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SISSEJUHATUS

• Probleemiks on diferentsiaaldiagnostika degeneratiivsete 

leiomüoomide ja leiomüosarkoomidega.

• Sõlmed on erinevad ja jätavad sageli maliigse mulje.  

• Antud ettekanne on ajendatud sellest, et tuua selgust, 

millised võivad  emaka ebatavalised müoomisõlmed välja 

näha ja millised on nende variatsioonid.



JUTTU TULEB …

• Degeneratiivsete leiomüoomide MRT-leid

• Leiomüoomi variandid, MRT – leid

• Degeneratiivsete leiomüoomide dif.diagnostika



Tavalised leiomüoomid –

healoomulised

• Mittedegeneratiivsed

• Degeneratiivsed

• Tsüstiline

• Hemoraagiline

(karneoosne)

• Rasv (lipoleiomüoom)

• Hüaliinne

• Müksoidne

Leiomüoomi variandid

• Mitootiliselt aktiivne

• Tsellulaarne

• Atüüpiline

• Silelihase tuumor, millel 

ebakindel maliigsuse

potentsiaal (STUMP – smooth

muscle tumors of uncertain

malignant potential)

Leiomüosarkoom - maliigne

Emaka leiomüoomid ja selle 

variandid



DEGENERATIIVNE 
MÜOOMISÕLM



• Heterogeenne, hästi piirdunud emaka lisamass, milles 

võib olla nii tsüstiline muutus kui ka kaltsifikaadid.

• Heterogeensus sõltub degeneratsiooni tüübist.

• Suurtes (üle 5 cm)  leiomüoomides sagedamini 

degeneratiivne muutus.

• Pildiline leid ei aita alati määrata degeneratsiooni tüüpi.

• ~2/3 leiomüoomidest esineb degeneratsiooni.



TURSE

• Ei ole otseselt degeneratiivne muutus, kuid on tavaline 

histo-patoloogiline leid.

• Esineb ~50%-l leiomüoomidest.

• T2 - lesioonis tõsunud signaaliga alad, mis viitavad 

vedeliku kogunemisele.

• T1 - difuusselt langenud signaal.

• T1 + Gd- võib esineda oluline kontrasteerumine 

kontrastaine retensioon interstitsiaalses ruumis.



HÜALIINNE DEGENRATSIOON

• Kõige sagedasem, kuni 60%-l degeneratiivsetest 

müoomisõlmedest.

MRT

• Raske eristada mittedegenereerunud fibroidist.

• Kaltsifitseerunud alad on signaalivabad.

• T1 - erinev, kesmise signaaliga, võib olla ka tõusnud signaal.

• T2: madal signaal.

• T1 C+ (Gd): ei kontrasteeru või kontasteerumine on 

tagasihoidlik.



TSÜSTILINE DEGENERATSIOON

• ~4%-l fibroididest.

• Esineb väljendunud turse, millest kujuneb ümar, hästi 

piirdunud vedeliku ala. 

• T2 tõusnud signaal

• T1 madal signaal

• T1+Gd – tsüstiline ala ei kontrasteeru

• Võib olla raske eristada fibroidist, milles on müksoidne

degeneratsioon, mis on enam soliidsete 

komponentidega tsüstjas lisamass.



41 a naine

• Submukoosne fibroid, milles 

tsüstiline degeneratsioon

• T2 kujutisel heterogeenne, 

domineerivalt 

hüperintensiivne MR-

signaal.

G.Leursen, C.S.Gardner et al



Jalakesega leiomüoom, milles tsüstiline degeneratsioon.

T2 kujutisel on tsüstiline osa tõusnud signaaliga

T1+Gd – ei kontrasteeru (kollane nool)

K.Watanabe, M.Tanisaka et al



KARNEOOSNE ehk PUNANE DEGENERATSIOON

• Ebatavaline degeneratsioonitüüp, kuid kõige sagedasem 

raseduse ajal.

