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Millest tuleb juttu 

• TML uurimisvõimalused 

• Anatoomia ja biomehaanika 

• Valik TML haiguseid 

 



Võimalused 

● UH 

● Konventsionaalne röntgen (OPTG) 

● Artrograafia 

● KT 

● Nukleaarmeditsiin  

● MRT 



UH 

• Odav, kiire, kättesaadav, ei kasuta ioniseerivat 
kiirgust jne. 

• Operaatorsõltuv 

 



 



OPTG 

• Limiteeritud osatähtsusega  

• Luuliste muutuste „skriininguks“ 

• Ei anna infot mitte-luuliste struktuuride kohta 

• Ei ole usaldusväärne meetod kondüüli kuju 
hindamiseks 





KT 

• Luulised muutused 

• Trauma 

• MRT on vastunäidustatud või ei ole 
kättesaadav 

 



SPET/KT 

• 99mTc-MDP  

• Väga tundlik luu patoloogia suhtes, kuid 
madala spetsiifilisusega 

– Infektsioossed ja mitteinfektsioossed põletikud 

– Trauma  

– Neoplaasiad, metastaasid 

– Kondüüli hüperplaasia 



MRT 

• Valikmeetod 

• Võimaldab hinnatav pehmeid kudesid (diski) 

• Võimaldab hinnata morfoloogiat ja funktsiooni  



MRT protokoll 

Suletud suuga 

• Ax T1 3 mm 

• Cor T2 STIR 

• Cor PD sin 

• Cor PD dex 

• Sag PD sin 

• Sag PD dex 

Avatud suuga 

• Ax T1 3 mm,  

• Cor T2 STIR  

• Sag PD sin 

• Sag PD dex 

• Sag STIR sin 

• Sag STIR dex 
• Cor PD sin 

• Cor PD dex 

 



Cor 

Sag 



Anatoomia 



Disk 
1. Alalõualuu kondüül 

2. Tub. articulare 

3. Disk 

a) eesmine kimp 

b) vahepealne tsoon 

c) tagumine kimp 

4. Bilaminaarne tsoon 

5. M. pterygoideus lat. 

a) ülemine pea 

b) alumine pea 
Sag 





Disk 

• Normis paikneb diski tagumine 
kimp kl 12-st kuni 10° 
ventraalsemal või dorsaalsemal 

 



 Liikuvus 

1. Alalõua langetamine ja tõstmine 
(liikumine toimub liigese alumises osas) 

2. Alalõua liikumine ette-taha (liikumine 
toimub liigese ülemises osas) 

• Suu avamisel toimub liikumine liigese 
mõlemas osas – kondüül pöördub 
frontaaltelje ümber ja liigub koos diskiga 
ettepoole; suu sulgemisel toimub see 
vastupidiselt 

3. Alalõua külgliikumine – 
liikumissuunapoolne kondüül jääb fossa 
mandibularis'esse, pöördub 
vertikaaltelje ümber; vastaspoolne 
kondüül libiseb koos diskiga tub. 
articulare'le 

 
Avatud suuga 

Suletud suuga 



TML probleemid 

• Diski dislokatsioon 

• Põletikulised ja degeneratiivsed liigeshaigused 

• Anküloos 

• Neoplaasiad, hüperplaasiad 



Diski dislokatsioon 

• Internal derangement - sisemine hullumeelsus (google 
translate) 

• Diski ja liigespindade omavaheline ebanormaalne asetsus ja 
funktsioon 

• Esinemissagedus varieerub, vanusega kasvab 
• 20-30% sümptomaatilised 

– N>M 8:1 
– Naksumine/klikk, valu, piiratud liikuvus 

• Põhjus enamasti ebaselge 
– Omandatud degeneratiivne protsess 
– Trauma 
– Maloklusioon 

 



Diski dislokatsioon 

• Osaline või täielik 
• Ühe- või mitmesuunaline 

– Sagedamini ühesuunaline anterioorne dislokatsioon, 
mitmesuunaline anterolateraalne või anteromediaalne 
dislokatsioon 

– Harva ühesuunaline lateraalne või mediaalne dislokatsioon 
– Veel harvem tagumine dislokatsioon 

• Diski reponeerumine suu avamisel on oluline 
raskusastme ja prognoosi määramisel 
– Liigestel, mis ei reponeeru, on suurem oht diski 

degeneratsiooniks ja ruptuuriks ning ka osteoartroosi 
kujunemiseks 



Klassifikatsioon Vogli järgi 

Staadium 

I  Kerge osaline diski dislokatsioon tagasi paigaldumisega 

II Diski dislokatsioon tagasi paigaldumisega, diski deformatsioon, tagumise 
kimbu hüperintensiivsus 

III Diski dislokatsioon ilma tagasipaigalduseta, diski deformatsioon ja 
signaali intensiivsuse muutus, pterygoid fastsia paksenemine, liited 

IV Progresseeruvad morfoloogilised ja struktuuri muutused, osteofüüdid 

V Diski ruptuur ja perforatsioon; raske osteoartroos 

VI Alalõualuu kondüüli destruktsioon 



N, 18 

Valu TM liigeses, rohkem paremal.  

