
SEIDI SOOMETS



Sissejuhatus
Tinnitus on heli, mida kuuldakse aeg-ajalt või pidevalt kõrvades või peas ilma ühegi välise 
helistiimulita. See võib olla kas madala, keskmise või kõrge sagedusega heli

Kirjeldatakse kui vilinat, kohinat, sahinat, undamist, suminat, tinistamist
◦ Harvem kogetakse ka siristamist, ragisemist, plakse, klõpsumist, pauke, pasunat või muud müra

Tinnitus võib olla ühe-või kahepoolne, pulseeriv või mitte-pulseeriv

Valdavalt on tegemist subjektiivse tundmusega, mis häirib vähemal või rohkemal määral 
igapäevaelu



https://www.hearinglink.org/your-hearing/tinnitus/

https://www.hearinglink.org/your-hearing/tinnitus/


Tinnituse sagedasemad põhjused

Väliskõrvas
◦ Kõrvavaigukork

◦ Äge väliskõrvapõletik

Keskkõrvas
◦ Otoskleroos

◦ Keskkõrvapõletik

◦ Kolesteatoom

Sisekõrvas
◦ Presbüakuus ja mürakahjustus

◦ Pontotserebellaarnurga tuumor

◦ Ménière tõbi

◦ Ototoksilised ravimid (aminogükosiidid, vankomütsiin, lingudiureetikumid, aspiriin, 
tsütostaatilised ravimid, bensodiasepiinid jne)

Kuulmissüsteemiga otseselt mitteseotud 
põhjused

◦ Vaskulaarsed anomaaliad (põhjustavad pulseerivat 
tinnitust)

◦ Stapese müokloonus

◦ Ninaneelu tuumorid

◦ Aga ka alalõualiigese artroos, suur psühholoogiline 
pinge, kõrge vererõhk, polüneuropaatiad jne.



Pulseeriv tinnitus
Pulseerivat tinnitust võivad põhjustada:

- Kaasasündinud kaela-ja peaarterite vaskulaarsed variandid

- Peaaju arteriovenoossed malformatsioonid

- Duraalsed arteriovenoossed fistulid

- Intrakraniaalne aneurüsm

- Glomus jugulare tuumorid

- Sisemise karotiidarteri dissektsioon või oluline stenoos

Nii kontrastainega KT-uuring kui MRT-uuring võivad olla 
näidustatud olenevalt kliinilisest leiust. DSA reserveeritud 
peamiselt ravi planeerimiseks.

Aberrantse kuluga sisemine karotiidarter,
mis läbib keskkõrvaruumi. Foramen spinosum
puudub.



Tinnituse uurimine

Kliiniline uurimine peaks välja 
selgitama:

• Kestvuse

• Iseloomu: ühe või kahepoolne, 
pulseeriv või mittepulseeriv

• Kuulmise languse – konduktiivne või 
sensoneuraalne

• Muud sümptomid: otalgia, vertigo 
jne

• Anamneesis: ravimid, ekspositsioon 
mürale

• Kaasuvad haigused

Radioloogiline uurimine on 
näidustatud*: 

• Ühepoolse ja pulseeriva tinnituse 
korral

• Kui tinnitusega kaasneb ühepoolne 
kuulmiskadu rohkem kui 10 dB

• Kaasuva neuroloogilise leiuga 
patsientidel

• Kui kliiniliselt jääb kahtlus 
otoskleroosile või kolesteatoomile

*The American Academy of Otolaryngology 
– Head and Neck Surgery guidelines2
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Crummer RW et al. Diagnostic Approach to tinnitus
Am Fam Physician. 2004 Jan 1;69(1):120-126



74-aastane mees

Kaebab kuulmislangust, tinnitust mõlemas kõrvas. 
Kaebused juba 5 aastat, ajas süvenevad. Eile valutas 
pea. Neuroloogilist koldeleidu ei ole. Töötanud 
põllumehe ja traktoristina.

Otoskoopiliselt vaigukorgid, kõrvad loputatud, 
seejärel otoskoopial ii.

Audioloogiliselt mõlemapoolne sujuv kuulmiskadu 
eriti 4000 Hz juures.

Kas radioloogiline uurimine on näidustatud?



74-aastane mees

Anamneesi ja obj.uurimise alusel on tegemist vanusega seotud kuulmiskao ehk presbüakuusiga
koos mürakahjustusest tingitud kuulmislangusega. 

Patsient vajab kuulmisaparaati ja nõustamist.



74-aastane mees

3 kuu pärast uuesti vastuvõtul, teatab, et kuuleb 
nüüd tänu kuulmisaparaadile paremini ja kohinaid 
kõrvades aparaadi kasutamise ajal ei ole.

Pea endiselt mõnikord valutab. Hakkab pidama 
peavalupäevikut.



Piltdiagnostika juhud



32-aastane naine

Parema kõrva kuulmise langus, tinnitus. 
Lapsepõlves sagedased kõrvapõletikud.

Otoskoopiliselt ii.



KT-uuring temporaalluudest



MRT-uuringu DWI



Kolesteatoom
98% omandatud, 2 % kaasasündinud

Enamjaolt teke seotud kroonilise keskkõrvapõletiku ja kuulmekile perforatsiooniga.

Kolesteatoom koosneb tihedalt pakitud irdunud rakkudest, kasvab seega aeglaselt, kuid võib 
põhjustada luu erosiooni.

