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 Füsioloogilised muutused munasarjades 
menstruaaltsükli jooksul 

  funktsionaalsed tsüstid

 Uurimismeetodid
 Healoomulised tsüstilised muutused
 Pahaloomulised tsüstilised muutused



Uurimismeetodid
 UH – esmavalik muutuste iseloomustamiseks, 

jälgimine dünaamikas
 MRT – muutuste edasiseks iseloomustamiseks 

(eriti koeliste komponentide iseloomustamiseks), 
abistav meetod eristamiseks healoomulist 
protsessi pahaloomulisest

 KT – väheinformatiivne tsüstiliste muutuste 
iseloomustamiseks; pahaloomuliste protsesside 
staadiumi määramiseks.



Füsioloogilised muutused



 Dominatne folliikel
  Dominantse folliikli olemasolu on UH-s 

määratav 9.-10. tsükli päevast, kui tema Ø 
on 10 mm

  Periovulatoorselt kuni 25 mm, harva 
suurem



Follikulaarne tsüst UH-s
Dominantne folliikel ei 

lõhke

Munasarja korteksis

Kaovad 
iseenesest paari 
kuu jooksul

3-8 cm

Anehhogeense sisuga 
ühekambriline tsüst, 

sein sile õhuke 



Follikulaartsüst MRT-s
T1+C : sein kontrasteerub intensiivsemalt 

ovulatsiooni lähenedes
T2-s sileda seinaga tsüst



 Kollaskeha või kollaskeha tsüst 
  Kollaskeha on paksu ebakorrapärase 

seinaga intraovariaalne tsüstjas struktuur,  
mille sisemine ehho ebaühtlane, võrkja 
struktuuriga või nivooga 



Kollaskeha tsüst UH-s



Kollaskeha tsüst MRT-s



Healoomulised tsüstilised muutused

 Mitteneoplastilised:
Endometrioom
Polütsüstilised munasarjad
Munasarjade hüperstimulatsiooni sündroom 

 Neoplastilised
Dermoidtsüst
Tsüstadenoom ja tsüstadenofibroom



Endometrioom

 Endomeetriumi ektoopiline kude 
munasarjades

 50-75% endometrioosiga pt-l
 30-50% bilateraalne
 Düsmenorröa, 

infertiilsus/asüptomaatiline



Endometrioom UH-s

homogeenne ehhogeense 
sisaldisega tsüst

Seinapidised  
lubjastused

Ehhogeensed sõlmed 
seina küljes – verehüübed, 
kolesterooli ladestused

Võib sisaldada erineva 
ehhogeensusega nivood



Endometrioom MRT-
s

T2T1

T2 T1FS

T2



Polütsüstilised munasarjad

 Sündroomi esinemissagedus 5-
10%

 PCO – muutused munasarjade 
välimuses

 esineb ca 30% naistest

 Radioloogilised kriteeriumid: 
  munasarjade maht üle 10-12 cm3 

või vähemalt üks mõõt üle 4 cm

  vähemalt 10-12 folliiklit D 2-8 mm 
munasarjade perifeerias kapsli all



Munasarjade hüperstimulatsiooni 
sündroom

 Iatrogeenne

 Munasarjad bilateraalselt 
sümmeetriliselt suurenenud – üle 5 cm

 Hulgaliselt erineva suurusega tsüste
 Munasarja strooma paikneb tsentraalselt



Hüperstimuleeritud munasarjad UH-s

Enamik tsüste 
anehhogeensed

Tsentraalselt 
ehhogeenne 

strooma

Võivad 
komplitseeruda 
hemorraagiaga

Lisaleiuna 
(komplikatsioon) astsiit, 

pleuraefusioon



Hüperstimuleeritud munasarjad MRT-
s

T2-s tsüstid kõrge 
signaaliga, strooma 
vahepealse-madala 
signaaliga

Jung S E et al. AJR 2001;177:1293-1300



Dermoidtsüst

• Küps tsüstiline teratoom
• 15-40a. naistel
• 5-25% kõikidest munasarja               neoplasmidest

• Koosneb ektodermist, mesodermist ja endodermist; 
prevaleerub ektoderm

• Sisaldab rasva, hambaid, kõhke- ja luukude, aga ka 
närvi-lihas-kilpnäärme-süljenäärme kude

• Tavaliselt ühepoolne, kuni 20%-l bilateraalne
• D 0,5 – 40 cm



Dermoidtsüst UH-s

Võib olla täiesti hüperehhogeenne 
kuni suuremas osas tsüstiline

Tsüst, mille sees on hüperehhogeensed sõlmed, mis annavad kajaneeldumist  - 
Rokitansky sõlmed



Dermoidtsüst MRT-s

T1

T2

T2 Fat Sat



Dermoidtsüst KT-s



Tsüstadenoom

 Seroosne
  healoomuline epiteliaalne kasvaja
¼ healoomulistest munasarja kasvajatest

 Mutsinoosne
  20-25% healoomulistest munasarja 

kasvajatest
  70-85% mutsinoossetest munasarja 

kasvajatest



Seroosne tsüstadenoom

 40-50aastastel

 12-20% bilateraalne
 Mõnikord raske differentseerida 

funktsionaalsest follikulaarsest tsüstist



Seroosne tsüstadenoom 
UH-s

 Püsiv õhukese seinaga, 
anehhogeense sisuga 
ühekambriline tsüst (üle 6 cm). 

