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Valgeaine 

– müeliiniga kaetud aksonid  

– gliiarakud 
• KNS: oligodendrotsüüdid / müeliin 



Valgeaine haigused 

• Praktiliselt kõik patoloogilised protsessid võivad 
kahjustada valgeainet: 
– Kongenitaalsed,  põletikulised,  neoplastilised, post-traumaatilised, 

metaboolsed, toksilised, vaskulaarsed, degeneratiivsed ja 
demüeliniseervad haigused.  

• Primaarsed valgeaine kahjustused jagatakse kahte 
peamisesse gruppi:  

• düsmüliniseerivad (tavaliselt metaboolsed)-  normaalse müeliini  teket 
kahjustavad  

• demüeliniseerivad-  normaalne müeliin kahjustub 



Valgeaine haigused 

• Valgeaine reaktsioon kahjustavale tegurile on 
mittespetsiifiline: turse, glioos, 
demüelinisatsioon, põletikuline infiltraat jne- kõik 
põhjustavad T2 pikenemise. 

• MRT-s aitab eristada kahjustuskollete iseloom- 
fokaalne / multifokaalne / difuusne / kindlas 
topograafilises piirkonnas 

• kas on lisaks T2 pikenemisele teiste MR 
parameetrite muutusi? 

• Kindlasti on vajalik teada kliinilisi andmeid!  



Valgeaine haigused 

• Demüeliniseerivad 

– „Idiopathic inflammatory-demyelinating diseases“ 
– Neuroradiology (2007) 49:393–409 

– monofaasilised / multifaasilised / progresseeruvad 

– fokaalsed / kindla topograafiaga / multifokaalsed 

– ägeda / kroonilise kuluga 

– osaliselt kattuvad  

• „A Practical Approach to White Matter Disease“  
• Blake A. Johnson; Advanced MRI, Graz 2002 (vt. internet) 



Demüeliniseerivad haigused 

SM (MS), ADEM, NMO, TM 
 

• SM  
– RR, SP, PP – erineva kuluga 

– Marburg, Balo, Schilder- „fulminantsed“, ka ADEM 
võib olla väga ägeda kuluga 

• „Tumefactive“ dem. lesioon(id)-  turseline 
fokaalne lesioon, mis võib kliiniliselt ja pildiliselt 
olla eristamatu ajukasvajast  

• ON, TM- kindel lokalisatsioon, võib olla SM 
esimeseks sümptomiks, paljudel aga mitte  

• NMO- Devic’i tõbi 



Sclerosis multiplex 

• Eesti ravijuhend: 
http://www.legeartis.ee/failid/......pdf 

• SM diagnoosiga inimesi on Eestis umbes 
100/100 000 elaniku kohta; ravijuhendis oli 
pakutud 1500 

• Haigekassa ei kinnitanud ravijuhendit.  

http://www.legeartis.ee/failid/File/Sclerosis Multiplexi Eesti juhend_EHK poolt teadmiseks voetud_27.06.2007.pdf
http://www.legeartis.ee/failid/File/Sclerosis Multiplexi Eesti juhend_EHK poolt teadmiseks voetud_27.06.2007.pdf
http://www.legeartis.ee/failid/File/Sclerosis Multiplexi Eesti juhend_EHK poolt teadmiseks voetud_27.06.2007.pdf
http://www.legeartis.ee/failid/File/Sclerosis Multiplexi Eesti juhend_EHK poolt teadmiseks voetud_27.06.2007.pdf


SM 

• 2005. aastal haigekassa andmetel G35 ja 
G36.8 dgn-ga 1012 isikut (esitati 3891 
raviarvet) 

•  neist 867 isikut (85,7%) olid saanud 
eriarstiabi. 

• Ambulatoorset ja päevaravi sai 724 isikut 
(71,5%), statsionaarset 362 isikut (35,8%), 
taastusravi 112 isikut (11,1%). 



SM 

• MRT teostatud 88 isikul, sagedusega 1,7 korda 
isiku kohta. 

• Kontrastainet kasutatud 28 isiku uuringul (21% 
uuringutest), 1,1 korda isiku kohta. 

• lisaks ka erinevaid kompuuter- ja 
röntgenuuringuid, mille teostamist juhend ei 
käsitlenud 



SM 

• Haigekassa ei kinnitanud ravijuhendit: 
• Haigekassa ravimite loetellu kuuluvate Sclerosis Multiplex’i ravimite 

osas olid 2005 aasta kulud 10 586 747 krooni. Juhul, kui peaks 
lähtuvalt ravijuhendi tunnustamisest  tekkima siiski vajadus 1500 
isiku raviks, võivad haigekassa kulud ravimite osas olla kuni 106 
miljonit krooni, mis on 10 korda suurem kui 2005. aastal kulunud 
summa. 

• Kui lähtuda eeldusest , et Sclerosis Multiplex’i diagnoosiga 
eriarstiabi saavate isikute arv suureneb 42% võrra (ehk 1500 isikuni 
ravijuhendi järgi), oleksid haigekassa kulud tervishoiuteenustele 
minimaalselt 27 653 572 krooni ja maksimaalselt 51 971 686 krooni. 
Ehk kulud suureneksid, võrreldes 2005 aasta eriarstiabi kuludega, 
minimaalselt 22 021 778 krooni võrra ja maksimaalselt 46 339 892 
krooni võrra (~300 000€). 



SM 

• Sclerosis multiplex (SM) on kõige sagedasem neuroloogiline haigus, 
mis põhjustab puude teket noortel täiskasvanutel. 

• SM diagnoos on kliiniline. SM diagnoosimiseks peab olema 
tõestatud dissemineeritud kahjustus ajas ja ruumis. SM tuleb 
diagnoosida vastavalt 2001. aasta McDonaldi 
diagnoosikriteeriumitele 2005. aasta täiendustega (nüüd ilmselt 
2010 täiendustega).  

• Ettevaatlik tuleb olla SM diagnoosimisega vaid kliiniliste andmete 
alusel, reeglina tuleb kasutada parakliinilisi meetodeid muude 
diagnooside väljalülitamiseks.  

• Olulisimad parakliinilised meetodid diagnoosi kinnitamiseks ning 
muude haiguste väljalülitamiseks on  

• peaaaju magnetresonantstomograafiline (MRT) uuring ning  
• oligoklonaalse gammopaatia määramine liikvorist. 



SM 

Sclerosis multiplex’ile iseloomulikud esmassümptomid (Paty et al, 1998) 
 



SM alatüübid  
 

• SM diagnoosiga inimestel võib eristada nelja 
erinevat haiguse kulu tüüpi.   

•  Ägenemiste ja remissioonidega SM   

• Sekundaarse progresseerumisega SM   

–  Ägenemistega  

– Ägenemisteta  

• Primaarselt progresseeruv SM 



SM ja MRT 

• MRT leid on SM diagnoosikriteeriumidesse 
integreeritud 2001 (McDonaldi kriteeriumid), 
täiendatud 2005 ja 2010 (Polman et al.) 

