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Scrotum 

 

A. Scrotumi sisu on eraldatud septumiga kaheks osaks, millest 

kummalegi poole jäävad testised. 

 

*Scrotumi kihid:    1. Nahk 

     2. Pindmine fastsia 

      3. Dartos lihas  

                             4. Välimine fastsia  

                             5. Cremaster fastsia 

                             6. Seesmine spermaatiline fastsia 

 

 



Detailne anatoomia 

Superficial (Dartos) Fascia 

Colle’s Fascia 

External Spermatic Fascia 

Cremasteric Fascia 

Internal Spermatic Fascia 

Parietal Layer, Tunica Vaginalis 

Tunica Albuginea 

Visceral Layer, Tunica Vaginalis 

Skin            



  Scrotum, Testised, Epididymidis  

 B.  Testised  

 

 1.  Paiknevad scrotumis ja on ühenduses ductus deferensiga.  

 2. Testiste suurus sõltub vanusest:   

   a)sünnil (1,5cm ³) ; 

   b)puberteediks (4cm³) 

 3. Testistes on 250-400 sagarat, mille tuubulites asetsevad Sertoli ja   

     Leydig rakud. 

 4. Tuubulid avanevad rete testisesse 

 

   



C.  Epididymidis 

    1.  Tubulaarne struktuur koosneb peast (globus  major), kehast ja 

sabast (globus minor). 

    2.  See asetseb testiste ülemisel posterioorsel serval. 

    3. Osalt kaetud vistseraalse tunica vaginalise kihiga. 

    4. Globus major saab efferentsed tuubulid testistest.  

    5. Globus minor konvergeerub ühtseks vas deferensiks ja jätkub 

ductus deferensis. 

Scrotum, Testised, Epididymidis 



Anatoomia 



              1.  Appendix testis 

          a. Asetseb epididymidis pea all. 

          b. Mülleri juha jäänus.  

Scrotum, Testised, Epididymidis 



Anatoomia 

Appendix of 

Testis 

Appendix of 

Testis 



  Scrotum, Testised, Epididymidis 

               2. Appendix epididymidis 

   a.  Kinnitub munandimanuse pea külge  

         b.  Mesonefrilise juha jäänus. 

 



Scrotum, Testised, Epididymidis 

Appendix of 

Epididymis 

Appendix of 

Epididymis 



     II.  Verevarustus ja närvid 

  A.  Arterid 

   1.  Arteria testicularis 

    a.  Harud aordist 

    b.  Arteria renalis inf. 

    c.  Läbib peritoneumi.  

    d. Liigub läbi ingvinaalkanali testisteni 

 

           



 

  

    
2.  Arteria cremasterica 

 a.  A. testikularis haru. 

 b.  Varustab Cremaster lihast.  

Arteriaalne verevarustus 



 

   
Arteriaalne verevarustus 

3. Arteria perinei 

 a. Annab a. rami scrotales 

posteriores 

 b.  Varustab perineumi ja väliseid 

genitaale. 



  
4. Arteria ductus deferentis 

    a. Omab anastomoose a. testicularisega.         

    b. Varustab ülemist osa kusepõiest.  

Arteriaalne verevarustus 



 Veenid 

  B.Veenid 

 

     1. Plexus pampiniform    

  a.  ~12 haru  

  b.  Konvergeeruvad ingvinaalkanalisse   



 Lümfiteed 

 C.  Testiste lümfiteed 

 

 1.  Kulgevad koos arterite ja veenidega 

   

 2.  Moodustavad scrotumi ja penise pindmised ingvinaalsed sõlmed. 

   

 3.  Lümfitee testistest välimiste iliakaalsete lümfisõlmedeni ja lumbaarsete   

      lümfisõlmedeni. 



Scrotumi seina lesioonid  

A. Mitte-põletikulised 

       

•Südame puudulikkus, lümfiödeem, maksa puudulikkus ja lümfi- 

või veenivoolu obstruktsioon.  

•Scrotumi seina paksenemine 

•UH-s kihiline hüpo- ja hüperehhogeensed kihid (“onion-ring”) 

   

PATOLOOGIA 



 

A. Põletikulised põhjused: 

       

1. Tselluliit:  

 

•Sage ülekaalulistel ja suhkruhaigetel.  

•Scrotumi sein on UH’s paksenenud.  

•Seinapidiselt on näha kajavaeseid koldeid koos intensiivsema 

verevarustusega värvi-Doppleril.  

   

Scrotumi seina lesioonid 



 

  

2. Fournier gangreen:  

 

•Scrotumi nekrotiseeruv fassiit, mis võib ulatuda ka 

alakõhuseinani.  

 

•Varajane diagnostika hädavajalik! Suremus ilma op. 

sekkumiseta kuni 75% 

 

•UH-s näha nahaaluseid gaasimulle.  

