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 11/17 pöördunud näo-lõualuukirurgile. Valulik moodustis 
parema põse piirkonnas, tekkinud 2 kuud enne arstile 
pöördumist 

 Status: „Paremal põse piirkonnas ca 4 cm diameetriga tuumor, 
pehme ja valulik, palpatsioonil tundub olla vedeliku 
koostisega. Ägeda põletiku tunnusteta. Suuõõs ja teised kaela 
regioonid iseärasusteta“ 

 Lab. näitajad sh. põletikumarkerid korras 

 Kaasuvaid haigusi pole, 37. rasedusnädal 

 





 

 

 Tsütoloogia: Süljenäärme rakke ei leia. On kolm suuremat 
atüüpilist paljast tuuma tihedalt koos, mis võivad maliigsed 
olla. Vajab edasist uurimist. 

 



 



  

 



 



 



 Mälumislihased, alalõualuu  

 CN5 V3.  

 Alumised alveolaarsed veenid, arterid ja närvid 

https://radiopaedia.org/articles/deep-spaces-of-the-head-and-neck 



 

 Põletik – Odontogeenne>osteomüeliit 

 Tuumorid – Odontogeensed tsüstid, shvannoom, 
neurofibroom, fibroosne düsplasia. Lihas/luusarkoom, 
süljenäärmest (naaberruumist) levinud kasvaja, lümfoom, mts. 

 Lastel - vaskulaarsed anomaaliad (AVM, lymphangioma) 

 Muu - Healoomuline masseteri hüpertroofia, parotiidnäärme 
lisakude 

 

 



https://radiopaedia.org/images/2148240 



 Materjalis maliigseid rakke ei leia, 
side- ja sünoviaalkoe rakud, 
kristallikesed. Ei ole diagnostiline 
vajab edasist uurimist. 

 



Intra-operatiivselt parema 
alalõualuu haru ja liigese 
piirkonnas endiselt 
radioloogiliselt nähtav tuumor 
ei leitud.  

Operatsioon katkestatud ja 
otsustatud konservatiivselt 
jälgida.  

 https://www.aofoundation.org 





 Haruldane 

 N>M, 39-55a. 

 Unilateraalne (dex>sin ~4:1) 

 Etioloogia teadmata, võib soodusta trauma/põletik 

 Kliinik: alalõualuu valu, turse, piiratud liikuvus, krepitatsioonid, luksatsioon, peapööritus, 
tinnitus. 

 

http://roentgenrayreader.blogspot.com.ee/2011/07/synovial-chondromatosis-of.html 



 





 Sünoviaalne 
kondromatoos/Reichel 
sündroom - krooniline protsess, 
mida iseloomustab sünoovia 
metaplaasia ja proliferatsioon 
ning kõhreliste vabade kehade 
tekke, mis võivad nii luustunud 
kui ka luustumata olla.  

 

https://radiopaedia.org/cases/synovial-osteochondromatosis-
diagram 



 Primaarne – teadmata etioloogiaga, beniigne 
monoartikulaarne (~95%) neoplastiline protsess, nooremas 
eas. 

 

 Sekundaarne –kõhre kahjustuse tagajärjel (artroos, trauma, 
osteochondritis dissecants, põletik), vanemas eas, sageli 
polüartikulaarne. 

 

 Intraartikulaarne/ekstraartikulaarne 



 Vanuses 40-50 a 

 

 M:F 2-4:1 

 

 Kliiniline pilt mittespetsiifiline: palpeeritav 
mass, valu, turse, liikuvuse piirang, 
krepitatsioonid, locking. 

 

 Sageli: põlved (70%), puusad (20%), õlad, 
küünaliigesed.  

 Harva: MCP, IP, AC, TMP liigesed. 

 

 

https://radiopaedia.org/articles/primary-synovial-chondromatosis 



 Bursas või kõõlustupe 
sünoovias: labakäed 
57%, labajalad 22%, 
randmed 11%, 
hüppeliigese piirkond 
5%. 

http://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/rg.275075116 



 Multilobulaarse kontuuriga ühe suurusega valkjad kehad 

 Võivad laatuda ja tekkida suured konglomeraadid 

 Mikroskoopia: sünoovia proliferatsioon ja hüperplaasia, rakkude hüpertsellulaarsus ja tuumade 
multinukleatsioon – atüüpiline histoloogia!  Võib sarnaneda „low grade“ sünoviaalse kondrosarkoomiga 

 

https://www.orthobullets.com/pathology/8051/synovial-
chondromatosis 





 Hulgalised, ühtlaselt 
jaotatud, sarnase suuruse 
ja kujuga kaltsifikaadid  

 Ei näe, kui pole luustunud 
(kuni 30%) 

 „ring-and-arc“, „target“ 
pattern 

 Harva – erosioonid, 
osteopeenia, liigesepilu 
ahenemine (sekudnaarne) 

 

 

 

http://learningradiology.com/notes/bonenotes/synchondromatosis2.htm 



 

 Rö-ga sarnased luulised 
muutused, lubistused. 

 Pehmed koed:  
hüpodensiivne/tsüstjas mass 
paksenenud seintega, sageli 
seos liigesega. Sünoovia 
kontrasteerumine (perifeerne, 
septaalne) 

 

https://radiopaedia.org/articles/primary-synovial-chondromatosis 



 Inhomogeense struktuuriga, lobulaarsete kontuuridega mass, milles vabad kehad 
(kui piisavalt luustunud, siis ka kajavari). 

 Doppler: tsentraalsel avaskulaarne, perifeerias võib olla vaskulariseeritud. 

 Dünaamiline uuring: intraartikulaarsete kehade liikumine sõltuvalt pts asendist. 

https://theultrasoundsite.co.uk/elbow-osteochondromatosis-2/ 



Lobulaarsete kontuuridega, teravalt piiritletud, T1 vahepealse ja 
T2 kõrge signaaliga struktuur 

1. Fokaalsed T1 ja T2 hüpointensiivsed alad - lubistused (77%) 

2. Hüperintensiivsed (rasvaga isointensiivsed) alad, perifeerse 
hüpointensiivse äärisega (9%)  - foci of enchondral 
ossification on radiographs or CT.  

3. Ei ole hüpointensiivseid alasid/kaltsifikaate (14%)  

 



1. ja 2. 3. 

https://radiopaedia.org/articles/primary-synovial-chondromatosis 



 Konservatiivne ravi ei ole effektiivne. 

 

 Kehade kirurgiline eemaldamine+ sünovektoomia.  

 

 Sage lokaalne retsideveerumine (3-25%).  

 

 Harva võib maligniseeruda kondrosarkoomiks. 

 



 Sünoviaalne kondromatoos ei ole alati selline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Võib esineda väikestes liigestes ja ekstraartikulaarsel. 

 Võib olla ka ilma lubistusteta, põhjustada destruktiivseid 
muutusi, simuleerida põletikku või kasvajat.  



 „Imaging of Synovial Chondromatosis with Radiologic-Pathologic Correlation„ 
http://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/rg.275075116 
 

 https://radiopaedia.org/articles/primary-synovial-chondromatosis 
 

 „Anatomy and pathology of the masticator space“ 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3781239/ 
 

 
 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3473703/pdf/bjr-84-

e215.pdf 
 

 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/271244 
 

 https://emedicine.medscape.com/article/1254671-overview 
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