
TEMPORAALLUU  
RADIOLOOGILISEST UURIMISEST  

ÄGEDA  JA  KROONILISE  
KESKKÕRVAPÕLETIKU KORRAL



TEMPORAALLUU ANATOOMIA

Väliskõrv  -  kõrvalest  ja   väliskuulmekäik,  ülesandeks helivõngete 
juhtimine    keskkõrvaruumi.

Keskkõrv  - trummiõõs, milles kuulmeluukeste ahel  – vasar,  alasi,  
jalus - ,  mis tagavad  helivõngete  mehaanilise  kandumise   
trummikilelt   esikuaknasse.  Trummiõõnega on  seotud 
nibujätkeõõned.

  
Sisekõrv -  esik,  tigu  ja  poolringkanalid,  kus  paiknevad  kuulmis-  

ja  tasakaaluorganid.  



TEMPORAALLUU ANATOOMIA



TEMPORAALLUU ANATOOMIA

g. geniculatum

n.  facialis

sisemine kuulmekäik

n. petrosus sup.maj.



TEMPORAALLUU  KT ja  MRT  
UURINGUD

KT
• HRCT  0,625-1,25 mm
• Aksiaalne  tasapind 
• Koronaarsed  ja  sagitaalsed rekonstruktsioonid

MRT

T2-FSE ax, T2 3D-DRIVE, T1 ax, T1+CM ax, cor 3mm.  



KT ANATOOMIA 

Aksiaalne  tasapind
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Aksiaalne  tasapind



KT ANATOOMIA

Aksiaalne tasapind



KT ANATOOMIA
Koronaarne  tasapind



KT ANATOOMIA
Koronaarne  tasapind



TEMPORAALUU MRT ANATOOMIA

T2 3D DRIVE

T2 TSE



Anatoomilised  eripärad

Jugulaarsiinuse dehistsents

Sisemise  unearteri  ebatüüpiline  kulg



Kuulmetõrve,  keskkõrvaruumi,  mastoidrakustiku  põletik.
 
Lapseea  haigus,  7  eluaastaks  70-90 %  lastest  põdenud,  
enamik  0,5-2  a   vanuses. 40%-l  kahepoolne. 

Anamneesis eelnev  ülemiste  hingamisteede  infektsioon,  mille  
levik  keskkõrvaruumi  kuulmetõrvest.

Tekitajad  St.  Pneumoniae, H.Influenzae,  Moraxella  catarrhalis

ÄGE  KESKKÕRVAPÕLETIK
Otitis  media   acuta, Acute  otitis media (AOM),  

Acute  otomastoiditis



ÄGE  KESKKÕRVAPÕLETIK

Kliinik:  kõrvavalu,  lukus-  ja  survetunne,  palavik, 
kuulmislangus

Eristatakse:
1. Mittemädane  e   seroosne (nohu  ravi + paratsetamool)
2. Mädane e  purulentne (lisaks  AB-ravi)



Ekstrakraniaalsed:   
Mastoidiit   luudestruktsiooniga. Subperiostaalne  
abstsess.  Petrosiit. Näonärvi  kahjustus.  
Labürintiit.

Intrakraniaalsed: 
Meningiit.  Perisinus  abscess. Epi- ja   
subduraalne   abstsess või  empüeem.  
Tromboflebiit ja  siinustromboos. Ajuabstsess.  

ÄGEDA  KESKKÕRVAPÕLETIKU 
TÜSISTUSED



Äge   bakteriaalne  põletik  põhjustab  luudestruktsiooni 
nibujätkes – õõne  moodustumine. 
Tänapäeval  harva   esinev (0,004 %-l) tänu ägeda 
keskkõrvapõletiku efektiivsele  AB-ravile.  
Sagedasem   vanuses  0,5-1  a. 
Tekitajad:  Staphylococcus  aureus,  Pseudomonas,  
Proteus.
Suur  levikuoht,  potentsiaalselt   eluohtlik.
Kliiniliselt   retoaurikulaarne   turse,  erüteem  ja  valu,  
palavik.