Patoloogia:

• Karneoosne degeneratsioon on hemorraagilise infarkti 

alatüüp leiomüoomis.

• Esineb perifeersete veenide tromboos ja/või tuumorisiseste 

arterite ruptuur.

Kliiniliselt:

• Võib esineda kõhuvalu (eriti raseduse ajal).

• Palavik ja leukotsütoos.



MRI

T1 

• Võib esineda kas tõsunud signaaliga ääris või difuusselt 

tõusnud signaal fibroidis.

• Difuusselt tõusnud signaaliintensiivsus (varajane muutus); 

tõusnud signaaliga ääris (hiline muutus), mis viitab veeni 

obstruktsioonile.

T2 

• Erineva intensiivsusega signaal koos või ilma madala signaaliga 

äärisega.  

T1+Gd

• ei kontrasteeru  viide verevarustuse täielikule

puudumisele/katkemisele.



39 a naine, äge alakõhu valu

a. Sag. T2 tõusnud signaaliga 

mass, millel ümber madala 

signaaliga ääris.

b. T1 – tõusnud signaaliga 

ääris.

c. T1+Gd sõlm ei kontrasteeru

d. Histoloogiliselt hemorraagia 

ja nekrootilised alad  punane 

ehk karneoosne

degeneratsioon.

K.Watanabe, M.Tanisaka et al



LIPOLEIOMÜOOM

• Esineb väga harva (~0,28%-l kõikidest leiomüoomidest).

• Sageli  vanuses 50 – 70 a.

• Hästi piirdunud, sagedamini lokaliseerub emaka tagaseinas.

• Histoloogiliselt - sisaldab küpseid lipotsüüte.



MRT

• Hästi piirdunud

• T1 – hüperintensiivne signaal, hüpoinensiivsete amorfsete 

kimpudega; harva hüpointensiivse signaaliga milles 

hüperintensiivsemad „laigud“

• T2  - hüperintensiivne signaal, milles hüpointensiivsed

amorfsed kimbud, harvem heterogeenselt hüperintensiivne

või „segatüüpi“ (hüpo- ja hüperintensiivsed).

• Oluline on kasutada ka rasvsupressiooniga sekventsi.

• T1+Gd FS – jälgitav amorfsete kimpude ja kapsli intensiivne 

kontrasteerumine.



55 a naine

A.Sag T1 – hästi piirdunud hüperintensiivse signaaliga 

lisamass, milles hüpointensiivsed väädid.

B. Sag T2 – hüperintensiivse signaaliga, milles 

hüpointensiivsed väädid ja artefaktid (chemical shift

artifact).

C. T1 FS – T1 kujutisel olnud hüpreintensiivse signaaliga 

alad on supresseeritud.

D. Rohkelt küpseid lipotsüüte koos silelihasrakkudega.
K.Kitajima, Y. Kaji et al



65 a naine, kellel kaebuseks survetunne 

kõhus.

A. Ax T1 – hästi piirdunud 

hüperintensiivse signaaliga lisamass, 

milles hüpointensiivsed amorfsed kimbud.

B. Ax T2 hüperintensiivse signaaliga 

lisamass, milles hüpointensiivsed

amorfsed kimbud ja artefaktid (chemical

shift artifact).

C. Ax T1 FS – A-kujutisel jälgitav 

hüperintensiivne signaal on 

supresseeritud.

D. T1+Gd FS – intensiivne kapsli ja 

amorfsete kimpude kontrasteerumine. 

E. Rohkelt küpseid lipotsüüte koos 

silelihasrakkudega.
K.Kitajima, Y.Kaji et al



MÜKSOIDNE DEGENERATSIOON

• Esineb harva.

• Võib olla raske eristada tsüstilisest fibroidist, kuid müksoidse

degeneratsiooniga fibroid on enam soliidsete komponentidega 

tsüstjas lisamass.

