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Patsient 

 12-aastane naispatsient 

 Kaebuseks äkitselt tekkinud hootine, 
tuim parempoolne alakõhuvalu 

 Varasemalt terve, ravimeid ei tarvita 

 Menarhe 11-aastaselt, tsükkel 
regulaarne, valutu 



 TLH-s UH-uuringul 
kahtlus parema 
munasarja 
torsioonile 



 Patsient suunatud erakorraliselt LTKH 
naistenõuandlasse 

 Rektaalsel UH-uuringul paremal väikevaagnas 
ebaühtlase struktuuriga tuumor 7,5 x 5,5 cm, 
doppleriga verevool tuumoris nähtav.  

   Ov. subtorsioon? 

 Min. αFP ↑, muud analüüsid normis 

 Diagnoosi täpsustamiseks hospitaliseeriti pt. 
günekoloogia osakonda 



MRT 

 Tsüstjas lisamass 

 Tsentraalses osas 
tihedam koeline struktuur, 
milles difusiooni 
restriktsioon 

 Õhukesed septid 

 Väikesed signaalivabad 
alad (KT alusel 
kaltsifikaadid) 

 Väikesed rasvasignaaliga 
alad 

 

T2 DWI 

T1 T1 FATSAT 
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KT 

 Kompleksne parema 
munasraja mass, selles 
väikesed lubistused 

 Koelise lisamassi, 
vaheseptide ebaühtlane, 
vähene kontrasteerumine 

 Paremal alakõhus 
promineeruvad/kergelt 
suurenenud lümfisõlmed 
mesenteriaalsel 

 Kaasuvalt kerge maksa ja 
põrna suurenemine 



 Parempoolse ovaariumi 
resektsioon 

http://laparoscopy.blogs.com/prevention_management_3/2010/12/laparoscopic-operations-on-the-ovary.html 



Histoloogia 

 Materjalis küpsed epiteliaalsed ja 
mesenhümaalsed struktuurid: nahk, 
luukude, kõhrkude, epiteliaalsed 
struktuurid erineva ehitusega, peaaju. 
Maliigsed ja mitteküpsed koed puuduvad. 

 

Leid vastab healoomulisele 
teratoomile. 

http://www.grauhall.com/3862697_Ruptured_mature_teratoma_ovary_100x_02.jpg 



Munasarja teratoomid 
(1,2,3) 

 Kõige sagedasemad idurakulised 
kasvajad 

 Sisaldavad endo-, ekto- ja 
mesodermi derivaate 

 Kudede diferentseerumisastme 
alusel jaotatakse küpseteks, 
mitteküpseteks 

 Munasarjas tavalisim küps, 
tsüstiline teratoom ehk 
dermoidtsüst 

 Harvem mitteküpsed, 
monodermaalsed teratoomid 

www.wikipedia.org 





Tsüstjas, küps teratoom 
ehk dermoidtsüst (4) 

 10-20% munasarja kasvajatest 

 Patsiendid nooremaealised (keskmine 
vanus ~30 aastat) 

 Sagedaseim munasarja kasvaja lastel 

 Enamasti asümptomaatilised 



Dermoidtsüst (1) 

 88% unilokulaarsed ning täidetud rasuja ainega (kehatemp.-l 
vedel) 

 Tsüsti vooderdab seest lamerakuline epiteel ning ümbritseb 
tavaliselt kompimeeritud, hüaliniseerunud munasarja strooma 

 Tsüstis tavaliselt tihedam, koeline kolle – nn. Rokitansky sõlm, 
millest lähtuvad juuksed, hambad, luud 

 Enamikel juhtudel esindatud ektodermaalne kude (nahk, 
närvikude)  

 Mesodermaalne kude 90%-l juhtudel (rasvkude, luu, lihaskude, 
kõhrkude) 

 Sagedasti olemas ka endodermaalne kude (GI ja bronhi epiteel, 
kilpnäärmekude) 

 Rasvkude esineb 65 – 75%-l (diagnostiline väärtus) 

 Hambad 31%-l juhtudel 

 15%-l mõlemapoolsed 



UH (4,5) 

 Tavaliselt tsüstjas struktuur, 
milles näha 
hüperehhogenne, tsüsti 
võlvuv muraalne, nn. 
Rokitansky sõlm 

 Diffuusselt või osaliselt 
ehhogenne kajavarju jättev 
lisamass (tip of iceberg 
tunnus) 

 Vedelik-rasv nivood 

 Tsüstis võib olla rohkelt 
peeneid, ehhogeenseid 
struktuure (juuksed) – dot 
dash muster  



KT (4,5) 

 Rasvkoe tihedusega alad 
(diagnostiline!) 