Omandatud kolesteatoom esineb keskkõrvas
◦ kuulmekile pars flaccida kõrval - nn. Prussak’i ruumis scutumi ümber, dislotseerib kuulmeluukesed 

mediaalsele

◦ pars tensa piirkonnas – kuulmeluukesed dislotseeritud lateraalsemale

Kolesteatoomidele on iseloomulik MRT-l difusiooni restriktsioon, T2 kõrge signaal. KT-uuringul 
saab hinnata luulist erosiooni.

Ravi on kirurgiline. Võib taastekkida kui ei õnnestu kogu ulatuses eemaldada.



58-aastane mees

Kaebab kuulmiskadu. Enne kuulmise halvenemist 
kuulis kohinat kõrvades, praegu enam kohinat ei 
kuule.

Uuringutel segatüüpi kuulmislangus 70 dB vasakus 
ja 50 dB paremas kõrvas, luulise konduktsiooni
järsk vähenemine 1800-2000 Hz juures.



KT-uuring temporaalluudest



Otoskleroos ehk otospongioos
Sisekõrva luulise labürindi osteodüstroofia.

Aeglaselt progresseerub, sageli kahepoolset kuulmiskadu põhjustav haigus (kuni kurtuseni).

Kulgeb kahe faasina: varases faasis on aktiivsed histiotsüüdid ja osteotsüüdid, luu resorbeerub, 
mikrotsirkulatsioon paraneb. Hiljem aktiveeruvad rohkem osteoblastid, mis põhjustab 
ebaühtlase luustruktuuri tekke. 

Sagedamini on haaratud ovaalaken ja stapese alus (75%). Sellisel juhul on kuulmislangus 
enamasti konduktiivne. Harvem esineb kohleat ümbritseva luu demineralisatsioon, kuulmiskadu 
pigem sensoneuraalne.

Otospongioosses faasis KT-uuringul luu demineralisatsioonikolded. Sklerootilises faasis ei ole luu 
muutuste hindamine alati võimalik, kuid luu võib tunduda võrreldes vastaspoolega kumerama 
kontuuriga, ovaalakna piirkond võrreldes vastaspoolega tihedam.

Ravis kasutatakse stapese proteesi. Muudel juhtudel kuulmisaparaat.



26-aastane naine

Bilateraalne tinnitus, ei pulseeri, tasakaaluhäired, 
kuulmislangus vasakul

Anamneesis on ärevus ja depressioon, 
psühhosomaatilised kaebused. Hirm ajukasvaja 
ees. Kui loeb ajukasvajate kohta, siis leiab endalt 
sümptomid

Kas uurimine on näidustatud?



Peaaju MRT-uuringu T1 natiivis ja kontrastainega



Pontotserebellaarnurga tuumor
Kõige sagedamini akustikusneurinoom (>80%). 
Harvem võib esineda meningioom, ependümoom, 
meningiaalsed metastaasid, epidermoid tsüst.

Akustikusneurinoom on intensiivselt kontrasteeruv, 
MRT-uuringul T2 ebaühtlase signaaliga mass, mis 
võib sisaldada tsüstilisi alasid. Sageli ulatub 
sisemisse kuulmiskäiku, mis võib olla 
remodellatsiooni tõttu laienenud.

Kirjelduses on oluline märkida, kas esineb suurte 
veresoonte aberrantset kulgu või temporaalluu pars 
petrosus pneumatisatsiooni.

Kahepoolseid akustikusneurinoome võib leida NF2 
sündroomiga.



64-aastane naine

Paremas kõrvas ,,tuksub“ 1,5 aastat, viimasel ajal 
lisandunud lukustustunne, kuulmislangus

Weber lateraliseerub vasakule, Rinne test 
positiivne vasakul, paremal negatiivne (so. 
segatüüpi kuulmiskadu paremal või väljendunud 
parempoolne sensoneuraalne kuulmiskadu)

Dgn. Tinnitus. Hypacusis dex.



KT-uuring 
temporaalluudest



MRT-uuring kontrastainega



Glomus jugulare tuumor
Pea-ja kaelapiirkonna paraganglioom, mis esineb 
jugulaarmulgus

Teiste nimedega glomus tympanicum, glomus
jugulotympanicum, glomus vagale

Glomus jugulare tuumorid on lokaalselt infiltreerivad, 
sageli retsidiveeruvad, reeglina ei metastaseeru

Tüüpiliselt destrueerib jugulaarfossa seinu, kasvab 
keskkõrvaruumi, mastoidrakustikku, kuulmetõrisse

KT-uuringul on paremini hinnatav luudestruktsioon, sobib 
esmaseks uuringuks. MRT-s intensiivselt kontrasteeruv nn. 
soolapipra fenomeniga T1 ja T2 kujutistel

https://www.aafp.org/afp/2003/0
915/p1125.html



Kokkuvõte
Tinnitus on heli, mida kuuldakse aeg-ajalt või pidevalt kõrvades või peas ilma ühegi välise 
helistiimulita. See häirib vähemal või rohkemal määral inimese igapäevategevusi.

Tinnitusel on palju erinevaid põhjusi. 

Pulseerivat tinnitust peaks uurima kontrastainega uuringul. Vastavalt kliinilisele leiule KT-või 
MRT-uuringul.

Ühepoolset tinnitust peaks uurima radioloogiliselt, samuti siis kui tinnitusega kaasneb 
ühepoolne kuulmiskadu või neuroloogiline koldeleid.

Kõrge resolutsiooniga KT-uuringut temporaalluust on soovitatav teha kolesteatoomi või 
otoskleroosi kahtlusel.
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