•Esineb scrotumi seina paksenemine. 

•Testise ja epididymidise ehhostruktuur säilib 

tavalisena  

.  



Fournier gangreen 



 

  

3. Scrotumi seina maliigsed lesioonid:  

 

•Primaarsed scrotumi seina neoplasmad on 

haruldased, veelgi haruldasemad on metastaasid. 

 

•Sporaadilised juhtumid esinevad eeskätt melanoomi, 

jämesoolevähi ja kopsu kartsinoomi korral. 

 

•UH-s on näha kajavaeseid koldeid, kuid kolded 

võivad olla ka varieeruva ehhogeensusega. 



Scrotumi seina metastaas 



 

  

Scrotumi seina turse  

1. Ingvinaal hernia:  

 

•Sageli piisab kliinilisest leiust (UH on vajalik piiripealsetel 

juhtudel) 

•Hernia sisaldab sageli omentumit või soolt.  

•UH-s on hallskaalas näha õhu või soolesisuga täidetud 

soolesilmust, mis asetseb scrotumis.  

•Diagnoosimisel on sageli abiks peristaltika olemasolu 

•Strangulatsiooni korral asetseb scrotumis akineetiline 

dilateerunud soolesilmus.  

•Scrotumi pehmete kudede ja seina tursumine viitab 

samuti strangulatsioonile.  

    



Ingvinaal hernia 



Ingvinaal hernia strangulatsioon 



 

2. Hydrocele, hematocele ja pyocele:  

 

•Normaalne scrotum sisaldab 1-2ml vedelikku.  

•Sellest enama vedeliku kogunemine scrotumisse 

peetakse patoloogiliseks. 

•Põhjusteks: trauma, infektsioon, torsioon või idiopaatiline. 

•Hematocele ja pyocele on palju haruladasemad leiud.  

•Mõlemi korral on UH-s näha komplekseid septidega 

eraldatud tsüstilisi lesioone.  

•Lisaks esineb naha paksenemine ja võib esineda 

kaltsifikatsioone.  
    

Scrotumi seina turse 



Hydrocele, hematocele ja pyocele 



 

Varicocele:  

•Esineb ligi ~15% täistkasvanud meestel 

•Põhjuseks on vena spermatica klappide 

puudulikkus 

•Sagedasemini vasamal poolel 

•Normaalne veeni diameeter on 0,5-

1,5mm 

•Varicocele korral esinevad scrotumis 

sageli palpeeritavad veenikomud, mille  

diameeter ületab 2mm. 

•Kasutades värvi-Dopplerit on 

diagnostika sensitiivsus ja spetsiifilisus  

praktiliselt 100%-line 
    

Varicocele 



 
•Sagedaseimaks põhjustajaks on E. coli infektsioon 

•Suguküpsetel patsientidel võib see esineda sekundaarsena 

klamüüdia ja gonorröa korral.  

•Harvadel juhtudel võib epididymiidi põhjuseks olla ka: 

sarkoidoos, tuberkuloos, mumps ja isegi ravimid nagu amidaroon 

•UH leid on suurenenud heterogeense struktuuriga ja madala 

ehhogeensusega munandimanus. 

•Värvi-Doppleril on näha epidymidise hüper-vaskularisatsiooni  

•Reaktiivselt esineb hydrocele või pyocele koos scrotumi seina 

paksenemisega. 

    

Epididymiit 



 

 

•20%-40% juhtudest kaaseneb haigusega ka orhiit. 

•Orhiidi lisandumisel suurenevad testised ja omandavad 

inhomogeense ehhostruktuuri. 

•Heterogeenne ehhostruktuur ei viita alati orhiidile, kuna sama 

leid on ka teiste testiste haiguste korral (nt. lümfoom).  

•Samas on kasvajalised haigused sageli kahepoolsed, kuid 

infektsioonid unilateraalsed. 

•Värvi-doppleril on munandimanuse põletiku ja orhiidi  

korral näha alati tugevat hüpereemiat.    

Epididymiit ja orhiit 



 

Krooniline epididümiit:  

 

•Kroonilise munandimanuse põletiku korral on peamiseks 

sümptomiks presisteeruv valu scrotumis. 

•Hallskaala UH-s on näha suurenenud hüperehhogeenset 

munandimanust, kus võivad esineda ka kaltsifikatsioonid. 

   

Epididymitis 



 

 

•Spermatocele:  Tsüstiliselt dilateerunud efferentse tuubuli osa, 

mis paikneb munandimanuse pea osas.  

UH-s on näha hästi piirdunud hüpoehhogeenset tsüstjat 

moodustist epididymidise pea osas. Sageli on vedeliku sisu 

kergelt ehhogeenne. 

