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Eesmärk 

 Tuletada meelde naise reproduktiivorganite 

normaalanatoomiat ja füsioloogiat 

 Püüda selgitada normaalleidu erinevates 

modaliteetides (eriti KT) 



Emaka anatoomia 

 Emakas muutub elu ja menstruaaltsükli jooksul 

 8 cm pikk x 4 cm lai x 5 cm ristimõõt–reproduktiivses 

eas 

 3-5 cm pikk x 2 cm lai x 3 cm ristimõõt  - 

postmenopausis 

 Emakakael tavaliselt kaks korda lühem kui emakakeha 

 Kusepõie suhtes paikneb 

 Anteversioonis 

 Retroversioonis  

 



Anatoomia 





Uurimismeetodid 

 UH (transvaginaalne) 

 Kiiresti teostatav 

 Kergesti kättesaadav 

 Ohutu, võib teha igas vanuses 

 Annab parima võimaluse hinnata müomeetriumi, 

endomeetriumi ja munasarjade anatoomiat 



 KT 

 Ioniseeriv kiirgus 

 Piiratud anatoomia hindamine 

 Kasutatakse munasarja vähi staadiumi 

määramiseks, väikevaagna kasvajate staadiumi 

hindamiseks 

 Lokaalset levikut pole võimalik täpselt hinnata 

 



 MRI 

 Ei ole igal pool kättesaadav 

 Aeganõudev 

 Puudub ioniseeriv kiirgus 

 Kasutatakse keerulistel dif.diagnostilistel 

juhtudel ja haiguse lokaalse leviku hindamiseks 

 Parim sekvents T2W – suurepärane kudede 

eristumisvõime 

 



Emakas lapseeas 



Reproduktiivses eas emakas 



Menopausis emakas 



 Emaka arterite kaltsifikaadid – ealine menopausi 

muutus 



Emaka asendi variandid 



Menstruatsiooni 

tsükkel 
 Keskmiselt kestab 28 päeva 

 Follikulaarne faas 
 Munaraku küpsemine, 

formeerub dominantne 
follikel 

 Endometriumi 
proliferatsioon 

 Proliferatiivne faas 
 Endomeetriumi 

proliferatsioon ja 
ettevalmistus raseduse 
säilitamiseks 

 Munasarjas tekib kas 
kollaskeha või kollaskeha 
tsüst 

 Veritsus 1-5 päeva 

 



Endomeetriumi füsioloogilised 

muutused 
 Endomeetriumi mõõdetakse 

kõikides modaliteetides 

sagitaalses projektsioonis 

 Proliferatiivne faas 3-8 mm 

 Sekretoorne faas 5-16 mm 

(max 20 mm) 

 Postmenopausis alla 5 mm 

 HAR kasutajatel kuni 8 mm 

 Väike vedelik emakaõõnes 

sage leid 



Muutused menstruaaltsükli 

jooksul 
■ Menstruatsiooni järgne leid 

■ Endomeetrium õhuke 

■ MRT’s müomeetrium madala SI, ülemineku tsoon 

eristamatu 

■ KT uuringul sageli pole eristatav müomeetriumist 

■ Sama pilt terve tsükli jooksul anti-beebi pillide kasutamise 

korral 

 



Proliferatiivne faas 
 Endomeetrium hakkab kasvama  



Periovulatsioon 

 Vedelik Douglase õõnes tavaline 

 Tekib 3-joone sümptom 



 Sekretoorne faas 
 Emaka tsonaalne anatoomia hästi jälgitav 

 

 

 

 
 

 

 NB! Menstruatsiooni ajal ja varajases proliferatiivses faasis müomeetrimi 
signaali madaldumine võib põhjustada ülemineku tsooni laienemist ja 
simuleerida adenomüoosi! 

 Sekretoorses faasis müomeetrium kontrasteerub intensiivsemalt emakakaelast.  
Emakakael reproduktiivses eas on suhteliselt kohev 

 



Postmenopausis endomeetrium 

 Endomeetriumi kiht õhuke 

 Vähene vedelik emakaõõnes sage leid 



Ovaariumid 
 Suurus muutub vanusega 

 mõõdud 3(4) x 2 x 2 cm 

 Muutuvad tsükli jooksul 

Periovulatsioon 



Vanusega seotud muutused 

 Lapseeas väikesed, sageli uuringul pole 

visualiseeritavad 

 Reproduktiivses eas esinevad folliiklid, tekivad 

tsüklilised tsüstilised muutused 

 Menopausis väikesed, folliiklita 



Dominantne folliikel 

  Valmib tsükli keskpaigaks  

 Uuringutel näeb välja nagu tsüst 

 Mõõdud on väga erinevad  

 2-4 cm 



Kollaskeha tsüst 
 Tekib peale ovulatsiooni 

 Tavaliselt kaob menstruatsiooni algusel 

 Heterogeense sisaldisega ja võib olla suhteliselt suur 

T1 C+ 



Füsioloogilised muutused, mis 

võivad simuleerida haigust 

 Transitoorsed emaka kontraktsioonid 

 Sporaadiline müomeetriumi väljavõlvumine, püsib 

mõned minutid 

 Võib meenutada adenomüoosi või leiomüoomi 

Kontraktsioon Adenomüoos 



Naboti oovulad 

 Asuvad emakakaelas 

 Lima retensiooni tsüstid 

 Erineva suurusega 

 



Emaka varikoossed veenilaiendid 

 Laienenud 

parauteriinsed ja 

ovariaalsed veenid 

 Võivad olla 

väikevaagna valu 

põhjuseks! 

 



Kokkuvõte 

 Emakas ja ovaariumid muutuvad naise vanusega ja tsükliga 

 Vajalik anatoomia ja füsioloogia oskamine, et püstitada õiget 
diagnoosi 

 Parimad uuringud on UH ja MRT 

 KT-uuringul reproduktiivses eas emakaõõne projektsiionis 
hüpodensne ala on endomeetrium (mitte vedelik!) 

 Reproduktiivses eas KT’s emakakeha ja kael kontrasteeruvad 
erinevalt, emakakael on suhteliselt kohev 

 Menstruatsiooni ajal, periovulatoorselt ja sekretoorses faasis 
(tsükli II pool) vaba vedelik CD tavaline 

 Ovariaaltsüstid reproduktiivses eas on sageli füsioloogilised 
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