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Anamnees
◈ 51 a. naine
◈ Sünnist saadik vaimse alaarenguga
◈ Peamiseks kaebuseks ~1 kuu kestnud kõhuvalud, ema sõnul 

osutab käega valupiirkonnaks pigem keskkõhtu ja ülakõhtu
◈ Viimasel ajal tsükkel ebaregulaarne
◈ Seedetegevus normis, urineerimine normis 
◈ Suguelu ei olnud
◈ Kroonilised haigused - ei ole, ravimeid igapäevaselt ei tarvita
◈ Viimane visiit günekoloogil 2a tagasi, siis PAP NILM
◈ Perearst UH-s avastanud müomatoosse emaka, suunanud 

günekoloogile



UH-uuring LTKH Haabersti 
Tervisekeskuses

◈ „Emakas müomatoosne, ebaühtlase ehhostruktuuriga sõlm 
5,2 x 4,3 cm.“



Objektiivne leid
◈ Kõhukatted pehmed, valutud.
◈ Välissuguelundid norm. arenenud, hüümenirõngas intaktne, 

palpatoorselt portio sile, tupe eesmises võlvis palpeeritav 
moodustis 1,5cm, lisaks tundub, et eesmises võlvis vasakul 
striktuur.

◈ Emakat ja adnekse ei ole võimalik palpeerida, kuna patsient 
pingutab.

◈ Analüüsides CA 125 ja He 4 normis, soolemarkerid korras, 
kliiniline veri ja biokeemia normis

◈ Teostatud rektaalne UH, kus emakakaela prk-s multitsüstiline 
moodustis 5,1 x 4,8 cm, munasarjad ei visualiseeru. 



KT-uurin
g



KT-uuringu leid
◈ Kokkuvõtte: 

◈ Kopsud koldelise leiuta. 

◈ Neerudes tsüste. Paremas neerus ka läbipõetud äge põletikuline 
protsess (parenhüüm õhenenud, samas ka kontuuri sissetõmme).

◈ Emakakaela piirkonnas on kontrasteeruvate vaheseintega 
lisamass ~5,7 x 3,3 x 3,7 cm.

◈ Uuringupiirkonnas suurenenud lümfisõlmi esile ei tule.



MRT AxT2



MRT SagT2 + CorT2



MRT AxT1 +C



MRT SagT1 +C / CorT1 +C



MRT leid
◈ Emakakaela piirkonnas on ~5,7 x 3,7 x 3,6 cm hulgalistest 

erineva kuju ja suurusega „tsüstidest“ koosnev lisamass (T2 
valdavalt tõusnud signaaliga, osaliselt ka keskmise 
signaaliga; T1 madala, isointensiivse signaaliga ning ka 
tõusnud signaaliga alad). 

◈ „Tsüstide vaheseinad“ kontrasteeruvad suhteliselt 
intensiivselt, enam tupepoolses osas. 

◈ Veenvat difusioonirestriktsiooni ei sedasta. 
◈ Emakakaela stromaalne ring on intaktne.



Edasine kulg
◈ „Dif.diagnostiliselt tuleb arvesse nii maliigne adenoom kui ka 

tsüstiline tservitsiit“.
◈ Onkokonsiilium - näidustatud kirurgiline ravi, maliigsus 

ebatõenäoline.
◈ Teostatud laparoskoopiline emaka ekstirpatsioon koos 

adnekside ja tupe ülemise 1/3 ga. 
◈ „Emakakael tumoroosselt suurenenud, läbimõõt umb 5 cm. 

Rasvik, sooled, maks visuaalse patoloogiata“.
◈ POP kulg normis.



Histoloogia
◈ Emakakaela lõikepinnal tsüstiline mutsinoosne kude, pinnal 

väikesed tsüstid täidetud limaga. Tsüstide läbimõõt 0,2 -1 cm.

◈ Emakakaela stroomas hulgalised  erineva suuruse ja kujuga 
näärmelised struktuurid täidetud paksu limaga.

◈ Epiteel on mutsinoosne, ühe- ja mitmerealine. 

◈ Mitoosid üksikud. Atüüpia mõõdukas. Osa näärmeid tsüstiliselt 
laienenud.

◈ Lõikepiir puhas. Stroomas puudub desmoplastiline ja põletikuline 
reaktsioon.