 Rokitansky sõlm 

 Kaltsifikaadid (korrapärase 
kujuga, hambakujulised) 
Rokitansky sõlmes või 
tsüsti seinas 

 Rasv-vedelik nivood 

 Juuksed 

www.radiopaedia.org 



MRT (4,5) 

 Üldjuhul näidustatud 
ebaselgete juhtumite 
korral leiu 
täpsustamiseks 

 Tundlik modaliteet 
rasva avastamiseks 
(rasvsupressioon-
sekventsid, keemilise 
nihke artefakt) 

www.radiopaedia.org 
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www.radiologyassistant.nl 



Dermoidtsüsti 
tüsistused (4) 

 Munasarja torsioon (3-16%-l) 

 Rebend (1-4%) 

 Maliigne transformatsioon (1-2%, 75%-l 
juhtudest lamerakuliseks kartsinoomiks) 

 Infektsioon (1%) 

 Autoimmuunne hemolüütiline aneemia 
(<1%) 

 Limbiline entsefaliit 



Diferentsiaaldiagnoos 
(4) 

 Hemorraagiline munasarja tsüst 

 Jalakesega emaka lipoleiomüoom 

 Munasarja seroosne, mutsinoosne 
tsüstadenoom, tsüstadenokartsinoom 
(vanemas eagrupis, rasva puudumisel) 

 Perforeerunud appenditsiit 
apendikoliidiga 



Ravi (4) 

 Tavaliselt kasv aeglane (~1-2 mm 
aastas) 

 Alla 7cm D-ga dermoidtsüste soovitatav 
jälgida, üle 7cm näidustatud kirurgiline 
resektsioon (nt. tsüstektoomia, 
ooforektoomia) 



Dermoidtsüsti maliigne 
degeneratsioon (3) 

 Harv 

 Tavaliselt >60 aastastel 

 Lähtumine kas Rokitansky sõlmest või 
tsüsti vooderdavast epiteelist 

 75%-l maligniseerumine lamerakuliseks 
kartsinoomiks (harvem nt. kartsinoid, 
basaalrakuline katsinoom, soole 
adenokartsinoom, melanoom jne.) 



Dermoidtsüsti maliigne 
degeneratsioon (3) 

  Suurus >10cm 

  Heterogeenne, ebaühtlaste piirjoontega tihedam, 
pehmekoeline komponent, mis ulatub transmuraalsele või 
naaberorganitesse 

 Kontrasteerumine pigem kudede heterogeensuse tunnus 
(pole spetsiifiline maliigsusele) 



Mitteküpsed 
munasarja teratoomid 

(1) 
 <1% munasarja 

teratoomidest 

 Koosnevad endo-, ekto- ja 
mesodermi derivaatidest 

 Sisaldavad ebaküpset või 
embrüonaalset kude 

 Tavaliselt noorematel 
patsientidel (keskmine vanus 
15-19 eluaastat) 

 Kliiniline kulg maliigne 

 ɑFP ↑ 

www.pathpedia.com 



Mitteküpsed 
teratoomid (1,3) 

 Tavaliselt sisaldab mitteküpset neuroepiteliaalset 
kude, mille alusel määratakse histoloogiliselt 
staadium 

 Suuremad kui dermoidtsüstid (7 cm vs. 14-25cm) 

 Multinodulaarsed, valdavalt pehmekoelised, kapsliga 
tuumorid 

 Võib esineda tsüstjaid alasid, nekroose, 
hemorraagiaid 

 26%-l juhtudest leitav mitteküpse teratoomi sees 
küps teratoom 

 10%-l kontralateraalses munasarjas dermoidtsüst 



 Radioloogiline leid väga 
heterogeenne 

 Tavaliselt munasarjaga 
seotud valdavalt 
pehmekoeline lisamass 

 Sisaldab väikeseid 
rasvakoldeid ning tsüstjaid 
alasid 

 Ebaregulaarse kujuga, 
diffuusse paiknemisega 
kaltsifikaadid 

 Tsüstjas osa võib olla 
seroosne, mutsinoosne, 
rasujas  

 UH-uuringu leid tavaliselt 
mittespetsiifiline 

 Pehmekoelise komponendi 
kontrasteerumine ja T2 MR-
signaal erinev 



Mitteküpsed 
teratoomid (4)  

 Võib esineda läbikasv tuumorikapslist 

 Metastaasid tavaliselt peritoneaalsele, 
maksa, kopsu 

 Ravi kirurgiline, kaugleviku korral ka 
postoperatiivne keemiaravi 

 Kemoterapeutiline retrokonversioon 

 Prognoos sõltub staadiumist 
(histoloogiline) 

 



Monodermaalsed munasarja 
teratoomid (1) 

 Harvaesinevad 

 Koosnevad ühest 
koetüübist 

 Ei sisalda rasva 

– Munasarja 
struuma 

– Kartsinoidtuumor 

– Neuraaltuumor 

Struma ovarii 



Kokkuvõtteks 

 Idurakulised kasvajad nooremaealistel 
patsientidel 

 Sagedaseim küps teratoom ehk 
dermoidtsüst 

 Küps teratoom valdavalt tsüstjas, 
mitteküps valdavalt koeline 

 Rasva olemasolu diagnostiline (nii 
küpsetel kui ka mitteküpsetel 
teratoomidel) 

 Uuringumeetoditest UH, KT, MRT 
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