– Disseminatsioon ruumis: erinevad 
demüelinisatsioonikolded, mis on näha MRT-s 

– Disseminatsioon ajas: uued kolded MRT uuringul 

• Uus uuring 3 kuu pärast, 2005a 1 kuu möödudes,  

• 2010 T2 kollete ja kontrasteeruvate kollete samaaegne 
esinemine  



SM 

• 2010 kriteeriumid (MRT) 

– Disseminatsioon ruumis: ≥1 T2 kolle vähemalt 2-s 
neljast SM-tüüpiliseks loetud piirkonnas 
(periventrikulaarne, jukstakortikaalne, 
infratentoriaalne ja seljaaju) 

– Disseminatsioon ajas: samaaegne 
asümptomaatiliste Gd+ ja Gd- kollete olemasolu 
või uus T2 või Gd+ kolle ükskõik millal tehtud uuel 
MRT uuringul 



SM 

• MRT uuringute eesmärk SM diagnoosimisel:  

–  SM demüeliniseerivate kollete disseminatsiooni 
hindamine ruumis ja ajas.  

– Diferentsiaaldiagnoos.   

– Ravitulemuste hindamine.  

– Prognoosi hindamine.  



SM ja MRT 

• MRT peaajust tuleb teha kindla metoodika alusel   

• Demüeliniseeriva haiguse kahtluse korral on 
soovitav teha uuring kontrastainega. Kontrastaine 
kasutamise vajaduse üle võib otsustada uuringu 
käigus ka radioloog.  

• Radioloogilises vastuses peab kajastuma 
demüelinisatsioonikollete iseloom vastavalt 
kokkulepitud vormile.  

• Seljaaju tuleb uurida vastavalt vajadusele (vt. 
näidustused). 



SM ja MRT 

• MRT leid SMi korral  

– T2-kolded  

– T2-kolleteks peetakse koldeid, mis on näha 
hüperintensiivsetena tugevasti T2-kaalutud (“pikk 
T2”) või prootontihedusele kaalutud (PD, proton 
density ehk “lühike T2”) ja ka FLAIR (fluid 
attenuated inversion recovery, liikvori signaal on 
maha surutud) sekventsides. 



T2 ax 



Proton Density  (PD) 



T2 FLAIR 



SM ja MRT 

• T2 kolded 
• Iseloomulikud on radiaalse orientatsiooniga ovoidsed 

kolded periventrikulaarses valgeaines aju külgvatsakeste 
ülaserva kõrgusel, samuti frontaal- ja tagasarvede 
piirkonnas (temporaalsagara kolded).  

• Lisaks peetakse tüüpilisteks kolleteks jukstakortikaalsel 
(subkortikaalsel valgeaine nn U-kiududes), corpus 
callosumis, ajutüves, väikeajus ja eriti pontotserebellaarsel 
väikeaju jalakeste piirkonnas paiknevaid koldeid.  

• Kolded on enamasti kuni 1–1,5 cm läbimõõduga, 
minimaalseks kolde suuruseks loetakse 3 mm.  

• Üksikjuhtudel võib esineda suuremaid pseudotumoroosseid 
koldeid, mis põhjustavad mass-efekti. 



T2 FLAIR ax 



FLAIR sag 



FLAIR sag CC 



T2, infratent. kolded 



T2 FLAIR infratent. kolded 



PD infratentoriaalsed kolded 



FLAIR ax ponto-tserebell. kolle 



SM ja MRT 

• T2-koldel on erinevad patofüsioloogilised tekkepõhjused, 
mida ei ole võimalik MRT kujutisel diferentsida.  

• T2 hüperintensiivne kolle esineb nii demüelinisatsiooni, 
põletiku, turse, glioosi kui aksonite kahjustuse korral.  

• Samuti pole võimalik täpselt hinnata kollete vanust.  
• Kuna on ka rida teisi haigusi, mille puhul leid MRT uuringul 

võib olla rohkem või vähem sarnane SM leiuga, , on tähtis 
meeles pidada, et ainult MRT leiu alusel, ilma sobiva  

• kliinilise sümptomaatikata SMi diagnoosida ei saa. (NB!-RIS) 
• T2-kollete hulga ja kliinilise leiu raskuse vahel ei ole otsest 

seost (nn kliinilis-radioloogiline paradoks) 



SM ja MRT 

• T1-kolded  
• Ägedas staadiumis on kolded T1-kaalutud kujutisel iso- 

või kergelt hüpointensiivsed,  
• kroonilised kolded aga selgelt hüpointensiivsed. 

Süvenevalt hüpointensiivsed kolded viitavad jätkuvale 
demüelinisatsioonile ja  

• tugevalt T1-hüpointensiivsed kolded, nn “black holes”, 
demonstreerivad aksonite hävingut.  

• Püsivad T1-hüpointensiivsed kolded näitavad  seega 
destruktsiooni, mis ei parane.  

• Haiguse pikemaajalisel kestmisel kujuneb ajuatroofia, 
millega on otseses seoses püsiva puude tekkimine. 



T1 



T1 

T1 + Gd 
„black hole“ 

Jukstakortikaalne kolle 



SM ja MRT 

• Kontrasteeruvad kolded  

• Protsessi aktiivsuse hindamiseks, aga ka 
diferentsiaaldiagnostilisel eesmärgil tehakse 
kontrastuuring paramagneetilise kontrastainega 
(gadoliiniumiühend).  

• Kontrasteeruv kolle on hüperintensiivne T1-kujutisel 
peale Gd  manustamist. Kontrasteerumine viitab 
hematoentsefaalse barjääri  kahjustusele, mis esineb 
põletiku ja demüelinisatisooni ägedas staadiumis, kuid 
demonstreerib ka subkliinilist ägenemist, 
demüeliniseeriva protsessi aktiivsuse püsimist.  



Kontrasteeruv kolle 

• Kontrasteeruv kolle võib olla erineva kuju ja 
suurusega. ~70% on nodulaarsed.  

• Ringjas kontrasteerumine, sageli avatud ringina 

• Gd manustamise ja T1 post Gd sekventsi 
teostamise vaheline optimaalne aeg on 5-10 
minutit.   

• Kontrasteerumine möödub ~1 kuu jooksul. 

• T2 kolle ja kontrasteeruv kolle peavad kattuma. 

• T1 pre ja post Gd vrd (NB! vaskul. strukt.!) 



T1+Gd 
Väike  kontrasteeruv kolle 

nodulaarne 



Kontrasteeruv kolle 

FLAIR  

T1+Gd 



Kontrasteeruv kolle 
„Open ring“ 

 

 



SM ja MRT 

• NB! 

• Kui kontrastuuring määrakse haiguse kliinilise 
ägenemise tõestamiseks, siis tuleb uuring teha 
enne metüülprednisolooni pulssravi (see 
surub maha ägeda põletiku ja seega võimaliku 
kontrasteerumise).  



SM ja MRT 

• Seljaaju MRT-uuringu vajadus SM  
diagnoosimisel   
– Seljaaju kolded esinevad 75–90% SM haigetest ja 

on tüüpilised SM-ile 

– Kliiniliselt tekitab seljaaju kahjustus kiiresti puude.  

