ravi ei vajanud. 
• p T3 p N0 c M0 IIA st



Haigusjuht - järelkontroll

UH: esinevad Mts!-ideks 
sobivad sõlmed paremal 
aksillaarsel (2,5 ja 0,6 cm 
D), vasemal ingvinaalsel 
hulgi (vähemalt 5) kobarana 
koldeid (suurim 3 cm D). 





Pehmekoelised massid – endometrioos

• Ektoopiline funktsionaalne endomeetriumi kude, mis paikneb 
väljaspool emakaõõnt

• Fertiilses eas naistel 
• Eristatakse kolme vormi: pindmine, munasarja vorm, süvainfiltratiivne 
• Sagedasemad asukohad on munasarjad ja peritoneum
• Kliiniline leid: valu, infertiilsus, palpeeritav valulik sõlm.
• Kõhueesseina haaratus on sageli seotud kõhukoopa operatsioonidega, 

s.h keisrilõige



Pehmekoelised massid – endometrioos

• Ultraheli:
• Pehmekoeline sõlm, 

hüpoehhogenne
• Vaskulariseeritus 
• Kontuur võib olla sile või 

ebaregulaarne
• Tsüstilised alad





Pehmekoelised massid – endometrioos

• KT ja MRT leid ebaspetsiifiline
• Kontrasteeruv pehmekoeline sõlm
• MRT-s lihaskoega isointensiivse/kergelt 

hüperintensiivse signaaliga nii T1 kui T2 
sekventsis



Pehmekoelised massid - neurofibroomid
• Beniigsed närvitupe kasvajad 

(lokaalne, difuusne kutaanne, 
plexiformne)

• Võivad paikneda kõhueesseinas, aga ka 
mujal kehas

• Hulgi neurofibroomid on 
patognoomilised neurofibromatoos 
tüüp I-le

• UH: hüpoehhogeensed hästipiirdunud 
ovaalsed struktuurid, vähese 
verevarustusega.

• KT: hästipiirdunud hüpodensne mass, 
kus ei ole kontrasteerumist

• MRT: T1 sekventsis madala signaaliga; 
T2 sekventsis kõrge signaaliga

• „Märklaud“ – T2 sekventsis perifeersel 
kõrge signaaliga ääris, tsentraalne osa 
madala signaaliga



Pehmekoelised massid – maliigsed närvitupe 
tuumorid
• Agressiivne pahaloomuline kasvaja, mis pärineb perifeerse närvi 

tupest või plexiformsest neurofibroomist. 
• NF tüüp I korral on maligniseerumise risk ~5%, on seotud halvima 

prognoosiga. 
• Noorematel täiskasvanutel. 

• KT ja MRT leid: halvasti piirdunud, infiltratiivse kasvuga, kõrvalolevate 
struktuuride destruktsioon, ebaühtlase tiheduse/signaaliga, 
ebaühtlane kontrasteerumine nekroosialade tõttu



Pehmekoelised massid – desmoid tuumor

• Fibroblastiline tuumor 
• Puudub metastaseerumise potentsiaal, kuid kõrga lokaalse retsidiivi risk
• Sporaadiline, kuid harvadel juhtudel võib olla seotud perekondliku 

adenomatoosse polüpoosiga (Gardner sündroom)
• Multiipelsed kolded

• Seos östrogeenide ning rasedusega
• Sagedasem lokalisatsioon:

• Retroperitoneaalruum
• Mesenteerium
• Kõhueessein

• N>M
• Kirurgiline ravi on valikmeetod, asümptomaatiliste patsientide korral ka jälgimine



• UH
• Ühtlaselt hüpoehhogeenne mass, sarnane 

lihaste struktuuriga
• Lobulaarse kontuuriga
• Intensiivne verevarustus 

• KT ja MRT võimaldavad hinnata tuumori 
lokalisatsiooni lihaste, peritoneumi, 
soolte ja veresoonte suhtes

• KT uuringul hüperdenssed 
pehmekoelised  kontrasteeruvad massid



• MRT leid oleneb domineerivast koetüübist
• Algusstaadiumis domineerib müksoidne komponent – T1 

madal/isointensiivne signaal, T2 kõrge signaal, intensiivne kontrasteerumine
• Vahepealne staadium – fibroosne komponent ning kollageeni hulk hakkab 

kasvama, T1 ja T2 sekventsides madala signaaliga väätjad alad; 
kontrasteerumine hakkab vähenema

• Hiline staadium – enamus on fibroosne kude, T1 ja T2 madal signaal; 
arteriaalne ja venoosne kontrasteerumine tagasihoidlik