 

•Munandimanuse tsüst: Esineb harvemini, tsüst sisaldab selget 

seroosset vedelikku. Tsüst paikneb globus majoris-es. 

 

•Sageli on need kaks üksteisest UH-s eristamatud. 

Spermatocelele vihjab vaid kergelt kajarikkama sisuga vedelik. 

 

Epididymidise peamised tuumorid: 



Spermatocele 

Munandimanuse tsüst 



 
 

•UH omab keskset rolli munandimanuse põletiku ja orhiidi 

eristamiseks testiste torsioonist, mis on kiire kirurgilise ravi 

näidustuseks. 

•Mõlema korral on tegu akuutse valuga ja scrotumi paistetusega. 

•Testiste torsioon võib ulatuda 180-720 kraadini. Sellele järgneb 

verevarustuse seiskumine ja isheemia, iiveldus ja oksendamine. 

•Kliiniliselt esineb järsk ja tugev testise valu ja puudub cremaster 

refleks. 

 

 

 

Testiste torsioon 



 

 

•Esineb vaid vastsündinutel, kui testised 

asetsevad väljaspool tunica vaginalist ja on 

vabad roteeruma. 

•Vastsündinute scrotum on haaratud poolel 

turses, tsüanootiline ja scrotumis on tahke ja 

valutu mass. 

•Testis on tüüpiliselt totaalses isheemisas ja 

nekrootiline. 

•UH leiduks on suurenenud heterogeenne 

testis, ipsilateraalne hydrocele, naha 

paksenemine ja testise verevoolu 

puudumine värvi-Doppleril. 

 

Ekstravaginaalne torsioon 



 
 

•Esineb tunica vaginalise siseselt ja sageli noortel meestel. 

•Sagedasiemaks soodustavaks faktoriks peetakse “bell-clapper” 

leidu.  

•Mille korral tunica vaginalis ümbritseb epididymidist kogu selle 

ulatuses.  

Intravaginaalne torsioon 



 

 

•UH on esmane intravaginaaalse torsiooni diagnostiline meetod.  

•UH uuringu värvi doppleril ei ole näha haaratud testisel 

verevoolu. 

•UH leid sõltub ka torsiooni kestvuse ajast. 

•4-6h möödudes lisandub testiste tursumine ja ehhogeensuse 

langus. 

• 24h möödudes on haaratud testisel heterogeenne 

ehhotekstuur. 

•Lisaleiuna esineb ka scrotumi seina paksenemine ja hydrocele. 

 

Intravaginaalne torsioon 



 

 
•Patsientidel kellele esineb appendix testise torsioon on ainsaks 

kliiniliseks leiuks valu scrootumis. 

•Klassikaline leid UH uuringul on testise ülemises osas 

hüperehhogeenne mass, mille keskel on kajavaene ala. 

•Raektiivselt esineb hydrocele ja ka naha paksenemine. 

•Torsiooni ümber võib esineda ka suurenenud perifeerne verevool. 

•2...3 päeva pärast valu kaob ja tekib selle atroofia – ravi 

konservatiivne.   

Appendix testis ja appendix epididymidise torsioon 



 
 

•Testiste mikrokaltsifikatsioonid on intratubulaarsed, mis UH-s on 

ehhogeensed fookused ilma kajavarjuta. 

•Üksikuid 2...3mm fookuseid peetakse normaalleiuks, aga 

rohkem kui 5 fookust peetakse patoloogiliseks.  

•Seda patoloogilist leidu on seostatud intratubulaarse iduraku 

neoplasmaga. 

•Ekstratestikulaarsed makrokaltsifikatsioonid võivad olla põletiku 

(nt. tbc) või torsiooni tagajärjel tekkinud. 

•Intratestikulaarsed makrokaltsifikatsioonid viitavad Sertoli raku 

tuumorile, “burned out” iduraku tuumorile või posttraumaatilisele 

muutusele. 

Testiste kaltsifikatsioonid 



 
 

•Tunica albuginea tsüst: suuruselt 

2...5mm. Võivad esineda uni- ja 

bilateraalselt või ka 

multilokaalselt. 

•Lihtne tsüst: valdavalt meestel 

üle 40a. Suuruselt 2mm...2cm. 

Tavaliselt esineb vaid üks tsüst. 

UH-s on nad anehhogeense 

tsentriga ja ilma ümbristseva 

seinata. 

•Epidermoid tsüst: suurus 

varieerub 1-3cm. UH-s nende 

struktuur muutub vanusega 

vastavalt keratiini sisule tsüsti 

sees.   

Beniigsed testikulaarsed lesioonid 



 
 

•Rete testise tubulaarne ektaasia: UH-s on näha vedelikuga 

täidetud tubulaarset struktuuri rete testise asukohas. 

