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Mis on

• Autosoom-dominantne haigus

• Luulise labürindi osteodüstroofia

• Parem nimetus otospongioos

• Avaldub tavaliselt 4. ja 5. elukümnendil

• Ajas aeglaselt progresseeruv

• F:M ~2:1



Mis juhtub

• Progresseeruv konduktiivne +/- neurosensoorne kuulmislangus (harva 
isoleeritud neurosensoorne)

• Tavaliselt mõlemapoolne

• Audiomeetrias järsk konduktiivse langus 2000Hz juures
• U 50-60dB, stapese refleksi puudumine, tavaline trummikile, põletiku 

puudumine

• Tavaline tihe luu asendub demineraliseerunud hästi vaskulariseeritud
spongioosse luuga. 

• Jaotub fenestraalseks ja retrofenestraalseks



Kus juhtub

• Fissula ante fenestram
• Labürindi lateraalseinas vahetult ovaalaknast eesmisel

• Võib haarata ka promontooriumi, ümarakent ning näonärvi kanalit

• Muutub ajas aina mahulisemaks, haarab ka stapese lõpp-plaati

• Ligamentum annulare haaratus fikseerib stapese plaadi

• Harva oblitereerub kogu ovaalaken, millega võib kaasneda 
kuulmeluukeste luksatsiooni.

• Ravi on kirurgiline stapedektoomia ja stapese protees



Fissula ante fenestram



Mitte segi ajada

• Cochlear cleft, mis on anatoomiline norm noortel



Stapese protees



Stapese protees



Kus juhtub

• Retrofenestraalne otoskleroos on haruldasem, kuid praktiliselt alati 
käib kaasas fenestraalse variandiga.
• Kaasneb bilat. neurosensoorne kuulmislangus +/- tinnitus

• Spongiootilistest muutustest on haaratud teo ümbrus, võib laienenda
vestibüülile, poolringkanalitele ja ümber sisemise kuulmekäigu.

• Raviks sisekõrva implantaat



Retrofenestraalne



Kuvamine

• Väga kitsa kihiga KT temporaalluudest (natiivis)
• Minimaalselt 1mm kihi paksus, mida õhem, seda parem.

• Terava luukerneliga, aken 3000:1000

• Lisaks soovitatav pehmekoe kerneliga reko samast piirkonnast 

• Teoorias peaksid olema aksiaalne ja koronaalne reko lateraalse 
poolringkanaliga tasapinnas. 
• Isiklikult eelistan orientiiriks n. facialist ja selle kanalit

• Spongiootilised muutused kõige paremini hinnatavad aksiaalsetel
kihtidel
• 1mm D muutused ja isegi alla tulevad nähtavale





Mida hinnata?

• Spongiootiliste muutuste asukoht ja suurus
• Ovaalaken
• Ümaraken
• Näonärv
• Kaasuvat keskkõrva patoloogiat
• Kuulmeluukeste liigestuvus ja intaktsus
• Karotiidarter ja jugulaarveen
• Sisekõrva patoloogia
• Vastaspoolne kõrv
• Pehmed koed, intrakraniaalsed lisad



Spongiootilised muutused

• Suurus ja asukoht võivad korreleeruda kuulmislanguse astmega

• Retrofenestraalse ulatusega kaasnev neurosensoorne langus ravitav 
ainult implantaadiga



Ovaalaken
Täielik oblitereerumine võib vajada lisa puurumisi
enne proteesi sisetamist



Ümaraken
Täieliku obliteratsiooni korral ei pruugi 
proteseerimine olla hea tulemusega



Ümaraken



Näonärv

• Luuline kaetus kirurgile + asukoha anomaaliad võivad op segada või 
võimatuks teha





Kaasuvad keskkõrva haigused

• Põletik tuleb enne op. ravida. Kuulmislangus võib olla ka seotud 
hoopis kolesteatoomist



Kuulmeluukesed

• Otoskleroosiga seotud kuulmeluukeste luksatsioonid ja fraktuurid 
tuleb parandada; võivad kaasuda ka kongenitaalsed
fusioonid/ageneesid



Karotiidarter ja jugulaarveen

• Peavad olema luulise plaadiga eraldatud. Karotiidarter võib kulgeda 
läbi keskkõva, võivad esineda persisteerivad lisaarterid, jugulaarveen
võib võlvuda keskkõrva. Lisaks olemas ka glomus jugulare Tu!-d

• Op. ajal vigastamine ei ole hea



Sisekõrv
• Sisekõrva kongenitaalsete muutuste korral lähenemine hoopis teine

• Tavaliselt diagnoositud lapsapõlves ja nendel otoskleroos kõne alla ei 
tule, kuid satub neid ka täiskasvanueas

• Lisaks 20. saj. otoskleroosi raviks tehti lateraalse poolkuukanali 
fenestratsiooni



Sisekõrv

• Labyrinthitis ossificans



Vastaspool

• Otoskleroos on ~80-85% juhtudest bilat. Isegi kui teine pool on veel 
sümptomiteta



Pehmed koed

• Intrakraniaalsed massid – swannoomid, (epi)dermoidid, 
arahnoidtsüstid, muud Tu!-d



Tänan tähelepanu eest
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