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Keskkõrva uurimine 

• Oluline on haiguse anamnees, kliiniline leid ja 
objektiivne uurimine. 

• Piltdiagnostika on abiks 
diferentsiaaldiagnoosiks, haiguse ulatuse ja 
komplikatsioonide diagnoosimisel ja 
preoperatiivse anatoomia hindamisel.  





Trauma 

• Keskkõrvas ja 
mastoidrakustikus on 
vedelik (veri, liikvor) 

• Fraktuuri olemasolul 
tõenäoliselt traumast 
tingitud 

• Traumaga mitteseostuv 
varasem varjustus 
 

Dr. D. Looritsa kogust 



Limakõrv ehk sekretoorne otiit 

• Püsiv seroosne vedelik ilma põletikunähtudeta intaktse 
kuulmekile taga 

• Kuulmetõri düsfunktsioon 
• Sagedamini lastel 

 

Vedelikust tingitud 
varjustus. 
Kuulmeluukesed jt 
luulised struktuurid 
erosioonide ja 
destruktsioonideta. 



 
 

Vedelik/ efusioon keskkõrvas on sage leid intensiivravihaigetel 

• Uuringutes erinev sagedus 
• 50% intensiivravihaigetest efusioon (Lin 2006)  
• Korreleerub pikema intubatsiooniajaga 
• Ei tähenda vaid infektsiooni (ebaspetsiifiline) 
• Sageli lihtsalt sekreedi kogunemine 
• Kaasuvalt ka paranasaalsiinustes sekreet 



• Keskkõrva 
efusiooni puhul 
täiskasvanutel 
mõelda ka 
nasofarüngeaalsele 
kartsinoomile 

M 47a. 



Äge otiit  

• Komplitseerumata juhtudel piltdiagnostika ei ole vajalik 
• KT-s on näha ebaspetsiifiline varjustus keskkõrvas ja 

mastoidrakustikus, võimalikud nivood 
• Mastoidrakkude trabeekulid jt luulised struktuurid on säilunud 

(ei välista mastoidiiti; infektsiooni võib levida venoossete 
ühenduste kaudu) 



Äge otiit (2)  

M 6a. Oli kahtlus komplikatsioonidele. 

radiopaedia.org 



Äge mastoidiit 

ja selle komplikatsioonid: 
 Subperiostaalne abstsess (postaurikulaarne abstsess) 
 Bezoldi abstsess 
 Labrürintiit 
 Siinustromboos (sinus sigmoideus, sinus transversus) 
 Apikaalne petrosiit 
 Epiduraalne abstsess 
 Meningiit 
 Aju abstsess 
 

 
 



Äge mastoidiit 

• M 7a. 
• Varjustused 

mastoidrakkudes ja 
keskkõrvas 

• Mastoidi sisemise ja 
välimise korteksi 
erosioonid, septide 
demineralisatsioon 



Bezoldi abstsess ja siinustromboos 

M 7a M 22a 
 

Bezoldi abstsess – proc. mastoideuse erosioonist tingitud infektsiooni levik, mis 
asub m. sternocleidomastoideuse kinnituskohast mediaalsemal.  
  - harv, pigem vanematel latel ja täiskasvanutel 
  



Apikaalne petrosiit 

M 78a. Parema kõrva infektsioon ja petrosiit (vedelik, septide ja korteksi 
destruktsioon)  

• 30% inimestest on püramiidi tipp aereeritud  
•  Gradinego sündroom 



Krooniline otiit 

 
• Vedelik 
• Granulatsioonkude 
• Kolesteatoom 
• Kolesteroolgranuloom 

 



Vedelik ja granulatsioonkude 

Vedelik  
 - Varjustus keskkõrvas ja mastoidrakustikus, võimalikud 
 ka nivood 
 
Granulatsioonkude 
 - Varjustus keskkõrvas ja mastoidrakustikus 
 - Paikneb gravitatsioonist sõltumatult 
 - Vedeliku lisandumisel võimalikud ka nivood 
 - Sagedasem kui kolesteatoomid või 
 kolesteroolgranuloomid 
 - MRT-s kontrasteerumine (hilisfaas) 



Kolesteatoom 

Omandatud (98%) Kaasasündinud (2%) 

• Pars flaccida 82% 
(tavaliselt 
primaarne) 

• Pars tensa 18% 
(tavaliselt 
sekundaarne) 

