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Seminari eesmärk 

 Meeldetuletus anatoomiast 

 

 Testise tuumorite epidemioloogia ja mikrolitiaas 

 

 Testise beniigsed lesioonid ja nende eristamine  

 

 Põhilised pahaloomulised testise tuumorid 

 

 TNM + S , radioloogi vaatevinklist 



Põhilised kaebused arstile 

pöördumiseks ja uuringute tegemiseks:  

 

 Valutu mass 

 Raskustunne kubemes, alakõhus 

 Valu 

 Orhiidi sümptomid 

 Hormonaalaktiivsetel tuumori juhtudel günekomastia  

 Trauma 

 

Ja kõik muu aka “patoloogia välistamiseks” 

(10) 



Saatekiri :  

“ Palun välistada patoloogia” 

“ Patoloogia välistatud”  

Lineaarandur: 5-10MHz/9-15MHz 

 

- Bilat. homogeenne ehhostruktuur (prepuberteedis veidi madalam 
ehhogeensus) 

- Täiskasvanud d-ga 3-5cm, maht ~20ml 

 - Testise mediastiinumi piirkonnas tunica vaginalise sissetõmme-
hüperehhogeenne ala 

 - Mediastiinumi kõrval hüpoehogeenne ala- rete testis 

 - Epididümis isoehhogeenne (või kergelt hüperehhogeenne) 

 Normaalne skrootumi naha paksus 2-8mm 

 Verevoolu hindamiseks oluline õige reziim (madal verevool) 
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ARVAMUS? 



Testise pahaloomulised kasvajad 
 1% kõikidest pahaloomulistest kasvajatest 

 Kõige sagedasemad tuumorid noortel meestel          

                   - enamik vanuses 15-35a 

 Eluaegne risk haigestuda 1/268, letaalne 1/5000, Skandinaaviamaades 6,7:100 000, samas 
Jaapanis 0,8:100 000 

 Elulemuse oluline paranemine 79%95% 

 

Riskifaktorid:  

- Krüptorhism 

- Perekondlik anamnees 

- Anamneesis testise tuumor 

- Infertiilsus 

- ????Mikrolitiaas ???? 
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Mikrolitiaas 

 UH-s  vähemalt 5 mikrokaltsifikaati 1-3mm hüperehhogeensed alad  

 Ei jäte kajavarju 

 Tuubulite degeneratsioon 

 Bilateraalne >> unilateraalne 

Radioloogiline klassifikatsioon:  

 I aste: 5-10 mikrokaltsifikaati   

 II aste: 11- 20 mikrokaltsifikaati  

 III aste: 21- 30 mikrokaltsifikaati  

  IV aste: >30 mikrokaltsifikaati  

 (2,7) 



? Prognostiline väärtus ?  

 

 UH juhuleiuna 0,6%, 17-35a leitud kuni 5,6% 

 Momendil ei ole tõendeid, et mikrolitiaas oleks eelmaliigne seisund.  

 Samas on mikrolitiaasiga patsientidel leitud rohkem maliigseid tuumoreid. 

 50% idurakk-tuumoritega patsientidel kaasuvalt mikrolitiaas 

 

 Iga-aastane UH-kontroll vs kliiniline kontroll 
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ESUR soovitused 

 Jälgimine kuni 55 eluaastani, kui on 

olemas riskifaktorid: 

- Anamneesis testise tuumor või 

perekonna anamneesis testise tuumor 

- Krüptorhism 

- Orhidopeksia 

- Testikulaarne atroofia  
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Krüptorhism 

 Lastel UH-uuring (45% sensitiivne, 78% 
spetsiifiline, 88% täpne asukoha määramiseks. 

 UH täpsem kui kliiniline läbivaatus 

 Testistel sarnane ehhostruktuur, langemata testis 
tihtipeale väiksem  

 Vanematel MRT-uuring valikmeetod testise 
visualiseerimiseks  sensitiivsus (84%–96%), 
spetsiifilisus 100% 

 T1 hüpointensiivne, T2 hüperintensiivne 

 39% ingvinaalkanalis, 41% atroofiline testis või 
testise puudumine, 20% intraabdominaalne 
testis                                                                      (1) 

 



Testikulaarne mikrolitiaas 



Tsüstjad muutused:  

      - anehhogeensus, kajavõimendus 

 Tunica albuginea tsüst  

- Patsiendil kaebuseks “lisamoodustis” , kesmine patsiendi vanus 40 e.a 

- Tavaliselt 2-5mm, ülemises-eesmises ja lateraalses osas 

- Nii uni-kui ka multilokulaarsed 

- Dif.dgn intratestikulaarne tsüst 

 Tavaline tsüst 

- > 40a, läbim 2mm-2cm 

- Tavaliselt solitaarne, mediastiinumi piirkonnas, seotud ekstratestikulaarsete 

spermatotseeledega 

- Ei ole palpeeritavad (palpeeritaval ja inhomogeensel op.ravi) 
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Epidermoid tsüstid 