– Seljaaju kaelaosas on koldeid  palju sagedamini kui 
rinnaosas, samal ajal ei esine seljaajus nn 
mittespetsiifilisi koldeid (asümptomaatilisi 
isheemilis-gliootilisi, eaga seotud MR-signaali 
muutusi). 



T2 kolle seljaajus 



T2 ax seljaajus 



Kontrasteeruv kolle seljaajus 



SM ja MRT 

• Positiivne MRT-leid seljaajus –  
– spinaalsed kolded peavad olema fokaalsed,  

– ekstsentrilise paiknemisega aksiaallõikudel  

– nähtavad sagitaallõikudel kuni 1–2 segmendi ulatuses. 

• Näidustused seljaaju uuringuks:   
-  Kliiniliselt isoleeritud sündroom spinaalsete sümptomitega.  

-  Negatiivne peaaju MRT leid.  

-  Mittespetsiifiline peaaju MRT leid  (hüpertooniatõbi, 
vanem patsient).  

-  Atüüpilised seljaaju sümptomid.  

-  Primaarselt progresseeruv SM.  



SM ja MRT 

• Prognoosi hindamine MRT-uuringu alusel 
kliiniliselt isoleeritud sündroomi (ehk 
monosümptomaatilise ataki) korral: 

• Kui MRT koldeleiuta – 5 a järel on 6% 
juhtudest kliiniliselt kindel SM, 10 a järel 10% 
juhtudest kindel SM.  

• Kui MRT-s 1,2 cm või suurem T2-kolle – 5 a 
järel 96% juhtudest kindel SM, 10 a järel – 
86% kindel SM. 



SM ja MRT 

• Diferentsiaaldiagnoos 

– MRT-uuringul tuleks kaaluda teiste, rohkem või 
vähem sarnase MRT pildiga avalduvate haiguste 
võimalikkust. Loomulikult aitavad sealjuures palju 
kliinilised andmed.  

• Loetelu haigustest, mis võiksid arvesse tulla 
diferentsiaaldiagnoosimisel on pikk... 



SM ja MRT  
Diferentsiaaldiagnoos 

• infektsioossed, postinfektsioossed haigused:  

akuutne dissemineeritud entsefalomüeliit (ADEM), 
progresseeruv multifokaalne leukoentsefalopaatia 
(PML), viiruslik entsefaliit, -müeliit, bakteriaalne 
entsefaliit (tserebriit) ja abstsess, toksoplasmoos, 
neurotsüstitserkoos, -süüfilis, -borrelioos, 
tuberkuloos 

• süsteemsed, autoimmuunsed haigused:  

luupus (SLE), Behçeti tõbi, vaskuliidid 



SM ja MRT  
Diferentsiaaldiagnoos 

•  vaskulaarsed: lakunaarinfarktid, Binswangeri 
tõbi, CADASIL (cerebral autosomal arteriopathy 
with subcortical ischemic leukoencephalopathy), 
embolism; 

•  neoplastilised: lümfoom, metastaatilised 
kasvajad, glioomid; 

• metaboolsed: tsentraalne ponsi müelinolüüs, 
Marchiafava-Bignami sündroom; 

• pärilikud leukodüstroofiad, toksiline 
demüelinisatsioon, neurosarkoidoos, Sjögreni 
sündroom. 



SM diagnoos 

• SM õige diagnoos põhineb 3-l printsiibil: 
– Lesioonide DIS ja DIT 
– Patsiendil peab olema esinenud vähemalt 1 kliiniline 

SM-le iseloomulik episood 
– „no other / better explanation“ 

• MRT aitab 2 printsiibi osas. SM dgn kriteeriumid 
on välja töötatud 1 printsiibist lähtudes (kliiniline 
leid). 

• RIS. Uuringud näitavad, et 5a pärast on võimalik 
SM (seljaaju kolletega 84%-l, ainult peaaju 
kolletega 7%-l) 

„RIS revisited“  Neurology® 2011;76:680–681 



SM MRT-uuringu protokoll 

• Tagada MRT-uuringu tulemuste 
võrreldavus pikema aja jooksul- 
ravitulemuse hindamine, ägenemise 
objektiviseerimine jne. 

–Patsiendi positsioneerimine 

–Kindlad MRT sekventsid 

–Kindlad sekventside parameetrid (?) 



SM MRT-uuringu protokoll 2007 

• Tehnilised nõuded: 

• - MRT süsteem >1,0 T. 

• - Lõikude paksus – peaaju 5 mm, seljaaju 3 mm, 
vahedeta. 

• - Lõikude orientatsioon: 

• peaaju – subkalloosne (corpus callosumi-alune), 

• seljaaju – sagitaaltasapind. 

• - Piksel <1mm². 

• - FOV (peaaju) 250 mm. 



Aksiaallõikude orientatsioon 



SM MRT protokoll 2009 

Consortium of MS Centers MRI Protocolfor the 
Diagnosis and Followup of MS 

  

2009 REVISED GUIDELINES 

 



SM MRT protokoll 2009 

For Patients with a Clinically Isolated Syndrome (CIS) 
and suspected MS: 
• Recommendations for the Baseline evaluation: 

– A Brain MRI with gadolinium 
– A Spinal Cord MRI if there is persisting uncertainty about 

the diagnosis and/or the findings on Brain MRI are 
equivocal. 

– A Spinal Cord MRI if presenting symptoms or signs are at 
the level of the spinal cord. 

• Recommendations for a follow-up evaluation: 
–  A Brain MRI with gadolinium to demonstrate new disease 

activity. 



SM MRT protokoll 2009 
For Patients with an established diagnosis of MS: 
Recommendations for the Baseline evaluation: 

– A Brain MRI with gadolinium 

A brain MRI with gadolinium is recommended for the follow-
up of MS patients: 

– To evaluate an unexpected clinical worsening concerning for a 
secondary diagnosis. 

– For the re-assessment of the original diagnosis. 
– For the re-assessment before starting or modifying therapy. 
– To assess subclinical disease activity should be CONSIDERED 

every 1-2 years. 

The exact frequency may vary depending on clinical course 
and other clinical features. 

A spinal cord MRI with gadolinium is recommended for the follow-up of MS patients 
with clinical evidence of disease activity referable to the spinal cord and who do not have 
MRI evidence of disease activity in the brain. 