• Väga oluline on ära tunda müksoidne degeneratsioon, kuna see 

võib esineda ka leiomüosarkoomis.

• T1 – väga erinev.

• T2 - tõusnud signaal.

• T1+Gd – stromaalse osa intensiivne kontrasteerumine, 

müksoidsed alad ei kontrasteeru.



• 36 a naine, kellel müksiodse

degeneratsiooniga fibroid.

A. T2 kujutisel valdavalt 

madala signaaliga, milles 

tsüstjamad alad (nooled).

B. T1+Gd FS – intensiivne 

kontrasteerumine, milles 

tsüstjamad alad ei 

kontrasteeru.

G.Leursen, C.S.Gardner et al



48 a naine – MRT uuring, kuna UH-l kahtlus munasarja lisamassile.

A. Ax T1 – ühtlane, madala signaaliga lisamass.

B. Obl. Ax T2 – jälgitav, et lisamass lähtub emakast ja lisamassi perifeerne 

osa on tõusnud signaaliga koos madala signaaliga väätide/“plaatidena“.

C. Obl. Sag T1 + Gd FS – jälgitav suhteliselt intensiivne kontrasteerumine, 

kohati ka väätidena.  

D. Ax T1 + Gd FS – minimaalne kontrasteerumine mitterasvkoes.

E.K.Arleo, P.E.Schwartz et al



Degeneratsiooni 

tüüp

T1-kujutis T2-kujutis T1+Gd FS

Tsüstiline Isointensiivne, 

sarnane 

müomeetriumile

Tõusnud signaaliga 

alad

Tsüstiline ala ei 

kontrasteeru

Hemorraagiline Tõusnud signaaliga 

alad

Keskmise või 

tõusnud signaaliga

Erinev

Rasv Keskmise signaaliga 

alad, mis 

supresseeritud

sekventsis madala 

signaaliga

Keskmise 

signaaliga

Erinev 

Hüaliinne Isoinetnsiivne Hüpointensiivne Vähene 

kontrasteerumine

Müksoidne Hüpointensiivne Perifeersemal 

tõusnud 

signaaliintensiivsus

Plaatjas/kihiline

kontrasteerumine

E.K.Arleo, P.E.Schwartz et al

Degeneratiivsete (kuid tavaliste) leiomüoomide MRI 

tunnused



EMAKA LEIOMÜOOMI VARIANDID



• Leiomüoomi variandid klassifitseeritakse pigem  beniigseteks

histoloogilise leiu alusel.

• Kuigi osadel variantidel võib esineda ekstrauteriinne levik – see 

automaatselt ei tähenda maliigset protsessi.

• Raske (probleemne) histoloogiliselt raske diferentseerida maliigsest

protsessist (leiomüosarkoomist) nt. STUMP.

VARIANDID

• Mitootiliselt aktiivne

• Tsellulaarne

• Atüüpiline

• Silelihase tuumor, millel ebakindel maliigsuse potentsiaal (STUMP –

smooth muscle tumors of uncertain malignant potential)



MITOOTILISELT AKTIIVNE EMAKA LEIOMÜOOM

• Esineb väga harva

• Histoloogiliselt 10 -15 mitoosi/10-s suure 

suurendusega vaateväljas.

• Pildilist (MRT) leidu ei õnnestunud leida.

• Esineb tõusnud hormonaalse seisundiga patsientidel 

(raseduse ajal, hormoonravi)



TSELLULAARNE EMAKA LEIOMÜOOM

• Esineb rohkelt silelihasrakke. 

• Tavaliselt suur sõlm.

• T2 tõusnud või keskmise signaaliga.

• Oluline kontrasteerumine.

• Võib esineda DWI signaalitõus, ADC madal signaal.



45 a naine, kellel MRT-uuring teostati op.ravi planeerimiseks. 

Kahtlus jäi STUMP-le, kuid osutus tsellulaarseks müoomiks.