◈ Adenocarcinoma mucinosum G1 pT1b2 Nx Mx R0



Emakakaela adenokartsinoom
◈ Emakakaela kartsinoomi alatüüp, mis areneb 

endotservikaalsete näärmete sammasepiteelist ja moodustab 
~10 – 15% kõikidest emakakaela kartsinoomidest.

◈ Esinemissagedus maailmas tõusutendentsiga
◈ Peamine riskifaktor – HPV 
◈ 60% - mutsinoosne adenokartsinoom, 30% - endometrioidne

◈ Sagedamini noorematel naistel (< 35 a)

◈ Prognoos reeglina halvem võrreldes lamerakulise vähiga

◈ Võimalikud sümptomid:

◈ Menstruaaltsükli häired

◈ Suurenenud voolus, ebanormaalne veritsus

◈ Düskomfort alakõhus, düspareunia, üldsümptomid

A.Sumi et al. ECR 2014 
10.1594/ecr2014/C-1360



Emakakaela adenokartsinoom
◈ Pildiline leid:

◈ Tünni-kujuline lisamass endotservikaalses kanalis

◈ Reeglina sooliidne-tsüstiline, võib olla ka soliidne või valdavalt 
tsüstiline

◈ MRT: tsüstid kõrge T2, iso- või kergelt hüperintesiivse T1 
signaaliga

◈ Ebakorrapärased kontrasteeruvad vaheseinad ja koeline 
komponent



Adenokartsinoom

Ax T1 ja T2 multilokulaarne 
tsüstiline  muutus 
emakakaelas 

Ax T1+C: jälgitavad 
kontrasteeruvad 
vaheseinad ja koeline 
komponent (nooled)  

S.B. Park et al. American Journal of Roentgenology. 2010;195: 517-523.



Emakaela tsüstiliste lisamasside dif. 
diagnostika 

◈ Beniigsed 
◈ Nabothi tsüstid
◈ Tunnel cluster
◈ Lobulaarne endotservikaalne glandulaarne hüperplaasia
◈ Tsüstiline tservitsiit

◈ Maliigsed 
◈ Adenokartsinoom

◈ Mutsinoosne adenokartsinoom

◈ Maliigne adenoom (minimal deviation adenocarcinoma)



Dif. diagnostika
◈ Beniigsed emakakaela tsüstilised massid

◈ Tavaliselt puudub invasioon sügavasse stroomasse
◈ Reeglina väiksemate mõõtmetega, hästi piirdunud
◈ Puudub koeline komponent

◈ Maliigsed emakakaela tsüstilised massid
◈ Tungivad sügavale stroomasse
◈ Sisaldavad koelist komponenti

◈ Peamine modaliteet - MR



Maliigne adenoom 
◈ Mutsinoosse adenokartsinoomi variant, väga hästi 

diferentseerunud 
◈ Moodustab alla 3% emakakaela kartsinoomidest
◈ Seostatus Peutz – Jeghersi sündroomiga ja 

mutsinoosse munasarja tuumoriga
◈ Agressiivne, ebasoodse prognoosiga 
◈ Peamine kliiniline sümptom: suurenenud voolus
◈ Pildiline leid: 

◈ Multilokulaarne tsüstiline lesioon süvagas stroomas
◈ Hüperintensiivse T2, isointensiivse T1 signaaliga 
◈ Kontrasteeruvad vaheseinad ja koeline komponent A.Sumi et al. ECR 2014 

10.1594/ecr2014/C-1360



Maliigne adenoom

KT+C: multitsüstiline lisamass, on 
sedastatav vaheseinte õrn 
kontrasteerumine

Ax T2: hüperintensiivse signaaliga 
multilokulaarne tsüstiline muutus

Ax T1+C – kontrasteeruvad 
ebakorrapärased septid ja koeline 
komponent (nooled)

S.B. Park et al. American Journal of Roentgenology. 2010;195: 517-523.



Nabothi tsüstid
◈ Kõige sagedasemad emakakaela tsüstjad 

moodustised
◈ Tekkivad skvamoosse metaplaasia tulemusena
◈ Asümptomaatilised, avastatakse juhuleiuna
◈ Üksik tsüst või multitsüstiline lesioon tservikaalses 

stroomas
◈ Suuruselt varieeruvad
◈ Tüüpiline pildiline leid: 

◈ ümarja või ovaalse kujuga, hästipiirdunud, siledate 
mittekonrasteeruvate seintega tsüstid

◈ T1 hüpo- või isointensiivse,  T2 hüperintensiivse 
signaaliga, puudub kontrasteeruv koeline komponent