Välja tugevus (?) Tähtis on hea kvaliteet, adekvaatne SNR ja resolutsioon 
(lõigus piksel ≤1mm x 1mm) 

Lõigu paksus ≤3mm, vahedeta (≤4mm vahedeta seljaaju aksiaalis) 

Peaaju MRT sekventsid FLAIR sagitaal 
FLAIR aksiaal 
T2 aksiaal 
T1 aksiaal pre- ja post gadolinium 

Gadolinium 0,1 mmol/kg üksik doos süst ~30s 
Miinimum 5 minutit peab olema ooteaeg enne T1 post Gd, 
kuid võib samal ajal teostada T2 või FLAIR sekventsi 

Peaaju MRT Kogu aju olgu kaetud, võtta subkalloosne tasand aksiaalsete 
lõikude märkimiseks sagitaalsel lokalisaatoril 

Võimalikud peaaju 
MRT  lisasekventsid 

PD aksiaal 
3D IR T1  gradient echo (1,0-1,5mm lõigu paksus) 

Seljaaju MRT 
sekventsid 

Seljaaju kaelaosa T2 sagitaal 
PD või STIR sagitaal 
T1 sagitaal 

Võimalikud seljaaju 
MRT lisasekventsid 

Post Gd T1, 3D IR T1 GE (1,0-1,5mm) 
Seljaaju rinnaosa ja conus medullaris 
Gd ei ole vajalik lisada, kui seljaaju uuring järgneb peaaju Gd-
ga uuringule 



SM ja MRT 

• Radiology Report: 
• Use standardized terminology 
• Description of findings: 

– Lesion number, location, size, shape, character 
– Whether MRI dissemination in space (DIS) criteria are met 

(avoid statements like “McDonald diagnostic criteria met”). 
– Whether MRI dissemination in time (DIT) criteria are met. 
– Qualitative assessment of brain atrophy, overall T2 and T1 

hypointense lesion burden severity. 
– Comparison with previous studies for new lesion activity and 

atrophy. 

• Interpretation (typical, atypical, or not MS) and differential 
diagnosis if appropriate. 



SM ja MRT 
MRT uuringu kirjeldus 

• T2-kollete  koguarv, märkides eraldi ära periventrikulaarsed, 
jukstakortikaalsed, corpus callosumi, infratentoriaalsed – 
keskaju, ponsi, piklikaju, väikeaju poolkerade kolded. 

• Gd kontrasteeruvate kollete lokalisatsioon, arv ja 
iseloomustus. 

• T1 black hole-tüüpi kollete arv. 
• Korduval uuringul on väga tähtis võrdlus eelmise uuringuga – 

kas on uusi koldeid tekkinud.  
• Atroofia subjektiivne hinnang – atroofia tunnuseid pole, kerge, 

keskmine või raske atroofia.  
• Vajadusel lisada diferentsiaaldiagnoosi arutelu. 
• Leiu vastavus SM diagnoosikriteeriumidega.  
• Kirjeldus lõpeb kokkuvõttega – kas leid sobib või ei sobi SMile, 

kas on tegemist aktiivse protsessiga või aktiivsuse tunnused 
puuduvad (Gd kontrasteerumise alusel) 



SM ja MRT 

• Recommendations for Archival and Storage: 

• Copies of these MRI studies are encouraged to 
be retained permanently and be available. 

• They should be stored in a standard readable 
format (DICOM). 

• It may be useful for patients to keep their own 
studies on portable digital media. 

http://www.mscare.org/cmsc/images/pdf/MRIprotocol2009.pdf 



Aksiaallõikude orientatsioon 



SM 

• 2010 kriteeriumid (MRT) 

– Disseminatsioon ruumis: ≥1 T2 kolle vähemalt 2-s 
neljast SM-tüüpiliseks loetud piirkonnas 
(periventrikulaarne, jukstakortikaalne, 
infratentoriaalne ja seljaaju) 

– Disseminatsioon ajas: samaaegne 
asümptomaatiliste Gd+ ja Gd- kollete olemasolu 
või uus T2 või Gd+ kolle ükskõik millal tehtud uuel 
MRT uuringul 



Haigusjuht 

• 8a üldiselt terve tüdruk 

• Peavalud, kiiresti arenes vasakpoolne 
hemiparees 

• Papill-ödeem (paisunähud silmapõhjas) 

• Määrati MRT uuring, oli mõnepäevane 
järjekord... 

• vanemate initsiatiivil MRT tehtud ühes teises 
raviasutuses väljaspool järjekorda, paraku 
suboptimaalse kvaliteediga 



22.10.2010 



22.10.2010 



22.10.2010 



Haigusjuht 

• Operatsioon (biopsia) 

• Histoloogia: 

– Põletikuline protsess? 

• Uuesti üle vaadatud sama preparaat teises 
raviasutuses: 

– „active inflammatory demyelinating disease“  



Haigusjuht 

• Ravitud nagu demüeliniseerivat haigust 

• MRT  

Alates 18.11.2010  5 uuringut 

18.11.2010 



18.11.2010 

T2 T1+Gd 



18.11.2010 

MRS svs TE144 



18.11.2010 

PWI T1+Gd 



21.10.2011 

T2 FLAIR 

Viimased andmed: hemiparees  taandus, siiani uut ägenemist ei ole esinenud 



Tumefactive or pseudotumoral IIDDs 
 

• Infrequently, IIDDs present as single or multiple focal 
lesions that may be clinically and radiographically 
indistinguishable from a brain tumor.  

• This situation represents a diagnostic challenge, which 
reasonably calls for a biopsy despite the clinical suspicion of 
demyelination. However, even the biopsy specimen may 
resemble a brain tumor given the hypercellular nature of 
the lesions, which are often associated with large 
protoplasmatic glial cells with fragmented chromatin and 
abnormal mitosis (Creutzfeldt cells). The presence of large 
numbers of infiltrating macrophages in the setting of 
myelin loss and relative axonal preservation should, 
however, confirm the diagnosis of IIDD. 

Neuroradiology (2007) 49:393–409 



Tumefactive IIDDs 

• The MRI Appearance of Tumefactive 
Demyelinating Lesions . Pictorial Essay 
AJR:182, January 2004 

• Clinical and radiographic spectrum of 
pathologically confirmed tumefactive multiple 
sclerosis. Brain (2008), 131, 1759-1775 



Representative 
examples of different 
enhancement 
patterns.  
(A) homogenous;  
(B) heterogenous;  
(C) patchy and diffuse; 
(D) cotton-ball;  
(E) nodular;  
(F) punctate;  
(G) open ring;  
(H) multiple closed 
rings;  
(I) multipleT2 
hypointense rims co-
localize with ring 
enhancement (arrows; 
T2W MRI). (A-H) 
T1WMRI + Gd. 

Brain (2008), 131, 
1759-1775 



Marburg disease 
 

• MD is an acute variant of MS characterized by a 
confusional state, headache, vomiting, gait 
unsteadiness, and hemiparesis.  

• This rare relapsing form of MS has a rapidly progressive 
course with frequent, severe relapses leading to death 
or severe disability within weeks to months, mainly 
related to brainstem involvement 

• Most of the patients who survive later develop a 
relapsing form of MS.  

• Pathologically the lesions are more destructive than 
those of typical MS or ADEM and are characterized by 
massive macrophage infiltration 

Neuroradiology (2007) 49:393–409 
 



Marburg disease.  
Serial T2-W and contrast-
enhanced T1-W MR images 
of the brain obtained in a 
patient with a final diagnosis 
of fulminant IIDD. 
Note the presence of multiple 
contrast-enhanced focal 
lesions diffusely involving the 
cerebral and cerebellar 
hemispheres and the 
brainstem. Some of the 
lesions are persistent, 
whereas others are new. The 
patient died 5 months after 
symptom onset. 