 Keskmise läbimõõduga 10 cm, kuid 
võib kasvada kuni 30-50 cm.

 Seinal võivad olla nähtavad 
väikesed vegetatsioonid, kuid 
tavaliselt papillaarseid vohandeid 
avastatakse ainult histoloogial. 



Seroosne tsüstadenoom MRT-s

Saini A et al. AJR 2005;184:1004-1009



Mutsinoosne tsüstadenoom

• 20-25% kõikidest healoomulistest munasarja 
tuumoritest

• 75-85% mutsinoossetest munasarja 
tuumoritest

• Kõige sagedamini 30-50a.

• D kuni 50 cm ja rohkem – surve 
naaberorganitele

• Tsüsti ruptureerumise korral – 
pseudomyxoma peritonei



Mutsinoosne tsüstadenoom UH-s
Mitmekambriline

Septid ja seinad õhukesed

Tavaliselt ühepoolne, 
5%-l kahepoolne

Sageli väga suured, ilma 
koelise komponendita 



Mutsinoosne tsüstadenoom MRT-s

 T1-s tavaliselt madala signaaliga, mõned lookulid võivad olla kõrgema signaaliga, sest sisaldavad 
lima suuremas kontsentratsioonis või komplitseeritud hemorraagiaga

 T2-s hüperintensiivne; õhukesed septid
 Kontrasteeruvad septid, kuid seinapidised sõlmed puuduvad



Tsüstadenofibroom

 Healoomuline epiteliaalne kasvaja
 Seroosse tsüstadenoomi alatüüp, kus 

domineerib fibrooskude
 Imiteerib pahaloomulist protsessi, kuna 

sisaldab vaskulaariseeritud koelist 
komponenti. 

 40-50a.



Tsüstadenofibroom UH-s

 tavaliselt ühepoole, kuid 
1/5-ndikul  kahepoolne 

 D 5-15 cm
 Imiteerib pahaloomulist 

kasvajat
 20-44% täielikult tsüstiline
 30% paksude või õhukeste 

vaheseintega
 56-80% koeline 

komponent



Tsüstadenofibroom MRT-s
 Ühe- või 

mitmekambriline 
tsüstiline mass

 Koeline komponent 
madala signaaliga, 
intensiivselt  
kontrasteerub



Pahaloomulised tsüstilised 
muutused

 Seroosne tsüstadenokartsinoom
 Mutsinoosne tsüstadenokartsinoom
 Endometrioidne kartsinoom

 Metastaasid



Epiteliaalsete vähkide alatüübid

seroossed 50%

mutsinoossed 20%

endometrioidsed 20%

selgerakulised kartsinoomid 10%

differentseerumata 1%

 CA-125, He-4 tõus



Munasarja pahaloomulised kasvajad 
UH-s



Munasarja pahaloomulised kasvajad MRT-s

Sohaib S A A et al. AJR 2003;180:1297-1304



Munasarja endometrioidne 
kartsinoom
 Proliferatiivne endometrioidne tuumor
 15-20% pat-l endometrioos
 80% munasarja endometrioidsetest neoplasmidest 

maliigsed, 20% piiripealsed
 Sellega võivad kaasneda endomeetriumi 

hüperplaasia või kartsinoom (20-35%) – pigem 
sõltumata primaarse tuumorina kui metastaatilise 
tuumorina. Selle seose põhjus ei ole täpselt teada

 50-60a. Nooremas eas kui seotud 
endometrioosiga 



Munasarja endometrioidne kartsinoom UH-s
 Koelis-tsüstiline mass
 Anehhogeensed, segaehhogeensusega alad
 Valdavalt soliidne mass koos 

hemorraagiliste/nekrootiliste aladega
 Kaugele arenenud staadiumis võib esineda astsiit, 

peritoneaalsed                                        
metastaasid

 Doppler:                                         
vaskulariseeritud



Munasarja endometrioidne kartsinoom MRT-s

T1 + C: kontrasteerub 
mõõdukalt

Erineva tihedusega 
vedelikunivood

Koelise komponendi madal-
vahepealne signaal



Metastaasid 

 10-20% kõikidest munasarjade 
pahaloomulistest kasvajatest 
metastaatilised

 Pärinevad kontralateraalsest 
munasarjast, emakast, emakakaelast; 
ekstragenitaalsed pkn: seedetrakti 
kasvajad (Krukenbergi tuumor), rinna 
kasvajad



Krukenbergi tuumor



Kokkuvõte
 Funktsionaalsed tsüstid – kaovad iseenesest
 Healoomulised kasvajad  -  õhukesed seinad, 

septid; koelised struktuurid tavaliselt ei 
kontrasteeru

 Pahaloomulised kasvajad – paksenenud seinad, 
septid; koeliste struktuuride rikkalik 
vaskularisatsioon

 UH, MRT – muutuste iseloomustamiseks
 KT – pahaloomulise protsessi staadiumi 

määramiseks
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