Haigusjuht – desmoidtuumor; anamneesi 
andmed eemaldatud



Desmoidtuumor MRT-uuringul (kolm uuringut 
~ 3 kuuliste vahedega)







Pehmekoelised massid - sarkoomid
• Võivad paikneda nii subkutaanses koes kui lihastes
• Ainult piltdiagnostika leiu alusel erinevaid 

sarkoomi tüüpe diferentseerida ei saa
• Leiomüosarkoom 

• Silelihasrakkudest
• Retroperitoneaalruum, v. cava inferior
• KT – uuringul ebaühtlase struktuuriga (nekroos, 

hemorraagiad, perifeerne kontrasteerumine)
• MRT-uuringul T2 kõrge signaaliga, T1 isointensiivse 

signaaliga võrreldes lihaskoega, rasva reeglina ei 
sisalda



• Dermatofibrosarcoma protuberans
• Saab alguse dermisest multilokulaarse sõlmena, 

levib edasi subkutaansesse koesse 
• Low-grade, aeglase kasvuga
• Lokaalselt agressiivne, sagedased retsidiivid
• 10-15%-l juhtudest tekib fibrosarkoom, mis 

metastaseerub kopsudesse
• UH-uuring 

• Ümar või ovaalne lesioon, hästi piirdunud, lobulaarse 
kontuuriga

• Struktuur heterogeenne: hüpoehhogeenne maatriks, 
mille ümber kõrgema ehhogeensusega alad

• Verevarustus enam perifeerses osas



• Rabdomüosarkoom
• Sagedasem lastel
• Enamus juhte on sporaadilised 
• Võib esineda kõigis 

kehapiirkondades, k.a seal, kus 
pole normaalset vöötlihaskudet

• Iseloomulik varajane 
metastaseerumine 
lümfisõlmedesse ja organitesse

• Epitelioidne angiosarkoom
• Haruldane
• Varajane metastaseerumine

• KT ja MRT aitab hinnata 
levikuulatust ja retsidiivi



• Sünoviaalsarkoom 
• Suhteliselt sage sarkoomi vorm
• Noortel täiskasvanutel
• Lähtekude on ebaselge, ei lähtu sünooviast
• KT-leid: heterogeenne mass, haavandumine, 

nekroos, verdumine, kaltsifikaadid



Pehmekoelised massid - primaarne naha 
lümfoom 

• Ekstranodaalne mitte-Hodgkin lümfoom
• Nii B- kui T-rakuline
• T-rakuline: naha paksenemine, haavandumine, punetamine; 

mimikeerib naha tselluliiti
• B-rakuline väljendub sagedamini sõlmedena 
• Kõhu- ja vaagnapiirkond on harva haaratud, ~10% juhtudest



Difuussed protsessid
• Süstejärgsed granuloomid 

• Anamnees oluline
• Lokaalne rasvnekroos, 

armistumine, kaltsifitseerunud 
sõlmed

• Lokaalne lipohüpertroofia - 
insuliini süstete järgselt 
(anaboolne efekt), võivad olla ka 
rasvnekroosi alad

• Silikooni süstimine (rinnad, 
tuharalihased) – sageli 
infitseeruvad

• Difuusne pehmekoe 
kaltsifitseerumine

• Kaltsiumfosfaadi tõusnud tase
• Süsteemne protsess, mille 

tagajärjel toimub 
kaltsiumiühendite ladestumine 
pehmetesse kudedesse 

• Eelkõige puusaliigeste ümber 
pehmes koes



Difuussed protsessid
• Transplantatsiooni järgne 

lümfoproliferatiivne häire
• Sagedamini kõhukoopas väljaspool lümfisõlmi, 

harvem subkutaanses koes ja lihastes
• Pankrease, kopsu ja peensoole siirikute puhul 

kõige sagedamini
• Epstein-Barr viiruse vahendatud 

polüklonaalne proliferatsioon / agressiivne 
monomorfne proliferatsioon 

• Pankreatogeenne pannikuliit
• Seotud pankrease adenokartsinoomiga või 

ägeda pankreatiidiga
• Valulikud palpeeritavad sõlmed, subkutaanse 

rasva nekroos



Kokkuvõte 

• Kõhueesseina masse jaotatakse nende koostise põhjal 
• Väga oluline on anamnees, mida kombineerida piltdiagnostika leiuga
• Esmane hindamine – UH + Doppler

• Sagedasemad tuumorid on lipoomid, metastaasid, endometrioosi 
kolded, desmoidtuumorid.
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Tänan kuulamast!