Neuroradiology (2007) 
49:393–409 



Haigusjuht 
 

• 8a poiss, kaebab väsimust, palavik 37,8, 
tasakaaluhäired, kõne ebaselge, 
topeltnägemine 

• CT peaajust N, sinusiit 

• Põletikunäitajad veres neg. 







T1+Gd 



T1+Gd 



1 kuu hiljem 

T1+Gd 



6 kuud hiljem 
Diagnoos? 

T1+Gd 



Dgn.: Neurosarkoidoos 

• Biopsia 



Haigusjuht 
 

• Neuroloogide, radioloogide ühisseminar 2007 
Tänud- dr. Äli Tõnnov, dr. Sulev Haldre 



Meespatsient 51.a  

• Haigestus 31.08.06 

• Tõmblused vasakus labajalas 

• Vasaku hüppeliigese valulikkus 

• Objektiivselt: teadvusel, vasakus labajalas 
periooditi düstoonia, kõndides lonkab 



Meespatsient 51.a  

• KT, MRT – koldeline protsess 

• 2006 november – nägemise langus vasakus 
(ainukeses) silmas, tõmblused vasakus jalas, 
osaliselt desorienteeritud 

• MMSE 27 -> 20 

• Biopsia 9 november 

• Hematoloogia osakonnas  - lümfoomi 
diagnoosida ei saa 



Meespatsient 51.a  

• Kiire kognitiivsete funktsioonide halvenemine 

• Rõngu hooldekodus, suri 19. veebruaril 2007 
kopsuarteri trombemboolia tõttu 



MR 04.09.2006 

T2 ax 

T2FLAIRax 

•Kolded T2 , FLAIR , T1= ,  
•Vasakul O-l subkortikaalses VA-s 
•Periventrikulaarses VA  

-Dawson fingers 
•Paremal basaaltuumades 
•Kolded ulatuvad corpus callosumisse 

T1Gdax •Osad 
kontrasteeruvad 



MR 7.11.2006 

T2FLAIRax 

T1Gdax 

•Koldeid rohkem 

•VA+HA+CC 

•Massefekt T-l 

•Osad kontrasteeruvad 

•T1 “mustad augud” 
 

 

 



T2FLAIRax 

•Koldeid rohkem 

•VA+HA+CC 

•Massefekt vähenenud 

•Osad kontrasteeruvad 
 

 

 

MR 8.01.2007 



MR leid 

• Kolded T2 , FLAIR , T1 
• Vasakul O-l subkortikaalses valgeaine 

– Mitmesed kolded periventrikulaarses valgeaines 
• Dawson fingers 

– Paremal basaaltuumades putamen´is 
– Corpus callosum´is 
– Mõned kolded minimaalselt kontrasteeruvad 

• Lisanduvad kolded 
– Pilvjad hall- ja valgeaines supratentoriaalsel, massefekt, mis 

hiljem väheneb 
– Kahtlane kolle subtentoriaalsel 
– Vanemad kolded tsüstjad T1 “black holes” 
 



MR leid 

• Asümmeetrilised >TO 

• Haaratud  

– Periventrikulaarne valgeaine  

– Kortikaalne hallaine  

– Subkortikaalne valgeaine  

– U-kiud e. jukstakortikaalne valgeaine 

• Kolded alguses supratentoriaalsel, pärast ka 
subtentoriaalsel 



Kokkuvõte 

• Kiiresti progresseeruv multifokaalne valgeaine 
kahjustus 

• DDX  

– PML  

– SM fulminantne e. Marburg´i vorm 



Arvamus 

• Sclerosis Multiplex – fulminantselt kulgev 
vorm Marburg´i vorm 



Meespatsient 51.a  

• Lahang 

• Akuutsete ja kavitatsioonidega 
demüelinisatsioonialad mõlema poolkera 
kuklasagarates, P tagumises osas paremal 

• Arvamus: Marburgi tüüpi SM 



 



Schilder’s disease 

• SD is a rare acute or subacute disorder that can be defined 
as a specific clinical-radiological presentation of IIDD 
commonly affecting children and young adults. 

• The clinical spectrum of SD includes psychiatric 
predominance, acute intracranial hypertension, 
intermittent exacerbations, and progressive deterioration.  

• Imaging studies show large ring-enhancing lesions involving 
both hemispheres, sometimes symmetrically, and located 
preferentially in the parieto-occipital regions. These large, 
focal demyelinating lesions can resemble a brain tumor, an 
abscess or even adrenoleukodystrophy. 

Neuroradiology (2007) 49:393–409 
 



Schilder 
 

Serial brain MR images in a patient with SD who later developed clinically definite MS. FLAIR images (upper row) and contrast-enhanced 
T1-W images (lower row) were obtained serially over 6 months. Note the progressive appearance of large lesions in the posterior 
periventricular white matter. The 6-month scan obtained during an episode of optic neuritis shows a new contrastenhancing lesion in the 
right frontal white matter (arrow)    Neuroradiology (2007) 49:393–409 



Proposed criteria for Schilder’s disease 

• Clinical symptoms and signs often atypical for the 
early course of MS 

• CSF normal or atypical for MS 

• Bilateral large areas of demyelination of cerebral 
white matter 

• No fever, viral or mycoplasma infection, or 
vaccination preceding the neurological symptoms 

• Normal serum concentrations of very long-chain 
fatty acids 

Acute demyelinating disease. Classification and noninvasive 
diagnosis. Acta Neurol Scand 86:579–585 



Baló’s concentric sclerosis 
 

• BCS is thought to be a rare and aggressive variant of 
MS leading to death in weeks to months.  

• The pathological hallmarks of the disease are large 
demyelinated lesions characterized by a peculiar 
pattern of alternating layers of preserved and 
destroyed myelin. 

• Although BCS was initially described as an acute, 
monophasic and rapidly fatal disease, there is strong 
evidence that large Baló-like lesions are frequently 
identified on MR images in patients with a classical 
acute or chronic MS disease course, or in ADEM, with a 
nonfatal course. 

Neuroradiology (2007) 49:393–409 
 



Baló’s concentric sclerosis 

T2-W MR image shows a large focal lesion within the right frontal white matter. The striking 
lamellated pattern of alternating bands of demyelination and relatively normal white matter, 
reflecting either spared or remyelinated regions, is clear. 

Neuroradiology 
(2007) 49:393–409 
 



Balo 
www.radiopedia.org 

T2 T1+ Gd 



Haigusjuht 
• 17a noormees haigestus 12.02.04 hommikul ebamäärase 

tuimuse ja nõrkusega paremas kehapooles. Samaaegselt ei 
esinenud iiveldust ega peavalu. 

• Eelnevalt oli põdenud viirusinfektsiooni u.1,5 nädalat tagasi;  
paranenud.  