 Harvad 

 Valutud, kuid palpeeritavad 

 Hüpoehhogeenne int“onion-ring” 

välimus ratestikulaarne mass, pildiliselt 

(oleneb keratiini hulgast), kontsentrilised 

kihid, seesmine vaskularisatsioon 

puudub, kindlad piirjooned (d-ga ~1-

3cm) 

 Negatiivsed tuumorimarkerid 

 Käsitluse erinevus- testist säästev 

operatsioon 
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Rete testise tubulaarektaasia 

 >55a 

 

 Enamasti bilateraalselt (kuid asümmeetriliselt) 

 

 Asukoht testise mediastiinumi ligiduses, piklik 

kulg mistõttu mediastiinum “asendatud” 

kaasuvana epididümise tsüstid 

 

 Eferentsete tuubulite obliteratsioon 
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Dif dgn: tsüstiline tuumor 
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Intratestikulaarne varikotseele 

 Analoogne muutus ekstratestikulaarsele varikotseelele, tavaliselt esinevad 

koos 

 Mitmed anehhogeensed, serpingioossed, tubulaarsed struktuurid, milles 

venoosne verevool. 
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Testikulaarne mikrolitiaas Epidermoid tsüst 

Rete testise tubulaarektaasia 



Hematoom ja infarkt 

Vajab kliinilist korrelatsiooni – anamnees! 

- UH vähenenud /puudv verevool lokaalselt, hüpoehhogeensed alad 

- Valu ja trauma anamnees 

 

 Follow-up UH-uuring 2-4 nädala pärast 

 Hematoom resorbeerub 

 Infarktikolle muutub hüpoehhogeensemaks ja avaskulaarsemaks.  



Infarkt Hematoom 



Dif.dgn- põletik/fokaalne infektsioon 

 Vereanalüüsid 

 Hüpervaskularisatsioon 

 Granulomatoosse põletiku nt sarkoidoosi kolded 

 

 



Testikulaarne mikrolitiaas Epidermoid tsüst 

Rete testise tubulaarektaasia 

Hematoom 



95% 

5% 

50% 

 95% idurakk-tuumorid 

- 50% seminoomid 

- 50% NS-GCT (non seminomatous germ 

cell tumors)  

 

5% Sex-cord stromal tumors 

 

Testise metastaasid- prostata, kops, neer, 

käärsool, melanoom, leukeemia.  

 

Subtüüpide jagunemine vanuseklassiti:  

- Yolk sac (0-10a) 

- Kooriokartsinoom (20-30a) 

- Embrüonaalne ja teratoom (25-30a)  

- Seminoom (30-40a) 

 

 

 

33% 
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Esmane diagnoosimine- UH 

 92-98% sensitiivne, 95-99,8% spetsiifiline testise maligniteedile 

 Histoloogia annab lõpliku diagnoosi 

 Erinevatel tuumoritel siiski erinevad tunnused, mis aitavad histoloogiat ennustada, 
diagnoosi hüpoteesi tõstatada 

 Seminoom radiosensitiivne, NSGCT pigem keemiaravile alluv 

 

 Intratestikulaarne (pigem maliigne) vs  

                       ekstratestikulaarne (pigem beniigne) 

 

 Soliidtuumor- ühtlane ehhostruktuur, vaskularisatsioon 

                        vs tsüstjas mass (kajavõimendus, anehhogeensus) 

 Onkomarkerid- AFP, LDH, hCG 



 Kontrastainega UH- aitab hinnata vaskularisatsiooni 

 Sonoelastograafia- tuumorid elastograafial “kõvemad” ja beniigsed 

muutused pehmemad 

 MRT on näidanud 100% sensitiivsust, 88% spetsiifilisust beniigse ja maliigse 

muutuse eristamisel 

- Seminoomidel ühtlane signaal 

- NSGCT heterogeenne signaal  

- Teratoomidel rasvasignaal (FS signaali langus) 

- Kontrast MRT-uuringul maliigsetel kontrasteerumine ja kiire washout, 

beniigsetel tasane kontrasteerumine ja platoo 
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Seminoomid 

 Arvatakse pärinevat 

unipotentsest rakuliinist 

 Sageli hüpoehhogeensed 

ja homogeensed.  

