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Meeldetuletuseks

• Frontaalsiinus, etmoidsiinuse
eesmine osa ja maksilaarsiinus
dreneeruvad keskmisesse 
ninakäikku

• Etmoidsiinuse tagumine osa ja  
sfenoidsiinus dreneeruvad
ülemisesse ninakäikku

• Alumisesse ninakäikku
dreneerub pisarajuha.



Leid

• Sinusiit: 
• Äge kuni 4 näd.
• Krooniline >12 näd :

• Sinonasaalne polüpoos
• Krooniline seenetekkeline sinusiit

• Retensioontsüst
• Mukotseele
• Inverteeritud pailloom
• Lamerakk-kartsinoom
• Entesioneuroblastoom
• Juveniilne nasofarüngeaalne angiofibroom
• Lümfoom



Oluline

• Luukoe erosioon/ remodelleerumine iseloomulik healoomulisele või 
aeglaselt kasvavale massile, enamasti tingitud mass-efektist ja 
survest.

• Tõelised lüütilised destruktsioonid iseloomulikud kõrgelt maliigsele
kiiresti kasvavale massile nagu nt. lamerakk-kartsinoom.
• Luu skleroos iseloomulik eeskätt kroonilisele  põletikule, 

osteomüeliidile.
• Väga vähe patognoomilisi tunnuseid. Alati vajab histopatoloogilist

diagnoosi! 



Äge sinusiit
Tüüpilised tunnused KT-s:

• Õhk-vedelik nivoo.

• Gaasimullid vedeliku sees.

• OMK obstruktsioon.

• Võimalik limaskesta 
pakseneminne –
mittespetsiifiline muutus.

https://radiopaedia.org/cases/23161

https://radiopaedia.org/cases/23161


Krooniline sinusiit
• Tingitud 

ventilatsioonihäirest ja 
õhudrenaažiteede 
obstruktsioonist
• Sklerootiline paksenenud

luu tingituna
mukoperiostaalsest
reaktsioonist vastusena
korduvale/kaua kestnud
põletikule.
• Limaskesta paksenemine.
• Võimalikud siinusesisesed

kaltsifikaadid.



M. 51a.v.



Sinonasaalne polüpoos
(antrokoanaalne polüüp)
• Paiknevad  maksillarsiinustes , 

kasvavad ninaõõnde, haarates 
ostiumi

• Tavaliselt hüpodenssed
lisastruktuurid kuid võivad olla ka 
hüperdenssed tänu suurenenud 
valgu sisaldusele.

• Luu remodelleerunud (survest), 
õhenenud, võimalikud erosioonid.

• Võib kaasneda seeninfektsioon.



Sinonasaalne polüpoos+seeninfektsioon



Retensioontsüst

• Üldjuhul asümptomaatiline, 
harva võib tekitada peavalu, 
periorbitaalset valu ja 
ninahingamistakistust. 

• KT-s madala tihedusega hästi 
piirdunud kuplikujulised 
struktuurid, enamasti 
maksillaarsiinuste basaalsetes 
osades. 

• Mõnikord KT-s ei saagi 
eristada polüübist kuid tsüst 
reeglina ei kasva ninaõõnde.



Mukotseele
• Enamasti frontaalsiinuses ja 

etmoidsiinuses, harvemini 
maksillaarsiinustes

• Ostiumi obstruktsioon (põletik, tuumor, 
trauma)->limaga täidetud ruum 
(retensioonitsüst?). Infektsiooni 
lisandumisel sekreet muutub 
mädataoliseks (püotseele).

• Iseloomulik „ekspansiivne „levik: 
surumine ja ümbritsevate struktuuride 
dislokatsioon.

• KT-s täielikult „varjustatud“  siinus (õhu 
olemasolu välistab mukotseelet), mass-
efekt, kohati luu remodelleerumine, 
kadumine, luus defektid. Mõnikord 
perifeersed kaltsifiakaadid jälgitavad. 

• Tihedus varieerub olenevalt sisaldisest: 
veelähedane homogeenne kuni 
hüperdensne (tiheda sekreedi korral).

• Kontrastainega uuringul esineb 
perifeerne  kontrasteerumine (kui üldse 
on)



Mukotseele

https://radiopaedia.org/cases/29310

https://radiopaedia.org/cases/29310


Seentekkeline sinusiit
(krooniline)
• Enamasti allergiline, tingituna 

hüperreaktiivsusreaktsioonist
seentele

• KT-s õhenenud  luukorteks, 
kohati see võib olla defektne või 
puududa.

• Siinuses tavaliselt inhomogeenne
sisaldis, kus isodensse/kergelt 
hüpodensse sisaldise foonil 
hüperdenssed lainjad alad. 

Fungal Rhinosinusitis: A Radiological Review With Intraoperative 
Correlation
Author links open overlay panelElaineNi MhurchuMB, BCh, 
BAOaJavierOspinaMDbArif S.JanjuaMDbJason R.ShewchukMDaAlexandra 
T.VertinskyMDa

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0846537117300049


Seentekkeline sinusiit

https://radiopaedia.org/cases/29086

https://radiopaedia.org/cases/29086


N. 72a.v.
Ninahingamistakistus



N., 72 a.v.

• Kaebuseks aastaid kestnud 
ninahingamistakistus. 
• Uuringud alates 2019.a Tartus-leid 

sobib papilloma invertum-ile.
• Opereeritud, avastatud kartsinoom.
• Uued uuringud 2022.a alguses. 

• 17.02.22: preparaat ülalõuaurge 
lateraal- ja. ülaseinast:leid vastab 
intestinaalse kartsinoomi retsidiivile. 



