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Eeldused SRU soovituste 
kasutamiseks

• Tsüsti on näha kogu ulatuses


• Puuduvad tsüstiga seostatavad kaebused


• Puudub kõrgenenud vähirisk - perekondlik, 
geenimutatsioon (nt BRCA), CA-125 kõrgenenud tase


• Otsuste tegemine põhineb maksimaalsel läbimõõdul

SRU - Society of Radiologists in Ultrasound  



Normaalsed munasarjad
• Viljakas eas naised


• Folliiklid


• Dominantsed folliiklid


• Kollaskeha tsüst


• ≤ 3 cm


• Paks sein, võib olla lainja sisekontuuriga


• Sisemine kaja


• Perifeerne ringjas vaskularisatsioon


• Menopaus


• Folliikulogeneesi lõpp


• Munasarjad väiksemad

https://doi.org/10.1148/radiol.2019191150



Kollaskeha tsüst

https://doi.org/10.1148/radiol.2019191150



Lihttsüst
• Unilokulaarne


• Anehhogeenne


• Õhuke sile sein


• Ei sisalda soliidset komponenti ega 
septe


• Doppleril puudub sisemine verevool


• Kajavarju puudumine


• Muidu lihttsüst, aga omab ühte õhukest 
(< 3 mm) septi või väikest seina 
lubjastust - enamasti healoomuline

https://dx.doi.org/10.1594/ecr2012/C-1438



Lihttsüst, esmane leid
Maksimaalne läbimõõt

Kirjeldus Jälgimine

Premenopaus Postmenopaus

≤ 3 cm ≤ 1 cm Normaalsed munasarjad, ei vaja 
eraldi kirjeldamist Ei vaja

3…5 cm 1…3 cm Mõõtmed Ei vaja

5…7 cm 3…5 cm Mõõtmed Üldjuhul jah, 2-12 kuu 
jooksul

> 7 cm > 5 cm Mõõtmed Jah, 2-12 kuu jooksul



Lihttsüst, dünaamikas
Dünaamikas Kirjeldus Edasine jälgimine

Mõõtmetelt vähenenud Lihttsüsti mõõtmed, kui on 
veel eristatav Ei vaja, pole kasvajaline

Sarnased mõõtmed Lihttsüsti mõõtmed
Võiks hinnata korra veel 2 

aastat peale esialgset 
uuringut, et hinnata stabiilsust

Mõõtmetelt suurenenud Lihttsüsti mõõtmed 1 aasta pärast

Tsüsti on tekkinud papillaarsed 
vohandid/pehmekoeline 

komponent või 
ebakorrapärased septid

Lihttsüsti mõõtmed, kirjelda 
morfoloogilisi muutusi

Onkogünekoloog/MRT/uus UH 
< 3 kuu jooksul



Hemorraagiline tsüst
• Sisemine retikulaarne muster


• Nõgusa kujuga justkui soliidne komponent


• Puudub sisemine verevool


• Viljakas eas


• < 5 cm - ei vaja jälgimist


• > 5 cm - hinnata dünaamikas 1,5…3 
kuu pärast


• Postmenopaus


• Varane - dünaamika 1,5…3 kuu pärast


• Hiline - günekoloog/UH/MRT

Case courtesy of Radswiki, Radiopaedia.org, rID: 11479



Hemorraagiline tsüst

https://doi.org/10.1148/radiol.2019191150



Endometrioom
• Homogeenne sisemine kaja


• Soliidse komponendi 
puudumine


• Sisemise verevoolu puudumine


• Seinas võib esineda väikeseid 
kajarikkaid alasid


• Hinnata dünaamikas 1,5…3 
kuu pärast, seejärel kord 
aastas (kui ei eemaldata)

Case courtesy of Dr Alexandra Stanislavsky, Radiopaedia.org, rID: 15903



Endometrioom

https://doi.org/10.1148/radiol.2019191150



Dermoidtsüst

• Fokaalne või difuusne 
kajarikas komponent, mis 
võib jätta kajavarju


• Kajarikkad jooned ja täpid


• Sisemise verevoolu 
puudumine


• Jälgimine kord aastas

Case courtesy of Ana Paula Bavaresco, Radiopaedia.org, rID: 73124



Dermoidtsüst

https://doi.org/10.1148/radiol.2019191150



Hüdrosalpinks
• Tubulaarne tsüstjas mass


• Mittetäielikud septid


• Väikesed seinapidised 
noodulid (enamasti < 3 mm)


• Sälgud vastaskülgedel


• Munasarjadest eraldi


• Edasine käsitlus günekoloogi 
poolt

Case courtesy of Dr Maulik S Patel, Radiopaedia.org, rID: 18262



Peritoneaalne 
inklusioontsüst

• Järgib ümbritsevate 
vaagnaorganite/
peritoneaalõõne kontuuri


• Munasari on massi 
perifeerses osas või “ripub” 
selle sees


• Võib esineda vahesepte, 
milles võib esineda verevool


• Edasine käsitlus günekoloogi 
poolt

Case courtesy of Dr Maulik S Patel, Radiopaedia.org, rID: 12936



Pigem healoomuline
• Viited hemorraagilisele tsüstile, 

endometrioomile või dermoidile, kuid 
leid pole klassikaline


• Mitu peenikest septi


• Soliidne noodul, milles Doppleriga 
verevoolu ei sedasta


• Viljakas eas või varases 
postmenopausis - UH 
dünaamikas 1,5…3 kuu pärast 
või MRT


• Postmenopausis - kaaluda 
kirurgilist sekkumist

https://doi.org/10.1148/radiol.10100213



Maliigsuskahtlane

• Paksud (≥ 3 mm) septid


• Fokaalne seina 
paksenemine (≥ 3 mm)


• Soliidne komponent, milles 
on Doppleriga jälgitav 
verevool

https://doi.org/10.1148/radiol.10100213





IOTA ADNEX mudel
https://www.iotagroup.org/sites/default/files/adnexmodel/
IOTA%20-%20ADNEX%20model.html

https://www.iotagroup.org/sites/default/files/adnexmodel/IOTA%20-%20ADNEX%20model.html
https://www.iotagroup.org/sites/default/files/adnexmodel/IOTA%20-%20ADNEX%20model.html
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