A. Ax T2 – hästi piirdunud, keskmise signaaliga lisamass

B. T1 FS - isointensiivne

C. T1+Gd FS ebaühtlane kontrasteerumine

E.K.Arleo, P.E.Schwartz et al



ATÜÜPILINE EMAKA LEIOMÜOOM

• Esineb väga harva

• Histoloogiliselt esinevad hajusalt suured atüüpilised rakud. Atüüpilistel 

silelihasrakkudel on rohke eosinofiilne tsütoplasma, rakutuumad on ebakorrapärase 

piiriga, mitmete tuumadega.

• Healoomuline, soovitatakse patsiente peale lõikust jälgida 

• Võib korduda

• Lõikusel ei tohi eemaldada tükeldades (mortselleerides).

• Raske eristada leiomüosarkoomist

Radioloogiline leid: 

• Hästi piirdunud

• T1 hüpointensiivne/isointensiivne

• T2 keskmise või tõusnud signaaliga

• DWI signaalitõus (võib esineda leiomüoomi variantidel)

• Kontrasteerumine on heterogeenne, kuid võib olla ka ühtlane



39 a naine – vaagna piirkonna valu, peetud tavaliseks leiomüoomiks. 

Pat.histoloogiliselt osutus atüüpiliseks leiomüoomiks.

A. Ax T1 – suur subseroosne, isointensiivne, hästi piirdunud lisamass.

B. Cor. T2 – keskmise signaali intensiivsusega.

C. Sag. T1 FS + Gd – jälgitav keskmise intensiivsusega 

kontrasteerumine.



43 a naine tsellulaarse

leiomüoomiga, kus pildilise leiu alusel 

kahtlustati leiomüosarkoomi.

a. Ax T2 – lisamass paremal 

funduses (valge nool)  on 

„heledam“ kui normipärane 

müomeetrium (must nool).

b. Cor T2 – vasakul on lisamassi 

kontuur halvasti eristatav (valge 

nool).

c. T1+Gd FS – heterogeenne 

kontrasteerumine, jälgitav ka 

nekroos

d. Jälgitav oluline turse ja 

infarktiala.

e. Silelihasrakkude proliferatsioon,  

kuid puudub rakkude atüüpia või 

mitootiline aktiivsus.

D.Cornfeld, G.Israel et al



SILELIHASE TUUMOR MILLEL EBAKINDEL MALIIGSUSE 

POTENSIAAL (STUMP – smooth muscle tumors of 

uncertain malignant potential)

• Esineb väga harva.

• Lokaliseerub tavaliselt emakakehas.

• T2 keskmise signaaliga.

• Difusioonirestriktsioon sarnaneb enam maliigsele

tuumorile.

• Heterogeenne kontrasteerumine.



45 a naine, kes saadeti MRT-uuringule fibroidi olemuse täpsustamiseks.

Pat.histoloogiliselt tegemist STUMP-ga.

A. Ax T2 – hästi piirdunud, keskmise signaaliintensiivusega sõlm, samas 

jälgitavad ka mitmed madala signaaliga sõlmed. 

B. Ax T1 FS – isointensiivne signaal

C. Ax T1+Gd FS – ühtlane kontrasteerumine

E.K.Arleo, P.E.Schwartz et al



46 a naine, STUMP (peetud 

algselt degen.fibroidiks)

a. T2 FS – madala signaaliga 

mass

b. T2 –hästi piirdunud 

lisamass, mille keskosas 

on lineaarsed tõusnud 

signaaliga alad 

tüüpiline degen.fibroidile

c. T1 GRE FS-

müomeetriumist veidi 

hüperintensiivsem

d. T1 + Gd FS –

heterogeenne 

kontrasteerumine
D.Cornfeld, G.Israel et al



DEGENERATIIVSETE LEIOMÜOOMIDE 
DIF.DIAGNOSTIKA

• Fokaalne adenomüoos/adenomüoom

• Tsüstilised munasarja massid

• Leiomüosarkoom

• Abstsess/tuboovariaalne abstsess 



LEIOMÜOSARKOOM



• Emaka sarkoomid moodustavad  ~ 5 - 8% kõikidest emaka 

pahaloomulistest kasvajatest.