Inverteeritud papilloom

• Healoomuline epiteliaalne kasvaja, lähtub siinuse limaskestalt.
• Kipub veritsema-pt.kaebavad epistaksist. 
• NB!  10-20% tendents transformatsioonile pahaloomuliseks: 
• Enamasti lamerakk-kartsinoom
• Võimalikud ka muud variandid (mukoepidermoidkartsinoom, 

adenokartsinoom)
• Tuumorid võivad olla sünkroonsed - vahe alla 6 kuud või metakroonsed – üle 

6 kuune vahe.

• Massi suurenemisega kaasneb luu remodelleerumine, destruktsioon.



Inverteeritud papilloom
• Lobulaarne mass, enamasti 

lokaliseerub ninaõõne lat. osas, 
keskmise karbiku ja keskm. 
ninakäigu piirkonnas, sulgeb 
ostiumi. Tekib oluline õhudrenaaži 
häire.

• KT: halvasti eristatav, mõnikord 
kergelt-mõõdukalt kontrasteerub. 
• Tekitab luu remodelleerumist, 

massi suurenemisel võib 
tekitada resorptsiooni, 
destruktsiooni-käitub 
sarnaselt lamerakk-
kartsinoomile. 

• 40% jälgitava lesioonisisesed
kaltsifikaadid- destrueeritud
luufragmendid

• MRT: tüüpiline tserebriformne, 
lainjas muster T1 ja T2 – laineliselt 
vahelduvad kõrgema ja madalama 
signaaliga alad. Iseloomulik just 
papilloomile!



Ninaõõne ja paranasaalsiinuste kasvajad 
• Lamerakk-kartsinoom- lähtub 

epiteelist, kõige sagedasem. 
• Adenokartsinoom- algab  näärmetest, 

sageduse poolest II kohal. 
• Estesioneuroblastoom (olfaktoorne

neuroblastoom)- areneb olfaktoorsest
epiteelist, haarab lamina cribrosat, 
ipsilateraalseid etmoidrakke, 
ninaõõne ülaosa, maksillaarsiinust
• Melanoom- areneb melanotsüütides, 

kiiresti kasvav, inavsiivne , enam 
paikneb ninaõõnes kui siinustes
• Lümfoom-areneb lümfoidkoest 
• Sarkoom- areneb lihastest, sidekoest, 

luuloest.

• KT-s sageli mittespetsiifiline leid.

• MRT-s T2 madala signaaliga 
hüpertsellulaarsuse ja suhteliselt 
madala vedeliku sisalduse tõttu.

• T2 intensiivne signaal näitab turset ja 
peritumoroosset põletikku.



Lamerakk-kartsinoom

• Põhjustab olulist luukoe
destruktsiooni, kasvab 
koljupõhimikku

• Vahepealne T1, hüpoint. signaal 
T2 (võrreldes vedelikuga), 
mõõdukas kontrasteerumine 
T1+C kujutistel.

• Suuremad kasvajad 
heterogeensemad nekroosi ja 
hemorraagiliste alade tõttu.

• Pildiliselt eristamine 
adenokartsinoomist pole 
võimalik. 



Estesioneuroblastoom



Estesioneuroblastoom
• Aeglaselt kasvav mass. Levib ülesse 

eesmisesse koljuaku, lateraalsele 
orbitasse, üle keskjoone
kontralateraalsele ninaõõnde
• KT-s pehmekoeline homogeenselt 

kontrasteeruv mass. Kuna kasvab 
aeglaselt, luukude pigem 
remodelleeritud kui agressiivselt 
destrueeritud. 
• Peritumoraalsete tsüstide 

olemasolu intrakraniaalses osas 
suure tõenäosusega viitab 
diagnoosile. 
• MRT-s T1 heterogeenne hüpoint. 

signaal, T2 enamasti hüperint. 
signaal ( võrreldes hallainega), 
kontrastainega seerial 
homogeenselt kontrasteeruv.



Juveniilne nasofarüngeaalne angiofibroom

• Hästi vaskulariseeritud algselt 
healoomuline tuumor, kuid 
lokaalselt käitub agressiivselt. 
Esineb enamasti  
puberteediealistel noortel 
meestel ( u.15 a.v).
• Esineb üsna harva: ~ 0,5 %  kuid 

sagedaseim healoomuline tuumor 
kõikidest p/k tuumoritest. 
• Paikneb foramen sphenopalatina-

s (ühendab ninaõõnt ja fossa
pterygopalatina)
• Sageli kaasneb epistaksis kuid 

biopsia võtmine võib olla 
fataalne.



Juveniilne
nasofarüngeaalne
angiofibroom

• KT-s tüüpiline kapslita 
pehme mass, mis 
intensiivselt kontrasteerub. 

• MRT-s T1vahepealne 
signaal, T2 heterogeenne 
signaal, T1+C hästi 
kontrasteerub. 

• Hypervaskulaarsus avaldub 
tüüpilises laigulises mustris 
–“ salt and pepper“



Juveniilne nasofarüngeaalne angiofibroom



Lümfoom
• Ninaõõs, ninaneel ja 

maksillarsiinused on 
tüüpiline koht. 

• Pehmekoeline. Mass, mis 
MRT-s T1 lihastega 
isointensiivne, T2 lihastest 
kergelt hüperintensiivse
signaaliga ning mõõdukalt 
kontrasteerub kontrastiga 
seerial. 



Kokkuvõtteks

• Sageli massid ninaõõnes, paranasaalsiinustes pildiliselt pole 
eristatavad.
• KT on oluline luuliste struktuuride ja invasiooni hindamiseks.
• Enamasti täiendavalt vajalik MRI ja histopatoloogiline kinnitus.
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