 T2 madala signaaliga 

 ~30-40a 

 Kaltsifikaate ja tsüstilist 

komponenti harva 

 β- hCG vähestel tõusnud, 

AFP samuti tihti normaalne 

(10) 



NSGCT 

 Arvatakse pärinevat totipotentsest 
rakuliinist  

 UH-s heterogeensed 

 Tihti tsüstjad alad 

 Kaltsifikatsioonid sagedasemad kui 
seminoomidel  



Teratoom 

 Tavaliselt lastel 

 Endodermi, mesodermi, 

ektodermi 

komponentidega 

 Võivad olla nii “küpsed” 

kuika maliigse 

komponendiga 

 UH komplekssed, hästi 

piirdunud 

 Kirurgiline ravi 
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Lümfoom 

 >60a- põhiline tuumor on 
lümfoom 

 Tavaliselt non-Hodgkini 
lümfoom 

 35% võib olla bilateraalne 

 Prognoos on halb 

 

 UH difuusselt 

hüpoehhogeenne, 

hüpereemiline testis või fokaalne 

hüpervaskulariseeritud kolle 

 

 



Leviku hindamine ja 

jälgimine: TNMS 



Leviku hindamine - TNMS 

 

- Esmane staging kops/kõht/vaagen KT-uuring (või MRT) 

-  intravenoosne ja per os kontrastaine 

- Peaaju KT-uuring või MRT 

- FDG-PET  ei ole näidustatud esmase uuringuna ( võib aidata keerulisematel juhtudel 
residuaalmassi hindamisel). Diferentseerunud teratoom ei ole FDG tundlik.  

- Esmane levik põhiliselt lümfogeenne, kooriokartsinoomil hematogeenne 

 

a) kaebuste puhul 

b) histoloogiliselt kooriokartsinoom 

c) Väga kõrge beetaHCG tõus või mts! Kopsudes 

 

T-tuumor 

N- regionaalsed lümfisõlmed 

M-metastaasid (sh mitte-regionaalsed l/s) 

S- tuumori seerumi markerid 

 

(1,5) 

 





S- seerumi tuumori marker 

 

 β-hCG, AFP, ja LDH kontrollitakse enne ja pärast 

operatsiooni  

 NSGCT: β- hCG  ja/või AFP tõus  

 Seminoomid: β- hCG vähestel tõusnud, AFP samuti tihti 

normaalne 

 LDH vähesensitiivne, võib olla tõusnud mõlema puhul, 

“tumor burden” marker.  

 Jälgitakse ravisoostumuse osas ja progressiooni osas.  



N 

 Regionaalsed lümfisõlmed 

- Abdominaalsed retroperitoneaalsed 

lümfisõlmed 

 

- Vasaku testise tuumor l/s vasakule 

paraaortaalsele neeruveeni alla 

- Parema testise tuumor  parakavaalne, 

prekavaalne ning retrokavaalne piirkond 
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Lümfisõlmede hindamine 

 

 Retroperitoneaalsete l/s puhul on piiriks võetud 7-8mm lühema telje mõõdus (70% seksitiivsus ja spetsiifilisus) (N0 vs 
N1).  

 L/s nekroos, ümar või piikidega struktuur aitab kaasa 

 N1-N3 klassifitseerimises kasutatakse pikimat telge 

 

 CT ja MRT hindamine praegu võrdne metastaaside hindamisek 

 Ravi käigus muutuvad tihti NSGCT lümfisõlmed tsüstjaks 

 

Tulevik?  

 L/s hindamine MRT-l nanopartiklitega- tulevik?  

                                Normaalsete l/s makrofaagid “söövad ära” ja muutuvad MRT-l nähtavaks, metastaatilised mitte.    (5) 

 

 

 

- (1) 

 





“burned-out” fenomen 

 Idurakk-tuumorid kasvavad välja verevarustusest, primaartuumori 

involutsioon. 

 



M 

 Kaugmetastaasid ( M-staadium) 

 Lümfisõlmed  

- mediastinaalsel 

- vaagna piirkonnas 

 - supraklavikulaarsel 

 

 Soliidorganite metastaasid: kops, maks, aju 

- Hematogeenne levik tavaliselt esmasena kopsu 

 Skelett 

 Ajumetastaasid tavaliselt kooriokartsnoomidel 

- Ajumetastaasid tihti hemorraagilised.                                                                  (5,7,10) 



Testikulaarne mikrolitiaas Epidermoid tsüst 

Rete testise tubulaarektaasia 

Hematoom 

Seminoom 



Take away  

 Mikrolitiaas >5 kaltsifikaati testises, oluline täpsustada riskitegurid ja 

dokumenteerida, edasised soovitused vastavalt ESUR.  

 Ekstratestikulaarne/intratestikulaarne? Tsüstjas/soliidtuumor? 

Hüpervaskularisatsioon? Tuumorimarkerid ja põletikunäitajad? Trauma?  

 Testise PK jälgimisel oluline TNMS, paraaortaalsed lümfisõlmed 

 Täpsustamata suur paraaortaalne lümfisõlm- mõtle testise tuumorile 

 Homogeenne- seminoom; inhomogeenne NSGCT 

 >60a esmase testise tuumoriga- lümfoom?  

 



 

 

 

 

 

 

                                                        
Aitäh ka dr.Gavrilkinale 
pildimaterjali eest! 
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