• Leiomüosarkoom on sagedaseim histoloogiline alatüüp emaka 

sarkoomidest.

• Diagnoos põhineb rakkude atüüpial, mitooside arvus, tuumori 

nekroosil (pat.histoloogiliselt)

• Harva arenevad fibroidist (alla 0,5%-l juhtudest kus on eemaldatud 

„fibroid“, osutub see juhuleiuna leiomüosarkoomiks).



MRT

- Suur infiltreeriv, ebakorrapäraste kontuuridega, halvasti 

piirdunud lisamass.

- Sageli on leiomüosarkoomid suuremad ja kiirema kasvuga 

kui leiomüoomid.

- Verdumine on sageli.

- Lubistused võivad esineda.



• T1 

- madala või keskmise signaaliga mass, verdumisel

tõusnud signaal.

• T1 + Gd

- Heterogeenne kontrasteerumine.

- Kontrasteerumine on varajane ja heterogeenne.

- Nekroosi alad ei kontrasteeru ja on ebakorrapäraste 

kontuuridega.



T2

– keskmise või tõusnud MR-signaali intensiivsusega 

heterogeenne mass, või sarnane müomeetriumile.

- Nekrootilistes alades tõusnud signaal.

DWI

- Signaalitõus

- ADC-kaardil oluline restriktsioon



Leiomüosarkoom 52 a naisel

a. Sag T1, b. Sag T2 c. Sag T1 FS + Gd

Jälgitav on emaka suurenemine, mille põhjuseks on heterogeense 

signaaliga müomeetriumi tuumor; T1 kujutisel tõusnud signaal viitab 

verdumisele, T2 kujutisel tõusnud signaal – tsüstilisele nekroosile; T1 

+Gd kujutisel intensiivne kontrasteerumine tuumoris.

P.Santos, T.M.Cunha



Leiomüosarkoom 54 a naisel

Ax DWI kujutis (a) – tõusnud signaaliga lisamass, mis ADC-

kaardil (b) on madalama signaaliga. ADC-kaardil normaalne 

müomeetrium on jälgitav tõusnud signaaliga.

P.Santos, T.M. Cuncha



63 a naine,kellel kiire kasvuga 

vaagna lisamass

A. Sag T2 – heterogeense 

signaaliga lisamass

B. B. Sag T1 +Gd FS –

ebaühtlane 

kontrasteerumine.

G.Leursen, C.S.Gardner et al



60 a naine 

leiomüosarkoomiga

a. Sag T2- suur multitsüstilne

mass, milles ka krooniline 

hemorraagia (must nool); 

tagumises osas koeline 

komponent (valge nool), millel 

tõusnud signaal võrreldes 

normaalse müomeetriumiga

(peenike valge nool)

b. Ax T2 – näitab tsüstilist ja 

koelist osa

c. Ax T1 FS 

d. Ax T1 +Gd FS koelise osa 

kontrasteerumine (must nool)
D.Cornfeld, G.Israel et al



49 a naine, anamneesis fibroidid, saadeti MRT uuringule enne emaka fibroidi

embolisatsiooni. MRT-leiu alusel kahtlustati leiomüosarkoomi, mille diagnoos kinnitus 

peale hüsterektoomiat.

A. Ax T1 – jälgitavad on ebakorrapärased verdumise kolded.

B. Sag T2 FS – ebakorrapärase kujuga, keskmise signaaliintensiivusega lisamass, mille 

piir müomeetriumiga on halvasti eristatav.

C. T1+Gd FS – jälgitavad ka mittekontrasteeruvad alad – sobivad verdumisele, 

iseloomulik hemorraagilisele nekroosile, mis sageli esineb leiomüosarkoomi korral.