A.Sumi et al. ECR 2014 
10.1594/ecr2014/C-1360



Nabothi tsüstid

Hästipiirdunud ümarjad tsüstid
T2: hüperintensiivse signaaliga
T1+C: puudub vaheseinte 
kontrasteerumine, puudub 
kontrasteeruv koeline komponent

Radiology, University of Tokushima - Tokushima/JP



Tunnel cluster
◈ Endotservikaalsete näärmete kogumikud (tüüp A) 

ja nende multitsüstiline laienemine (tüüp B) 

◈ Asümptomaatilised, involutiivsed

◈ Reeglina mitmekordselt sünnitanud naistel

◈ Kobaratena paiknevad reeglina väiksemate 
tsüstide kogumikud 

◈ Pinnalähedased, ei tungi sügavasse stroomasse

◈ Puudub kontrasteeruv koeline komponent 

◈ Pildiliselt võib olla sarnane maliigsele adenoomile A.Sumi et al. ECR 2014 
10.1594/ecr2014/C-1360



Tunnel cluster

      Väiksemate tsüstide kogumikud 
pindmiselt tservikaalkanalis 

      T2: hüperintensiivse signaaliga

      T1+C: puudub vaheseinte 
kontrasteerumine

A.Sumi et al. ECR 2014 10.1594/ecr2014/C-1360



Lobulaarne endotservikaalne 
glandulaarne hüperplaasia

◈ Endotservikaalsete näärtmete 
pseudoneoplastiline proliferatsioon

◈ Võimalikult premaliigne seisund
◈ Reeglina paikneb kõrgemal, istmusele 

lähedal, piiratud strooma sisemise poolega
◈ Tüüpiline pildiline leid: väikesed pindmised 

tsüstid võimaliku homogeense koelise 
komponendiga ümbritsetud suuremate 
tsüstidega (Cosmos pattern)

◈ Pildiliselt võib olla sarnane maliigsele 
adenoomile A.Sumi et al. ECR 2014 

10.1594/ecr2014/C-1360



Endotservikaalne hüperplaasia
„Cosmos pattern“,
mittekontrasteeruvad 
vaheseinad

Ax T2: 
multilokulaarne 
tsüstiline muutus 
T1+C: 
kontrasteeruvad 
vaheseinad, mis 
kohati meenutavad 
maliigset adenoomi

S.B. Park et al. American Journal of Roentgenology. 2010;195: 517-523.

M.Yoshida et al. ECR 2014; 10.1594/ecr2014/C-1360



Tsüstiline tservitsiit
◈ Üks sagedamatest günekoloogilistest haigustest
◈ Tüüpiline kliiniline pilt: suurenenud voolus, vahekorrajärgne või 

tsükliväline määrimine või veritsus, kõhuvalu või düskomfort. 
◈ Kroonilise protsessi korral sümptomid tagasihoidlikumad 
◈ Tüüpiline pildiline leid: 

◈ Multitsüstiline kolle emakakaela keskosas
◈ Ümarjad, hästipiirdunud tsüstid 
◈ Hüperintensiivse T2 signaaliga, hüpo- või hüperintensiivse T1 

signaaliga (veri, infitseeritud sekreet)
◈ Puudub selge kontrasteeruv koeline komponent, samas vaheseinad 

võivad kontrasteeruda



Tsüstiline tservitsiit

T2: hüperintensiivse signaliiga 
multitsüstiline lisamass
T1+C: vaheseinad kontrasteeruvad
Puudub selge koeline komponent 

Põhiline dif.diagnostika maliigse 
adenoomiga.

https://radiopaedia.org/cases/cystic-cervicitis-1



Kokkuvõtte
◈ Emakakaela tsüstiliste lisamasside dif. diagnostika varieerub 

sagedastest Nabothi tsüstidest väga haruldase maliigse 
adenoomini.

◈ Beniigsete ja maliigsete muutuste eristamine problemaatiline
◈ Valdavalt tsüstiline lesioon, siledate korrapäraste kontuuridega, 

mittekontrasteeruvate vaheseintega – pigem beniigne

◈ Selge kontrasteeruv koeline komponent, ebakorrapärased 
kontrasteeruvad vaheseinad, sügava strooma haaratus – pigem 
maliigne

◈ Suurus ja vedelikusignaali intensiivsus palju informatsiooni ei anna

◈ Kliiniline pilt ja anamnees võivad anda vihjeid õigele hüpoteesile
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