• Varasemas anamneesis viimase aasta jooksul suhteliselt sageli 
mõõduka tugevusega peavalusid, mis kestsid koguni mõne 
tunni. Peavalule eelnes sageli virvendusskotoom, kuid oli ka 
peavalusid ilma virvendushoodeta.   

• Hospitaliseerimisel 12.02 kõne selge, esines parempoolne 
hemiparees ja hemihüpalgeesia. 

• Järgnevate päevade jooksul seisund halvenenud, parees 
süvenes,  tekkis spastilisus ja posit. Babinski refl. paremal.  

• Alates 15.02 sügav motoorne ja osaline sensoorne afaasia. 



Haigusjuht  

• MRT 17.02 arvamus- peaaju venossete siinuste tromboos. 
Kujunemas venoosne infarkt vasakul parietaal- ja 
kuklasagaras. Väikesed venossed infarktid parema väikeaju 
poolkera ja parema frontaalsagara piirkonnas. Tõestuseks 
soovitatud teha DSA. Kui kliiniliselt siinustromboos ja 
venoosne infarkt üldse ei sobi, võiks arvesse tulla ka ADEM. 

• Kahjuks ei ole 17.02. 2004 MRT-d  PACS-is.  

• Diagnoosi täpsustamiseks toodud TÜ Närvikliinikusse 
19.02.04 

• Hospitaliseerimisel TÜK-i väljendunud sensomotoorne 
afaasia, mistõttu sõnaline kontakt ei ole sisuliselt võimalik, 
samal ajal on pt teadvusel. Esineb keelekalle paremale, 
parem NLV lamenenud, parempoolne hemiparees, käsi "2", 
jalg "3". Kp ref dex>sin, paremal vallandub Babinski 
sümptoom. 

 



19.02.2004 



19.02.2004 

FLAIR T1 



19.02.2004 

T1+Gd 



Haigusjuht 
• 19.02.2004 MRT peaajust kontrastainega 
• Esinevad mitmesed T2 hüperintensiivse signaaliga kolded 

valgeaines - väikeaju parema hemisfääri subkortikaalses 
osas, parema hemisfääri cella media tasemel ja küsitav 
kolle tagasarve läheduses, vasemal tagasarve ümber, 
ulatudes corpus callosumi piirkonda vasemal ning 
hemisfääri valgeainesse põhiliselt parietaalsel, osaliselt ka 
frontaalsel. Kortikaalse ja sügava hallaine haaratust ei 
ilmne. Koronaarsetel seljaaju läbivatel kihtidel jääb kahtlus 
ka koldele seljaaju kaelaosas. K-ainega vähesel määral 
kontrasteerub väikeaju kolle ning vasemas hemisfääris olev 
kolle..../ siinustromboosi dgn-da ei saa/.  

• Arvestades mitmeste valgeaine kollete olemasolu (k.a. 
corpus callosum, seljaaju, väikeaju), vähest turselist efekti, 
vähest kollete kontrasteerumist ja haigestumist peale 
viirusinfektsiooni, on tõenäoline ADEM. 



Haigusjuht 
• Neuroloogia osakonnas oleku vältel pt-l paranemistendents 

parema hemipareesi ja ka kõne osas.  

• Ravi: Methylprednizoloni i/v infusioonina kokku 5g, RKK ja 
logopeediline treening. 

• Kuna oligoklonaalsete antikehade vastus on tulemata, siis 
saadame selle posti teel. 

• Lõpparvamus, et tegemist on dissemineeritud 
entsefalomüeliidiga, kuigi kindlalt ei saa välistada ka 
polüskleroosi esimest atakki (sellele viitab MRT-l olevad 
erineva vanusega demüelinistatsioonikolded, mõnevõrra 
toetaks polüskleroosi dgn-i ka oligoklonaalsete antikehade pos 
tulemus). 

• 05.03 pt üle viidud Keila haigla taastusravi keskusesse. 



11.10.2004 

FLAIR 



11.10.2004 

T1+Gd 



09.12.2005 

FLAIR 



Lõplik dgn.: Scl.Multiplex 
Osales 3 aastat ravimuuringus, 

ägenemisteta. 



Järgmine haigusjuht 





T1+Gd 





3 kuud hiljem kontrolluuring, kliinilise 
ägenemiseta  

T1+Gd 



ADEM 

• ADEM is a severe, acute, demyelinating disease of the 
central nervous system, usually triggered by an 
inflammatory response to viral or bacterial infections and 
vaccinations 

• Patients commonly present with nonspecific  symptoms, 
including headache, vomiting, drowsiness, fever and 
lethargy, all of which are relatively uncommon in MS.  

• The course of ADEM is usually monophasic and affects 
children more commonly than adults, with no predilection 
for either sex.  

• In general, the disease is selflimiting and the prognostic 
outcome is favorable. 

Neuroradiology (2007) 49:393–409 
 



ADEM / SM 

Neuroradiology (2007) 49:393–409 

< 



ADEM 

• Unlike lesions in MS, ADEM lesions are often bilateral, 
have poorly defined margins on MR images , and 
predominantly involve the subcortical white matter, 
thalami and basal ganglia, particularly in children.  

• The spinal cord can be also affected, usually with large, 
tumefactive lesions. 

• Not infrequently an ADEM attack is the first 
manifestation of the classical relapsing form of MS.  

• 21% of patients with ADEM develop MS after a mean 
follow-up period of 2.36 years, and 27% after 5.64 
years Hartung HP, Grossman RI (2001) 



ADEM 



Acute transverse myelitis 
 • Acute transverse myelitis (ATM) is a focal 

inflammatory disorder of the spinal cord, 
resulting in motor, sensory, and autonomic 
dysfunction.  

• ATM can be idiopathic or develop in the context 
of viral, bacterial, fungal or parasitic infections, as 
well as in the course of systemic autoimmune 
diseases. 

• Although ATM can be a monophasic disease, it 
can also be the first manifestation of MS or 
Devic’s NMO (rarely recurrent TM) 



ATM 



Diagnostic criteria for idiopathic ATM 

• Development of spinal cord symptoms 

• Bilateral signs/symptoms 

• Clearly defined sensory level 

• Exclusion of extra-axial compressive etiology 
(MRI) 

• Presence of spinal cord inflammation (MR or CSF) 

• Symptom progression within the first days 

• No history of optic neuritis 

• No brain abnormalities (MRI) 

Transverse Myelitis Consortium Working Group (2002) Proposed 
diagnostic criteria and nosology of acute transverse 
myelitis. Neurology 59:499–505 