DEX avatud suuga 

DEX suletud suuga 



DEX suletud suuga 

DEX avatud suuga 

SIN suletud suuga 

SIN avatud suuga 

N, 39 

Valu ja liikuvuse 
takistus vasakus 
alalõualiigeses 



DEX suletud suuga SIN suletud suuga 

DEX avatud suuga SIN avatud suuga 

N, 45  

Parema alalõualiigese liikuvus piiratud, klikk + krepitatsioon liigese 
piirkonnas 
 



Suletud suuga Avatud suuga 

M, 44 

Suu avamine valulik, plõksub  

DEX suletud suuga SIN avatud suuga 



Muud viited TML düsfunktsioonile 

• Liigese efusioon 
– Vedelik tavaliselt diski eesmise kimbu ümber 

• Osteoartroos  
– Pikaaegne düsfunktsioon 
– Kondüüli lamenemine, osteofüüdid, erosioonid, 

skleroos 
 

• Bilaminaarse tsooni ruptuur 
– Ülemiste kiudude ruptuur võib põhjustada diski ebastabiilsust 

• M. pterygoideus lat kinnituskoha paksenemine 
– Süstemaatilist analüüsi pole tehtud selle teema kohta 



Stuck disk 

• Disk püsib nii suletud kui avatud suuga fossa 
mandibularis’es  

• Põhjuseks arvatavasti liited 

Suletud suuga Avatud suuga 

http://radiopaedia.org/cases/stuck-disc-tmj 



Erosiivne artriit 

• Ka diski dislokatsiooniga kaasnevalt on sageli 
luulisi erosioone 

• Harvem on põhjuseks nt juveniilne krooniline 
artriit, RA, anküloseeriv spondüliit, 
psoriaatriline artriit  

Boeddinghaus R, Whyte A. Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology 2013 



Idiopaatiline kondüüli resorptsioon 

• Cheerleader’s syndrome 

• Teismelised tüdrukud, kellel on suhteliselt 
väike alalõualuu (retrognaatia) 

• Mittereponeeruv disk  progresseeruv 
kondüüli erosioon ja resorptsioon (TML 
ülemine liigespind on norm) 

• Tavaliselt bilateraalne, kuid võib olla 
asümmeetriline 

• Patogenees – avaskulaarne nekroos? 



Idiopaatiline kondüüli resorptsioon 

Bag AK. World J Radiology 2014. 

Boeddinghaus R, Whyte A. Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology 2013 



Osteoartroos 

• Tavaliselt vanemas vanusegrupis kui internal 
derangement 

• Raske diski dislokatsioon progresseerub aastatega 
osteoartroosiks 

• Muutused on identsed muude liigeste artroosiga – 
liigespilu kitsenemine, skleroos ja subkortikaalsed 
tsüstid, liigespindade lamenemine, osteofüüdid 

• Muutused ei pruugi korreleeruda sümptomitega 

Boeddinghaus R, Whyte A. Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology 2013 



Anküloos  

• Intraartikulaarne anküloos  
– Trauma järgselt (nt intrakapsulaarne 

kondüülimurd)  hemartroos  

– Septilise artriidi järgselt 

 

 

• Ekstraartikulaarne anküloos 
– Harva 

– Mälumislihaste hemorraagia või 
infektsiooni järgselt (myositis ossificans) 

– Proc. coronoideus’e hüperplaasia - 
ebaliiges 

Boeddinghaus R, Whyte A. Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology 2013 



Kondüüli murd 

• Enamasti ekstrakapsulaarsed, murrujoon läbib 
kondüüli kaela  kondüül koos diskiga 
dislotseerub anteromediaalsele 

• Harvem intrakapsulaarsed, võivad olla 
nihkumiseta 

 

 



Hüperplaasiad, neoplaasiad 

• Kondüüli hüperplaasia 
– Idiopaatiline arenguline muutus – üks kondüül kasvab 

rohkem kui teine 

• Fibroosne düsplaasia 
• Osteokondroom 

– Üsna sagedased – ca 10-15% kõigist luu tuumoritest ja ca 
35% beniigsetest luu tuumoritest 

– Võimalik maliigne transformatsioon 

• Sünoviaalne kondromatoos 
– Ülemine liigespilu on laienenud sünoovia proliferatsiooni ja 

väikeste intraartikulaarsete kehakeste tõttu 

• Metastaasid  



Kondüüli hüperplaasia 



Osteokondroom 



Kondüüli kuju muutus 
1. Arengulised defektid 

– Kondüüli hüper-/hüpoplaasia 

– Agenees 

– Kaheharuline kondüül 

2. Sündroomid 

– Hemifatsiaalne mikrosoomia 

– Treacher Collins sündroom 

– Hallermann Steiff sündroom 

– Pierre Robin sündroom 

– Okulo-mandibulo-düstsefaalia 

– Progeeria 

3. Degeneratiivsed liigeshaigused 

4. Põletikulised/infektsioossed haigused 

– RA 

– Psoriaatriline artriit 

– Septiline artriit 

5. TML tsüstid 

– Aneurüsmaalne luutsüst 

– Lihtne luutsüst 

– Gangliontsüstid ja sünoviaaltsüstid 

6. Tuumorid 

– Osteoom 

– Osteokondroom 

– Osteoblastoom 

– Osteosarkoom 

– Ewingi sarkoom 

7. Metaboolsed haigused 

– Podagra 

8. Endokriinsed häired 

– Gigantism ja akromegaalia 

– Hüpotüroidism ja hüpopituitarism 

9. Trauma 

10. Kiiritus  

Kondüüli kuju tüübid normis: 
- kumer 
- nurkjas 
- nõgus 
- ümar 
- lame 

 

A - lame, B - konveksne, C -  nurkjas, D - ümar 
 



Tänan! 
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