 
• Erivormid: 
Muraalne ja 
väliskuulmekäigu  
 



Pars flaccida kolesteatoom 
M 68 a. TÜK 
patsient 

 

Pehmekoeline 
varjustus 
epitympanumis, 
kuulmeluukeste 
dislokatsioon 
mediaalsele, 
scutumi ja 
kuulmeluukeste 
erosioonid 
 

Prussaki ruum on viidatud 
struktuuride poolt piiratud 



Pars tensa kolesteatoom 

Pehmekoeline varjustus ja kuulmekile retraktsioon. 
Stapese ja n. facialise kanali tõenäoline erisioon. 
 



Muraalne kolesteatoom 
(automastoidektoomia) 

Kolesteatoomi 
jääkkude 

Kolesteatoomi sisu tühjeneb väliskuulmekäiku, 
jätkub maatriksi erosiivne protsess ning tekib 
mastoidektoomiale sarnane leid 



Kolesteatoomi komplikatsioonid 

• Kuulmeluukeste destruktsioon 
• Labürindi fistul (lateraalne poolringkanal) 
• Luuliste struktuuride destruktsioon (tegmen 

tympani, fossa jugularis) - epiduraalne invasioon, 
meningotseele, infektsioon 

• N. facialise parees  
 



Kolesteroolgranuloom 

• Fibroosse kapsliga tsüstjas mass, mis sisaldab 
vana verd, kolesteroolikristalle ja 
põletikurakke 

• Otoskoopial sinakas mass 
• Keskkõrvas ja püramiidi tipus (sagedasem) 
• Aeglane kasv (aastad, aastakümned) 
• Vanus: 40-70 a 
• KT-s hüpodensne varjustus 
• Väikese lesiooni puhul luudes muutusi ei ole 
• Hiljem luudes ekspansiivsed muutused, 

kuulmeluukeste dislokatsioon ja 
mastoidrakustiku ning keskkõrva varjustused 

• MRT-s T1 kõrge SI-ga, T2 kõrge ja madala SI-
ga alad, DWI-s madala SI-ga, ei kontrasteeru 



DWI T2 T1 

Kolesteroolgranuloom. N 64 a. 





Primaarsed keskkõrva tuumorid 

• Glomus tympanicum ja glomus jugulare 
• Schwannoomid  
• Adenoom 
• Koristoom 
• Rabdomüosarkoom 
•  ... 



Glomus tympanicum (paraganglioom) 

• Beniigne keskkõrva 
ganglioni rakkudest 
alguse saav tuumor 

• Laia põhjaga lisavari 
promontoriumi 
piirkonnas 

• Sagedaseim primaarne 
keskkõrva kasvaja 

• Pulsatiivne tinnitus, 
konduktiivne 
kuulmislangus 

• Kesk- ja vanemas eas 
patsient, M:N-1:3 



M 54a. 
Glomus 
tympanicum 

*Glomus jugulare – fossa jugularise piirkonnast alguse saav gloomustuumor, mis 
võib ulatuda keskkõrva 



Vaskulaarsed põhjused 



Lateraliseerunud a. carotis interna 
N 34 a. 
Pulseeriv 
tinnitus. 

• ACI lateraalse seina dehistsents eesmise keskkõrva piirkonnas 
• Asümptomaatiline või pulseeriv tinnitus 
• Promineerumise korral vaskulaarne retrotümpaaniline mass 
• Oluline preoperatiivne teave 
 



Persisteeruv a. stapedius 

• Keskkõrvas stapese sääri läbiv embrüonaalne arter 
• Laienenud n. facialise kanal  
• Puudub normipärane a. meningea media ja for. spinosum 
• Sagedamini asümptomaatiline, harva tinnitus ja/ või pulseeriv punane mass 

kuulmekile taga 
 



Aberrantne a. carotis interna 

• ICA siseneb keskkõrva mööda laienenud canaliculus tymp. inferiori 
• Foramen caroticus ja kanali vertikaalne segment puuduvad 
• Äärmiselt harv 



Bulbus jugularise dehistsents 

• Kaasasündinud luudefekt  
• Levimus 7%  
• Tavaliselt asümptomaatiline 
• Otoskoopial 

posteroinferioorne sinakas 
mass 

• Oluline diagnoosida 
vigastuste vältimiseks 

 



Tänan kuulamast! 
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