E.K.Arleo, P.E.Schwartz et al



Sarkoomid vs leiomüoom vs endomeetriumi kartsinoom MRT-s

P.Santos, T.M. Cunha



ADENOMÜOOS



MRT

T2

- JZ (junctional zone) üle 12 mm.

- Tõusnud signaaliga koldekesed paksenenud JZ osas – see 

on patognoomiline tunnus, kuid leid olemas vaid ~50%-l.

- Tõusnud signaaliga kollete hulk ja suurus sõltub 

menstruaaltsükli faasist.



• T1 

- Võimalikud tõusnud signaaliga kolded (verdumisega) 

menstruatsiooni lõpul

T1+Gd – varajases faasis perfusioonihäire  ebaühtlane 

kontrasteerumine.

- „Šveitsi juustu sümptom“ – laienenud endomeetriumi

näärmed jälgitavad kontrasteerunud müomeetriumi foonil.



Adenomüoos 48 a naisel

a. Sag T1 – emakas on suur, ühtlase signaaliga

b. Sag T2 halvasti piirdunud müomeetriumi lesioon, mis on 

madala signaaliga ja milles on tõusnud signaaliga täpid.

K.Tamai, K.Togashi et al



Adenomüoos 47 a naisel

a. Sag T2 – uuring menstruaaltsükli 16 päeval –

müomeetriumi massis tõusnud signaaliga alad

b. Sag T2 – uuring 22 päeva hiljem (tsükli 10 päev) 

jälgitav tüüpiline adenomüoosi leid.

K.Tamai, K.Togashi et al



Adenomüoos 47 a naisel

a. T2 kujutisel halvasti piirdunud, madala signaaliga mass, milles väikesed 

tõusnud signaaliga alad.

b. T1 kujutis – ilma kontrastita ja kontrastiga. Dünaamiline 

kontrasteerumine varases ja hilisemas faasis – ebaühtlane 

kontrasteerumine ning venoosses faasis – kontrasteerumine on 

ühtlasem

M.Takeuchi, K.Matsuzaki et al



HAIGUSJUHUD



HAIGUSJUHT 1

• 47 a 

• Kliinilised andmed:

Kaebused: kõhu ümbermõõdu kasvamine 3 – 4 a 

jooksul. Urineerimise ja seedimisega probleeme ei ole. 

Vererohkeid menseseid ei kaeba, kõhuvalusid ei ole.

Saatediagnoos: Sarkoom?



KT, natiiv Ax



KT, KA Sag reko



Kogu kõhukoobast täitev tumoroosne konglomeraat (~23,5 x 17,5 x 12 cm) – pigem 

hulgaliste suurte (degeneratiivsete) müoomisõlmedega emakas. 

Lisamass põhjustab parema neeru kogumissüsteemi laienemist.

Uuringupiirkonnas suurenenud lümfisõlmi esile ei tule.



T2 ax

Cor T2 FS

Sag T2



Sag T1 kontrastainega

Sõlmede kontrasteerumine on erinevates kontrasteerumise 

faasides ühtlane, suhteliselt tagasihoidlik.

DWI signaalitõusu ei esine.



Müomatoosne emakas ~23 x 17,5 x 14,5 cm. Lõikepinnal müoomid kuni 10 

cm, paiknevad subseroosselt, intramuraalselt ja submukoosselt. Üks neist 

paikneb emakakaelakanali seinas, lõikepinnal ca 4 cm läbimõõduga, veidi 

pehme. Teised müoomid tihked, kollakas hallid, nekroose ei ole.  

Healoomuline silelihasrakuline kasvaja. Maligniteeti ei ole.

Emakakaela kanali müoom: healoomuline silelihasrakuline kasvaja. Kerge 

müksomatoos stroomas, vakuoolid kasvaja silelihasrakkudes. Mitoose, 

atüüpiat, maligniteeti ei ole.

Leiomüoom troofika häiretega.