 

•Intratestikulaarne spermatocele: Tsüstiline intraparenhümaalne 

lesioon, mis on kontaktis mediastiinumiga rete testise piirkonnas. 

 

•Intratestikulaarne varicocele: Mitmed anehhogeensed 

tubulaarsed struktuurid, mis varieeruvad diameetrilt. Värvi-

Doppleril on registreeritav venoosne vool.  

 

•Intratestikulaarne abtsess: on sekundaarne eelnevale haigusele, 

nagu epididymiit, mumps, trauma ja testiste infarkt. UH-s 

visualiseerub ebatasaste seintega intratestikulaarne madala 

ehhogeensusega kolle. 

Beniigsed testikulaarsed lesioonid 



 
 

•Testiste pahaloomulised tuumoreid esineb 1% kõikidest 

maliigsetest kasvajatest meestel. 

•Kõige sagedasem vanus on 20...35a. 

•UH-s on tähtis eristada intratestikulaarne tuumor 

ekstratestikulaarsest, kuna enamik testisesiseseid tuumoreid on 

maliigsed. 

•Värvi-Doppler näitab sageli suurenenud verevarustust tuumoris,  

kuid see leid ei ole spetsiifiline. 

 

Maliigsed testikulaarsed lesioonid 



 
 

•Seminoomid: ligi 50% kõigist idurakulistest tuumoritest. 

•Hallskaala UH-s uuringul visualiseeruvad nad homogeenste 

kajavaeste lesioonidena. 

•Sageli on haaratud kogu testis ja scrotum on suurenenud. 

•Hea prognoosiga. 

•10% juhtudest esinevad testistes 

  tsüstilised komponendid. 

Seminomatoossed kasvajad 



 

 

 

 

 
1.Embrüonaalne kartsinoom: Esineb 

meestel vanuses alla 30a.  

•Erinevalt seminoomidest ei põhjusta 

skrootumi suurenemist. 

•UH-s visualiseeruvad kajavaeste 

ebateravate piiridega lesioonid, mis on 

inhomogeense ehhotekstuuriga. 

•Sageli esineb ka hemorragia, 

kaltsifikatsioonid, fibroos ja tsüstid 

 

•2.”Yolk sac” tuumor: esinevad sageli 

poisslastel vanuses alla 5a. 

•UH-s on sageli inhomogeenne ja võib 

sisaldada ehhogeenseid fookuseid. 

 

 

Mitte-seminomatoossed kasvajad 



 
3.Koriokartsinoom:  kiire 

metastaseerumisega kasvaja. 

•Tuumori keskosas on hemoraagiline 

nekroos, mis UH-s visualiseerub kui 

tsüstiliste ja tahkete osiste segu. 

 

4.”Burned-out” idu raku tuumor: kiire 

metastaseerumisega ja seejärel toimub 

tuumori enda regressioon sidekoeliseks 

lesiooniks. 

•UH-s varieeruvad väikesest 

hüperehhogeensest fookusest kuni 

võrdlemisi suureks hüpoehhogeenseks 

massiks.   

 

 

 

Mitte-seminomatoossed kasvajad 



 
Lümfoom 

•Suurenenud testis ja väheste kliiniliste 

sümptomitega.  

•Võib esineda kontralateraalse testise 

haaratus. 

•Sarnanevad seminoomidele. 

•Hallskaala UH-s visualiseerub 

homogeenne kajavaene lesioon, mille 

suurus sagedasti varieerub. 

 

Leukeemia 

•40%-65% ägeda leukeemiaga patsientidel 

on lahangul täheldatud koldeid testistes 
(Emura A et al) 

•Hallskaala UH pilt sarnaneb lümfoomile.  

Lümfoom ja leukeemia 



 
Metastaasid 

•Testiste metastaasid ei ole sagedased.  

•Metastaasid tekivad testistesse tavaliselt generaliseerunud ja 

kaugele arenenud maliigse protsessi korral. 

•Prostata tuumorid (35%); Kopsu tuumor (19%); Melanoom (9%); 

Kolorektaalvähk (9%); Neeru tuumorid (7%) (Richie JP et al) 

 

 



 
Testiste trauma 

•Testite traumaga võib kaasneda 

kontusioon, hematoom või ruptuur. 

•Hallskaala UH leid: Testise ruptuuri 

korral esineb tunica albuginea 

katkemine.  

•Testis on heterogeense struktuuriga 

ja halvasti piirdunud äärtega. 

•Scrotumi sein on paksenenud ja 

esineb hematocele. 

•Värvi-Doppler on kasulik 

diagnoosimaks testise kapsli 

normaalse verevoolu katkemist. 

•Ägedad hematoomid on 

hüperehhogeensed, hiljem lisanduvad 

tsüstilised komponendid. 



Tänan kuulamast! 
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