
Kõrvasüljenääre - mida sealt leid võib?

Liina Sobak



Kõrvasüljenääre e. parotiidnääre
● Suurim süljenääre, paikneb retromandibulaarsel

● Sekreteerib sülge parotiidjuha ehk Stenseni juha kaudu suuõõnde 

● Seda läbivad 

- a. carotis externa → a. maxillaris ja a. temporalis superficialis

- v. retromandibularis

- n. facialise harud

● Pindmiseks ja süvaks osaks jaotab retromandibulaarveen, mis asetseb tavaliselt 

vahetult näonärvi kohal



Visualiseerimine

UH

homogeense struktuuriga

hüperehhogeenne võrreldes lihastega

- struktuur

- vaid pindmise osa 

hindamiseks

- biopsia võtmiseks

CT

- struktuur/kolded

- konkremendid on hästi 

jälgitavad

- luude haaratus

MRT

- struktuur/kolded (maliigsus/beniigsus)

- hästi hinnatavad ka süvad osad

- infiltratiivse leviku hindamiseks



Tuumorid

● 70-80% süljenäärmete tuumoritest on beniigsed

● 80-90% süljenäärmete tuumoritest asuvad kõrvasüljenäärmes

● (10-12% asuvad submandibulaarnäärmes, kuid ~50% nendest on maliigsed)

● Iseloomult aeglaselt kasvavad valutud massid näärmekoes

- võib lisanduda närvi haaratusega seotud sümptomeid (valu, parees) - kahtlus maliigsusele

Sagedasemad beniigsed tuumorid

Pleomorfne adenoom

Warthini tuumor

Monomorfne adenoom

Müoepitelioom

Onkotsütoom

Lipoom

Hemangioom

Neurinoom/shwannoom

Sagedasemad maliigsed tuumorid

Mukoepidermoidne kartsinoom

Adenotsüstiline kartsinoom

Lamerakuline vähk

Adenokartsinoom

Metastaasid 



Pleomorfne adenoom ehk beniigne segarakuline tuumor

- Solitaarsed, unilateraalsed

- Maligniseerumise oht

- Mitteradikaalse op järgselt 

retsidiveeruvad sageli

UH

- Lobulaarne

- Hüpoehhogeenne

- Hästi piirdunud

- Kajavõimendusega

- Võib olla lubistusi

- Vähevaskulariseeritud

CT

Väikesed sõlmed 

- homogeennsed

- intensiivse kontrasteerumisega

Suured sõlmed

- Heterogeensed

- Lubistustega

- vähese/hilise kontrasteerumisega



Pleomorfne adenoom
MRT

T1 - madala/isointensiivse signaaliga

T2 - väga intensiivse signaalitõusuga, sh madala signaaliga 

kapsel (fibrooskapsel)

T1 C+ (Gd) - intensiivse homogeense kontrasteerumisega



Warthini tuumor ehk lümfomatoosne papillaarne tsüstadenoom

- solitaarne või multilokulaarne

- unilateraalne või bilateraalne

- väike maligniseerumise oht

- hästi piirdunud, ovaalsed

- suuremad on tsüstjate aladega

- hüpervaskulariseeritud

- lubistusi ei ole

- tüüpiliselt näärme pindmises alumises osas

- CT-l tagasihoidlik kontrasteerumine



T1 - madala/keskmise signaaliintensiivsusega; tsüstjad/valku sisaldavad 

alad signaalitõusuga

T2 - heterogeenne

T1 C+ (Gd) - tavaliselt ei kontrasteeru

Tehneetsium 99m pertehnetaat stsintgraafial “hot spot” (ka onkotsütoom, 

teised tuumorid tavaliselt mitte)

Warthini tuumor

a - T2; b - T2FS; c - T1; d- T1C+



Varia

Hemangioom

- sagedaseim tuumor vastsündinutel 

- kaltsifikaadid (fleboliidid)

- hüpervaskulariseeritud

Lipoom

- Ovaalsed ja hüpoehhogeensed

- Hüperehhogeensete lineaarsete 

triipudega

Onkotsütoom

- Tsentraalne mittekontrasteeruv käävjas 

arm



Maliigsed tuumorid

- Low-grade tuumorid on hästi piirdunud, sarnanevad beniigsete tuumoritega

- High-grade tuumorid ebateravate piirjoontega, infiltratsiooniga/sissekasvuga 

naaberstruktuuridesse

- Perineuraalne levik

- Patoloogilised lümfisõlmed

- MRT-l T2 madal signaal viitab pigem maliigsusele



Mukoepidermoidne kartsinoom

Low-grade:

- hästi piirdunud 

- sarnane beniigsetele segatüüpi tuumoritele

- tsüstjate T2 intensiivse signaaliga aladega

- soliidse kontrasteeruva komponendiga

High-grade:

- halvasti piirdunud

- T1/T2 madala/keskmise signaaliintensiivsusega



Adenotsüstiline 

kartsinoom

- sagedamini paikneb väiksemates süljenäärmetes, 

harvem parootises

- Sageli lubistustega

- Sageli esineb perineuraalne levik

Lümfoom



Lümfadenopaatia

Normaalne näärmesisene l/s

- < 5-6 mm

- rasvhiilusega

Patoloogilised l/s-d

- ovaalsed, ümarad

- hüpoehhogeensed

- rasvhiilus ei tule esile!



Põletikulised haigused



Sialadeniit/parotiit - äge 

Äge põletik - valulik näärme suurenemine

- bakteriaalne (nt s. aureus)

- viiruslik (paramüksoviirused -->mumps; 

tsütomegaloviirus)

- tuberkuloos, aktinomükoos

- süljejuha kivid -> juha laienemine

- iatrogeenne (ravimid)

Pildiliselt 

- näärme suurenemine

- hüpervaskularisatsioon

- intensiivsem kontrasteerumine

- kontuuride muutumine hajusaks / 

ümbritseva rasva infiltratsioon



Sialolitiaas

● Näärme valulik suurenemine

● Kõige enam submandibulaarnäärmes (85%)



Sialadeniit - krooniline

Etioloogia

- HIV

- Sjögreni sündroom

- Sarkoidoos 

- sialolitiaas

Pildiliselt:

- Bilateraalselt näärmekoe suurenemine

- Hilises faasis võib esineda ka näärmekoe atroofia

- Beniigsed  lümfoepiteliaalsed kolded - “soola-pipra” 

sümptom (väikesed tsüstjad ja soliidsed alad 

vaheldumisi)





HIV 

- Unilateraalne või bilateraalne parootise 

suurenemine

- Lümfoidkoe hüpertroofia --

intraglandulaarsete süljejuhade 

obstruktsioon ja laienemine

- näärmesisesed väikesed tsüstjad  ja 

soliidsed alad

- Esineb sageli HI-viiruse kandlusega 

inimestel (ei ole AIDS-i defineeriv 

sümptom!)



Veel...

1. lõpuspilu tsüst



Veel...

Süljenäärme tsüst

Lümfangioom

Dermoidtsüst

Epidermoidtsüst

Sialolipoom

Nekrootiline/infitseerunud lümfisõlm Abstsess



Aitäh!
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