Foto: dr. Helen Vahar´i erakogu

Morfoloogia



HAIGUSJUHT 2

• 62 a

• Kliinilised andmed: Sarcoma uteri?



Vaginaalne UH-uuring

Emaka projektsioonis 

tumoroosne moodustis 12,4 x 

7,5 x 8,4 cm, ebaühtlase 

struktuuriga, sees soliidse str-

ga, perifeerias võrkja str-ga.



KT, Natiiv, Ax



Kontrastainega 

venoosses 

faasis, ax



Lisamassi koeline osa ~9 x 8,3 x 8,7 cm, mis 

kontrasteerub intensiivselt (~40 HU võrra) ja 

ühtlaselt. Lisamassi ümber on „vedelikku“ kuni 

2,7 cm kihina, funduse osas on vedelikus jälgitav 

vahesein (koos vedelikuga on lisamass ~12,5 x 

11,7 x 9,6 cm).

Sag reko



MRT, T2 Obl.Ax

MRT, T2 Obl.Cor



Sag T2



Emakaga on seotud lisamass ~11,7 x 13 x 8,5 cm. Lisamassis on 

enam alumises-eesmises osas veidi ebakorrapärasema kontuuriga, 

T2 ebaühtlaselt madalama ja T1 müomeetriumist veidi tõusnud MR-

signaaliga osa ~9,3 x 6,3 x 8,3 cm, mis kontrasteerub intensiivselt. 

Koelise osa ümber on T2 veidi ebaühtlaselt tõusnud ja T1 madalama 

signaaliga „vöönd“ kuni 3,2 cm kihina, milles on hulgaliselt 

kontrasteeruvaid septe.

T1 Cor + Gd



Morfoloogia

Emaka suurus 15 x 13 x 8 cm. 

Serooskiht sile ja läikiv, pinnal üksikud  subseroossed

müoomisõlmed diam. 0,5 cm.Müomeetriumi paksus 2 cm. 

Funduse piirkonnas  suur, kõva, osaliselt lagunenud 

müoomisõlm diam. 8 cm.

Leiomüoomisõlm funduse piirkonnas: põimlevad

silelihaskiud. Mitoosid ja polümorfism puuduvad. Koldelised

degeneratiivsed muutused ja müksomatoos.



HAIGUSJUHT 3

54 a naine

Kliinilised andmed: Pöördub kiirabiga. Probleemiks 

kõhuvalu, mis alanud 2 päeva varem. Valu paremal 

pool, keskkõhus, algselt ka vöökujuline. Kodus 

esinenud subfebriliteeti, iste olnud normipärane, 

oksendanud.



UH-uuring kõhukoopast: Väikeses vaagnas ebaühtlase 

struktuuriga moodustis ~14 x 9 x 9 cm  emakaga seotud 

moodustis? Munasarja tuumor?



KT-uuring Emaka, pigem maliigne kasvaja (endomeetriumi? 

Müomeetriumi? Sarkoom?)



MRT

Sag T2

Ax T2

T1+Gd

Ax Dyn + 

Sag

(hilisfaas)

Endomeetriumi signaal on ebaühtlane. Emakakehas on pigem adenomüoos kui muu. 

Emakakaela piirkonnas müoom? Vasakus munasarjas tsüstjad struktuurid.

Vajalik günekoloogi konsultatsioon.



HAIGUSJUHT 4 

• 27a

• Kaebused - 2 kuud märkab et "kõht kasvab". Tunneb 

moodustist alakõhus, otsest kõhuvalu ei ole. 

Kõhulahtisus, pidev survetunne põiele. 

• Kõik vereanalüüsid korras (sh Ca 125, He 4, LDH, b-

HCG, AFP).

• Anamneesist teada, et vanaemal munasarja Ca. 



KÕHUKOOPA UH-UURING 

Saateandmed: Valud alakõhus. Cysta?