ÄGE MASTOIDIIT
Mastoiditis  acuta, Acute  mastoiditis,  Coalescent  

 mastoiditis, Intramastoid  empyema



Äge  keskkõrvapõletik, KT  leid

• Äge  keskkõrvapõletik: temporaalluu  õhuruumide   
difuusne   varjustatus,  vedelikunivood.

 



ÄGE  MASTOIDIIT 
KT  leid

 Äge mastoidiit: mastoidrakustiku   vaheseinte  ja   sise-
või  välisseina  destruktsioon,  õõne  moodustumine.



SUBPERIOSTAALNE  ABSTSESS, 
PERISINUS  ABCSESS



PETROSIIT



SUBDURAALNE  EMPÜEEM



SIINUSTROMBOOS

KT 

MRT



  LIMAKÕRV
Sekretoorne  otiit,  Secretory  otitis  media,  

Glue   ear

Väga  sage 1-7  a.  vanuses. 

Limase  sekreedi  peetumine  keskkõrvaruumis, ägeda  põletiku  
tunnused puuduvad, trummikile  intaktne,  peamine  kaebus   
kuulmislangus.
 
Soodustavad   faktorid   adenoid  ja  allergia.
  
Sageli  iselahenev,   vajadusel nohu-  ja  AB-ravi.  
Kui  püsib > 3 kuu,   siis paratsentees  ja  šundid.



KROONILINE KESKKÕRVAPÕLETIK
Otitis  media  chronica,  Chronic  otitis  media (COM), Chronic  

otomastoiditis

Kestus  >  2 nädala või > 6  nädala.
Palju  erinevaid   vorme.

Tunnuseks  trummikile püsiv perforatsioon,  keskkõrva  limaskesta  püsiv 
kahjustus,  otorröa , konduktiivne kuulmislangus.

Tüsistustena  on  nimetatud   trummikile  retraktsiooni,  kolesteatoomi,   
kolesteroolgranuloomi,  kuulmeluukeste   fiksatsiooni  ja  erosioone.

Tavaliselt  puudub  palavik  ja   valu. Kui  tekivad  need  või  lisanduvad 
vertigo  või  näonärvi  kahjustus,  siis  tegemist   tüsistusega. 

1) tubotümpaaniline, “safe” -  kolesteatoomita
2) attikoantraalne, “insafe” -  kolesteatoomiga

Ravi eesmärgiks  kuiv   funktsioneeriv  kõrv -   AB  ravi,  kirurgiline   ravi.    



KROONILINE KESKKÕRVAPÕLETIK 
KT leid



Sarvestuvast  lameepiteelist moodustuv   kotike   või  sopp,  mis   
täidetud   deskvamatiivse  keratiinimassiga  kasvab  keskkõrvaruumis ja  
kahjustab  ümbritsevaid  kudesid.

1. Kaasasündinud kolesteatoom (epidermoid) -  harvaesinev
2. Omandatud kolesteatoom e  pärlkasvaja (98%) -  kroonilise  põletiku   
tüsistusena. Trummikile  retraktsiooni  alusel  eristakse: 

Pars  flaccida kolesteatoom 
Pars  tensa kolesteatoom

Tavaliselt sümptoomideks  valuta kuulmislangus, põletiku lisandumisel 
mukopurulentne halvalõhnaline  eritis. Võivad  esineda verejooks,  kõrva- 
ja  peavalu, vertigo, tinnitus. 
Tüsistused:  labürindi   fistel (lat. poolringkanal),  kohlea   fistel,  näonärvi  

kanali  destruktsioon,   labürintiit,  levik  sisemisse  kuulmekäiku. 

KOLESTEATOOM



KOLESTEATOOM

Pars  
flaccida

Pars  tensa



KOLESTEROOL-
GRANULOOM

LABÜRINTIIT



TÄNAN!


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	KT ANATOOMIA Koronaarne tasapind
	KT ANATOOMIA Koronaarne tasapind
	TEMPORAALUU MRT ANATOOMIA
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	SUBDURAALNE EMPÜEEM
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	KOLESTEATOOM
	Slide 28
	Slide 29