Haigusjuht 

• 51a naine 
• 2006 juuni progresseeruv alumine spastiline paraparees, 

vajas liikumisel ratastooli 
• PERH-i neuroloogia osakonnas  
• MRT – seljaaju kahjustus C4-Th8 
• Liikvor – tsütoos 31, valk 0,86 
• Kliiniliselt spastiline tetraparees ja uriini retensioon 
• Diagnoos: müeliit 
• Pulssravi metüülprednisolooniga 
• Sügis 2006 kõndis ühepoolse toega, põiehäireteta 
• 2007 jaanuaris süvenes parempoolsete jäsemete nõrkus, 

paranes nädalaga 
 

Tänud dr Ulvi Sorro’le 
 



Juuni 2006  



 juuni 2006 



Haigusjuht 

• 2007 jaanuari lõpus nägemishäire – udune nägemine + 
vaateväljade ahenemine 

• 2007 jaanuaris PERH-i neuroloogia osakonnas 
• Objektiivselt lisaks jalgade spastilisus 
• MRT peaajust – ajukoe hulgikoldeline kahjustus FLAIR ja T2 

hüperintensiivsete kolletega. Ulatuslik FLAIR signaali 
muutus nägemistraktis ja chiasma piirkonnas, parempoolne 
n.opticus paksenenud. Leid sobib SM-le 

• Diagnoos – Sclerosis multiplex 
• Pulssravi metüülprednisoloniga, pikkamööda paranes 
• Soovitatud pöörduda immunomoduleerivaks raviks SM 

Keskusesse 



02.02.2007 



02.02.2007 



02.02.2007 

Tractus opt., chiasma opt. 



2007 juuli 

• 2007 juulis jalgade kanguse ja nõrkuse süvenemine, 
vajas ratastooli  

• Kiirabiga hospitaliseeritud SM Keskusesse 
• Objektiivselt alumine spastiline paraparees, liigub 

ratastooliga, EDSS 7,0  
• Pulssravi Solu-Medroliga, osaline paranemine, hakkas 

kõndima kahepoolse toega EDSS 6,5 
• Arvestades sagedasi raskeid ägenemisi ning tõsist 

puuet otsustatud alustada immunomoduleerivat ravi 
mitoksantrooniga 

• Mitoksantroonravi 2007-2009, kokku 10 annust 
 



  

• Järgnevalt ägenemised aprillis 2008 (nägemislangus), 
märtsis 2009, septembris 2009, jaanuaris 2010 (jalgade 
kanguse ja nõrkuse süvenemine) 

• Kõikidel kordadel pulssravi statsionaaris 

• EDSS 6,5 - 7,0 

• Septembrist 2009 vajab enesekateteriseerimist 

•  2010 oktoobris SM Keskuses – mitoksantroonravi ajal 
mitmed ägenemised, näidustatud immunomoduleeriva 
ravi jätkamine tsüklofosfamiidiga, kuid urotoksilisuse 
tõttu ravi edasi lükatud 

 



2011 

• 2011 veebruaris ägenemine – bilateraalne 
nägemisnärvi neuriit, alumise parapareesi 
süvenemine – pulssraviga kerge positiivne 
dünaamika 

• 2011 märts alumise parapareesi süvenemine,  
– pulssravi 

• 2011 aprill – nägemisnärvi neuriit – pulssravi, 
1.annus tsüklofosfamiidravi 

 



12.04.2011 



September 2011 

• 04.09.2011 öösel kell 3 tundis et paha olla, 
iiveldus, „midagi on nihkes“, kiirabi saabudes ei 
suuda kõneleda, end väljendada, nutab 
lohutamatult, nägemise halvenemist või pareesi 
süvenemist eitab 

• Hospitaliseeritud LTKH-sse 
• Objektiivselt: raske düsartria? Motoorne afaasia? 

Osaliselt vastab kirjutades. Igakülgselt 
orienteeritud, teadvushäireta. Spastiline 
tetraparees – kätes kerge, jalgades sügav parees 

• Süvenev teadvushäire – viidud üle IRO-sse 
 



MRT 04.09.2011 

 

FLAIR 



MRT 04.09.2011 

T1+Gd 



MRT 08.09.2011 

T1+Gd T2 



04.09.-22.09.2011 IRO 
• Intubeerituna juhitaval hingamisel 
• Sekundaarne meningoentsefaliit sepsise foonil? 
• liikvor - tsütoos 4, valk 0,3 
• herpes negatiivne, HIV negat. 
• EhhoKG – pole septilist endokardiiti 
• PML? Seotud tsütostaatilise raviga? 
• Korduvalt määratud JC viirust PCR meetodil liikvorist – 

negatiivne 
• Plasmafereesi teostamisest anestesioloogid keeldusid 
• i/v immunoglobuliin kokku 160mg 
• AQP4 seerumis positiivne  



22.09-24.10.2011 

• Saabudes neuroloogia osakonda lamab avatud 

silmadega, ei jälgi, sõnaline ja sisuline kontakt puudub, 

jäsemetes aktiivsed liigutused puuduvad, vajab 

lisahapnikku 

• Lahkudes täidab üksikuid korraldusi, jalgu minimaalselt 

painutab, vasaku käe mõõdukas parees, paremat kätt 

kasutab aktiivselt ja sihipäraselt, tahvlile kirjutatud 

valikutest näitab õigele sõnale, ise kirjutab üksikuid tähti, 

sõnaline kontakt puudub. Sundnutt. Düsfaagia tõttu 

nasogastraalsond. 

• Taastusravile Keila taastusravikeskusesse 



MRT 29.09.2011 



NMO- Neuromyelitis optica- Devic’s 
disease 

• Harva esinev põletikuline ja demüeliniseeriv 
autoimmuunne kesknärvisüsteemi haigus 

• Haigestumine 30-ndate eluaastate lõpus 

• Naistel 5-10x rohkem kui meestel  

• 80-90% korduvate ägenemistega kulg, 10-20% 
monofaasiline kulg 
– Ägenemised  tavaliselt  varakult  - teine ägenemine 1 aasta jooksul 

60%, 2 aasta jooksul 90% 

– Ägenemise sümptomid süvenevad mõne päeva jooksul, seejärel 
paranemine nädalate või kuudega 

EFNS Guidelines on diagnosis and management of neuromyelitis optica 2010 



NMO sümptomid 
• N.opticuse neuriit 

– Nägemise langus, valu 

– Pimedus vähemalt 1 silmast 60% korduvate ägenemistega kulu 
ja 22% monofaasilise kulu korral 

• Müeliit 
– Täielik transversaalne müeliit tetra- või parapareesiga, 

sensoorsete häirete ja sfinkterite düsfunktsiooniga 
• SM – äge osaline transversaalne müeliit – sümptomid kergemad, 

asümmeetria 

– 1/3 radikulaarne valu, Lhermitte` sümptom 

– Ajutüve sümptomid – pearinglus, oksendamine, trigeminuse 
neuralgia, diplopia, ptoos, kuulmislangus. Hingamispuudulikkus. 