Alakõhus keskejoonel on inhomogeense struktuuriga, tsüstjaid

alasid sisaldav, kontuurne struktuur, mille mõõtmed on 

14x12x10 cm, verevarustus on struktuuris sedastatav. Läbi 

kõhukatete hinnatuna tundub pigem olevat seotud emaka 

eesseinaga.



MRT-UURING

Saateandmed: 2 kuuga tekkinud kõhuõõnde 

tuntav kasvaja. UHD-s pigem lähtunud emaka 

eesseinast, paremal ovaarium nähtav ei ole. 

UHD-s suurus 11,1 x 12,4 cm.

Saatedgn: Tumor uteri – myoma? SA?



Ax T2



Sag T2



DWI

ADC-kaart



Ax T1



Ax T1 + Gd Dynamic Ph1

Ax T1+ Gd Dynamic Ph3



T1+Gd Sag (5 min)

MRT arvamus: väikeses vaagnas ja allkõhus on 

suur, pildiliselt pigem maliigne lisamass. 



• Väikeses vaagnas ees on allkõhtu ulatuv,  ~13x10x10 cm 

suurune, inhomogeense struktuuriga, 

• suhteliselt hästi piirdunud väliskontuuriga, ebaühtlase, kuni 18 

mm paksuse kapslilaadse ümbrisega kolle. 

• Koldes on erineva käitumismustriga alad: milles on intensiivne 

varane kontrasteerumine ja difusioonirestriktsioon. 

• Kolde keskosas on ebakorrapärased, väätjate kontrasteeruvate 

struktuuridega vahelduvad madala signaaliga alad, kus 

kontrasteerumine puudub. 

• Samas on ka mõned tagasihoidliku T1 signaali intensiivistumise, 

T2 madala signaaliga serpentiinsed struktuurid; tõenäoliselt 

veresooned.



KT-UURING

• Suhteliselt selgepiiriline lisamass ~14 x 11 x 10 cm, 

• Lisamass kontrasteerub intensiivselt (~50 HU võrra) –

perifeerne kontrasteeruv osa ja samas on jälgitav 

ebaühtlaselt kontrasteeruv "sisaldis", mis enam 

kontrasteerunud 12 min.hilisfaasis. 

• Lisamass kontrasteerub intensiivsemalt kui hinnatavas osas 

müomeetrium ja ümber lisamassi on kuni 0,3 cm 

müomeetriumile sarnaselt kontrasteeruv vöönd.

• Eelpool kirjeldatud lisamassi alumise osa kõrval paremal ja 

taga on samuti suhteliselt intensiivselt kontrasteeruv sõlm 6 x 

5 x 2 cm. 



KT + KA Ax



KT+KA

Sag



KT+KA Cor



Kokkuvõte: 

Suur, ebaühtlaselt (kuid müomeetriumist intensiivsemalt) 

kontrasteeruv lisamass alakõhu ja vaagna piirkonnas -

lähtekohaks pigem emaka tagasein - dif.diagnostiliselt tuleb 

arvesse nii degeneratiivne müoomisõlm, kui ka sarkoomi 

võimalus. 

Emakakeha alumises-tagumises osas sõlm - seotud suure 

lismassiga? eraldi olev müoomisõlm? 



Pat.histoloogiliselt: Leiomyoma mirum (atypicum). (Sõlme keskosa 

lõikepinnal veidi müksomatoosne ja lagunenud)

Leiomyoma uteri. 

Endometriosis peritonei. 

Maligniteeti ei ole.

Fotod: Dr. Helen Vahar´i erakogu



KOKKUVÕTE

• MRT-sse satuvad üha sagedamini  „probleemsed“ ehk 

mittetavalised müoomid ravitaktika hindamiseks.

• Radioloog võiks pakkuda kas sõlm on pigem beniigne või 

maliigne.

• Leiomüoomi variantide korral esineb DWI 

signaaliintensiivistumist koos mõningase restriktsiooniga.
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