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58 aastane meesterahvas

Oli vahekorras ja tundis korraks teravat valu penises. Tekkis naha turse ja erektsioon koheselt möödus.
Umbes 1 tunni jooksul tekkis uuesti erektsioon ja oli uuesti vahekorras, kuid peale seda hakkas nahaalusi 
kogunema veri, nahk turses, penise kurvatuur paremale.
Ureetrast verd ei ole tulnud, kusemine vaba.
Umbes paari aasta jooksul märkas , et peenise dorsaalsele pinnale tekkinud kõva plaat ja erektsioonil 
peenis kõverduv otsaga üles.
Üldiselt terve mees.
Obj: penise nahaalusi tumedat-lillat värvi turse. Dorsaalsel tunda plaatjas tihenemine fikseerunud, vasakul 
peenise juurel tunda defekt.



Analüüsid



UH leid

● Peenise nahaalusekude difuusselt paksenenud kuni 7-9 mm. Vasakul proksimaalosas naha ja corpus 
cavernosum i vahel 3,3 x 1,6 x 0,7 cm inhomogeense sisuga kogum, mis sobib hematoomiks. Peenise 
kõhrelistes struktuurides, tunica albugineas veenvaid defekte ei eristu. 



UH leid



MRT leid

● Peenises väga tugevalt väljendunud subkutaansete kudede ödeem, vasaku corpus cavernosumiga 
külgnevalt subkutaansel piklik ca 5-6 ml (ca 4 x 2,5 x 1 cm) hematoom. Samas piirkonnas peenise 
deformatsioon, kuid konkreetset peenise ruptuurile vastavat tunica albuginea 
kontuuridefekti/terviklikkuse katkemist käesoleval uuringul ei erista.



MRT leid



Operatsioon samal päeval

● Kirjeldus: tsirkumtsisioon läbi subkutaanse hematoomi, penise nahk tagasi lükatud -prepareeritud kuni 
sümfüüsini, tunica peal penise juurel kaks 4-5 cm hematoomi, eemaldatud, kuni sümfüüsini revideeritud, 
dorsaalsel 3x5 cm induratsiooni plaat. Tuunika ruptuur võimalik väga väike vasakul penise juurel, siia 2 
resorbeeruvat õmblust. Nahaalune kude õmmeldud ja üksikõmblustega ringjalt naha terviklikkus 
taastatud. Rõhk side.



Lõplik diagnoos

● Põhidiagnoos S38.0       Suguti ruptuur – rebend

● Kaasuv haigus N48.8 Peyronie haigus



Peenise murd

● On tunica albuginea ja corpus cavernosumi traumaatiline disruptsioon

● Võib olla haaratud corpus spongiosum ja ureetra

● Harva esinevad, tavaliselt vahekorraga seotud

● Harvemini muu etioloogia (masturbeerimine, loomade hammustused, kukkumised jne), põhjus varieerub geograafiliselt

● Valdavalt kliiniline diagnoos, mis põhineb objektiivsel leiul ja anamneesil

● Tavaliselt ragin vahekorra ajal, mille järgneb peenise turse, deformatsioon ja valu

● Turse ja deformatsiooni tõttu esineb nn. „eggplant“ ehk „baklažaani“ tunnus



Anatoomia

https://radiopaedia.org/articles/penile-fracture-grading?la
ng=us



● Tunica albuginea on peenike kiht, mis vooderdab corpus cavernosum et spongiosum

● Rahulolekus on paksusega 2 mm, erektsioonil 0,2 - 0,25 mm. 

● Tehtud kindlaks, et ruptuuriks vajalik rõhk on 1500 mmHg, mis tugevalt ületab tavaerektsioonil esinevat 100 
mmHg rõhku. 

● Peenise angulatsioonil rõhk järsku suureneb ja võimaldab tunica ruptuuri teket. 