• 15% - entsefalopaatia, kognitiivne düsfunktsioon 
– Magana et al 2009 – 5 NMO seropositiivset naist – teadvushäire, 

posterioorne reversiibelne entsefalopaatia sündroom 

• Endokrinopaatiad 
– amenorröa, galaktorröa, hüpotüreoidism, diabetes insipidus 

 



MRT 

• 94% ägeda n.opticuse neuriidi ajal nägemisnärvi 
kontrasteerumine 

• Seljaaju kolded kaela- ja rinnaosas 
– 3 või rohkema segmendi ulatuses, kolle võib ulatuda kaelast kuni 

seljaaju lõpuni 

– kogu ristlõige haaratud, turse, kontrasteerumine ägedas faasis 

– Remissiooni ajal võivad peaaegu täielikult kaduda 

– SM- kolle harva >2 segmendi, sageli asümmeetriline, seljaaju 
tagumises osas 

• Peaaju MRT normis algul 55-84% pt, haiguse arenedes kuni 
85% pt-dest valgeaine kolded 
– Enamasti mittespetsiifilised, harva täidetud SM kriteeriumid 

– Sümptomaatilised peaajukolded ei välista NMO-d – NMO-pt-d 
PRES-episoodiga: bilat T2 kolded frontaalsel, 
parietooktsipitaalsel, cerebellumis 

 

EFNS Guidelines on diagnosis and management of neuromyelitis optica 2010 



• NMO IgG/AQP4 antikehad – aastaid enne 
sümptomeid (Nishiyama 2009) 

• AQP4 tase korreleerub haiguse aktiivsusega, 
väheneb immunomoduleeriva raviga (Jarius 
2008) 

• 10-25% pt, kel kliiniliselt NMO – 
seronegatiivsed 

Aquaporin 4 



NMO diagnoosi kriteeriumid 

• 2 absoluutset kriteeriumi 
– Nägemisnärvi neuriit 

– Müeliit 

• Vähemalt 2 kolmest toetavast kriteeriumist 
– MRT-s seljaaju kolle 3 või enama segmendi ulatuses 

– Ei ole täidetud peaaju MRT kriteeriumid SM dgn-ks 

– NMO-IgG seerumis 

 

Wingerchuk et al 2006 

Neurology 2006;66(10):1485-9 



43-a naine – NMO 2 aastat,  
eelnevalt raviks steroid ja 
plasmaferees 
Äkki teadvushäire,  
MRT-s üliäge tursega 
demüelinisatsioon, mis viis pitsumise 
ja ajusurmani  
vaatamata ravile  
(2 kuuri plamafereesi, 
mannitool, hüpertooniline sool,  
metüülprednisoloon) 
 



• Magana et al 2009 – 5 NMO pt, PRES-le sobiv 
kliiniline ja radioloogiline leid, kõigil teadvushäire, 
paranesid, seos vererõhu kõikumise või 
immunosupressiooniga 
– PRES 7%järjestikusest Mayo kliinikusse saabunud 

NMO IgG positiivsest patsiendist 

• Eichel et al 2008 – kahel viiest NMO IgG 
seroposit. pt-st arenes sündroom, mida 
interpreteeriti kui ägedat dissemineeritud 
entsefalomüeliidi-taolist sündroomi 

• Matsushita et al 2009 – ulatuslik vasogeenne 
turse 5 NMO  AQP4 positiivsel patsiendil 
– 3 pt - laialdane difuusne valgeaine kahjustus 
– 1 pt - basaalganglionide kahjustus 
– 1 pt - corpus callosumi kahjustus 

 



Devic’s neuromyelitis optica 

• Devic’s NMO is an uncommon, acute, severe IIDD that 
can be considered a distinct disease rather than a 
variant of MS. 

• NMO is characterized by severe unilateral or bilateral 
ON and complete transverse myelitis which occur 
simultaneously or sequentially within a varying period 
of time (weeks or years), without clinical involvement 
of other regions of the CNS. 

• This selective and aggressive involvement is now 
recognized to typically evolve as a relapsing disorder 
that results in severe residual injury with each attack 
due to considerable myelin destruction and axonal loss 

Neuroradiology (2007) 49:393–409 



Clinical, biological and radiological differences between 
Devic’s (NMO) neuromyelitis optica and multiple 

sclerosis  

Neuroradiology (2007) 49:393–409 
 



Optic neuritis 
• ON, either papillitis or retrobulbar neuritis, is characterized 

by rapid deterioration of vision in one or both eyes that is 
sometimes associated with retrobulbar pain and usually 
recovers spontaneously within a few weeks after onset. 

• Although ON can have an isolated and monophasic course, 
it can also be the first manifestation of MS or Devic’s NMO 

• Recurrent forms of ON are more likely to develop into MS, 
while severe visual loss, presence of papillitis, and bilateral 
involvement indicate a low-risk profile for the development 
of MS 

• Brain MR imaging is mandatory in patients who present 
with ON for the first time, as the presence of asymptomatic 
focal lesions (>50% of patients) indicates a high risk of 
developing MS 

Neuroradiology (2007) 49:393–409 
 



ON 

T2 fatsat T1 + Gd fatsat 



Brainstem inflammatory-demyelinating 
syndrome 

• Brainstem inflammatory-demyelinating 
syndrome is frequently the first clinical 
manifestation of MS, although this condition 
can also continue as a monophasic disease. 

 



Acute brainstem syndrome 
• Bickerstaff encephalitis is a rare form of acute 

brainstem syndrome considered to be a form of 
ADEM 

• Inflammation appears to be confined to the 
brainstem 

• The syndrome has a benign prognosis 

 

2 kuud hiljem täielik paranemine  



• Recurrent optic neuritis 
• ON may have a recurrent course (recurrent ON, RON) 

without events referable to other parts of the central 
nervous system. Severe visual loss in the first episode and 
early relapses indicate a high-risk profile for developing 
NMO   Arch Neurol 61:1401–1405; Neurology 60:848–853 

• Relapsing transverse myelitis 
– RTM occurs in MS, NMO and other conditions, including 

systemic lupus erythematosus and herpes simplex infection. 
Recurrent myelopathy also occurs in antiphospholipid antibody 
syndrome and spinal arteriovenous malformation 

– Idiopathic RTM is characterized by recurrent attacks of 
inflammatory demyelination and  necrosis restricted to the cord 
and brainstem, sparing the cerebral hemispheres and optic 
nerves. Possible restricted variant of NMO    
     Clin Neurol Neurosurg 107:132–135 
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Metakrom. 
leukodüstr. 









Valgeaine haigused 

• „Klassikalised“ leukodüstroofiad: 
adrenoleukodüstroofia, Krabbe (globoid cell), 
metakromaatiline leukodüstroofia ... 

• veel mõned tuntumad: Alexander, Canavan, 
Cockayne, Pelizaeus-Merzbacher 

• „Pattern recognition“ 

• Dif.dgn. : muster ei ole alati spetsiifiline, sõltub 
haiguse staadiumist jne. Diagnoosi ei õnnestu 
algul panna kuni 40% juhtudest (eksperthinnang) 









... 

• PRES, vasogeenne turse, 
radiatsioonikahjustus, kemoteraapia 

• Osmootiline demüelinisatsioon 
(hüponatrieemia korrektsioonist tingitud) 
– tsentraalne ponsi müelinolüüs 

– ekstrapontiinne 

• Periventrikulaarne leukomalaatsia (PVL) 

• Vaskulaarsed haigused (CADASIL), migreen 

• Ealised muutused valgeaines 



Lõpp 