● Tulemusena lekib kavernoosne veri ümbritsevatesse kudedesse

● Kui Buck’i fastsia on intaktne, hematoom piirdub peenise piirkonnaga

● Kui Buck’i fastsia on rebenenud, jaotub veri välise Colles’i fastsia ümber ning tekivad liblikakujulised ekhümoosid 
skrootumi ja perineumi piirkonda

● Murrud tavaliselt unilateraalsed, transversaalsed, proksimaalsed

● Sagedamini paremal (75%), mõlemapoolne kahjustus 4-14% juhtudest



Normileid

Tunica albuginea on hüperehhogeenne, T1/T2 
madala signaaliga

Michele Bertolotto, Pietro Pavlica, Giovanni Serafini, Emilio Quaia, Roberta Zappetti. Painful Penile Induration: Imaging 
Findings and Management. RadioGraphics 2009; 29:477–493



Murdude piltdiagnostika

● UH ja MRT uuringud on põhilised uurimismeetodid, vahepeal piisab ainult UHst (kogenud kolleegi poolt). 
Uurimist segab väljendunud turse.  

●MRT võimaldab kahjustuse ulatuse paremat ja objektiivsemat hindamist

● Uroloogile tähtis teada, kas esineb defekt tunica albuginea’s ja kas haaratud ureetra



Shukla et al pakutud sonograafiline 
klassifikatsioon

● 0 – normaalne tunica albuginea, Buck’i fastsiast pindmisemalt või sügavamalt asuv hematoom

● 1 – tunica albuginea ja/või corpus cavernosumi defekt

● 2 – tunica albuginea ja/või corpus cavernosumi defekt, kaasnev hematoom tunica ümber ja/või corpus 
cavernosum’is

● 3 – corpus spongiosum’i haaratus

● 4 – ureetra ja/või vaskulaarne haaratus



Shukla et al pakutud sonograafiline 
klassifikatsioon

https://radiopaedia.org/articles/penile-fracture-grading?l
ang=us



Näited: tunica albuginea defekt ja ümbritsev 
hematoom, erinevad patsiendid

https://radiopaedia.org/articles/penile-fracture



Peyronie tõbi

● Peenise valuliku induratsiooni (tihenemise) sagedaseim põhjus
● Tekivad fibrootilised naastud tunica albuginea’s, enamasti dorsaalsel pinnal
● Kaasneb peenise kõverdus ja lühenemine, vahepeal erektiilne düsfunktsioon 
● Eristatakse ägedat ja kroonilist faasi

● Tavaliselt kliiniline diagnoos, vahepeal vajalik piltdiagnostika naastude suuruse ja ulatuse määramiseks (kas septum ja vaskulaarsed 
struktuurid on haaratud)

● UH on väga kõrge sensitiivsusega naastude eristamiseks ja mõõtmiseks, tavaliselt eelneb farmakoloogiline erektsiooni induktsioon
● Üldiselt üle 2 mm paksust albuginea’t peetakse patoloogiliseks
● Sage leid tunica mikro- ja makrolubistused
● MRT on vähemalt sama sensitiivsusega, lubistused raskesti eristatavad
● Mõnede allikate järgi naastude ja ümbritsevate kudede kontrasteerumine näitab aktiivsemat põletikulist protsessi, kuid viimased 

uuringud pole seda tõestanud ning tavaliselt puudub vajadus kontrastainega MRT uuringus. 



Peyronie tõbi: näited

Michele Bertolotto, Pietro Pavlica, Giovanni Serafini, Emilio Quaia, Roberta Zappetti. Painful Penile Induration: Imaging Findings and Management. RadioGraphics 2009; 29:477–493



Meie haigusjuht: kindlat naastu ei ilmne, 
kõverduse ja pehmete kudede turse tõttu 
albuginea kohati raskesti hinnatav



Kokkuvõte

Peenise murrud on harva esinevad, kuid vajavad kiiret ja õiget diagnoosi

UH on väga operaatorsõltuv ja vajab harjutamist, kuid kogenud kättes on tõhus diagnostikameetod

MRT on objektiivsem ja kergemini kasutatav uuring

Peyronie haigus tavaliselt kliiniliselt diagnoositav haigus. Meie uuringutes selgeid viitavaid muutusi sellele 
ei eristu, ilmselt hindamist segab ägeda patoloogia esinemine ja/või ebapiisav UH kogemus selles 
valdkonnas
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