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MRT uuring koosneb erinevatest 
sekventsidest, mis on skanneeritud  
erinevates tasapindades

Sekventsid ja tasapinnad on valitud vastavalt 
 uuritavale piirkonnale ja kliinilisele 
probleemile

Sekventside ja tasapindade kombinatsiooni 
teatud probleemile lähenemiseks 
nimetatakse uuringualgoritmiks või 
uuringuprotokolliks



T2 kujutised- T2 FSE; T2 TSE; T2 FRFSE
Vesi- hüperintensiivne
Ajukude-  veest hüpointensiivsema signaaliga
Lihased – veest hüpointensiivsema signaaliga
Rasv- hüperintensiivne
Lubistused, kortikaalne luu- signaalivabad
Veri- sõltuvalt vanusest, intensiivse,  vahepealse 
signaaliga või signaalivaba



T1 kujutised- 
T1 SE; T1 TSE; T1 FSE

Vesi- hüpointensiivne
Ajukude-  veest intensiivsema 
signaaliga
Lihased – veest intensiivsema 
signaaliga
Rasv- hüperintensiivne
Lubistused, kortikaalne luu- 
signaalivabad
Veri- sõltuvalt vanusest, 
intensiivse või vahepealse 
signaaliga



PD kujutised- PD FSE;  PD TSE

Intermediate weighted- vahepealse signaaliga- 
erinevad hallskaala toonid
Vesi, ajukude, lihased- vahepealse signaaliga
Rasv- intensiivse signaaliga
Lubistudes, kortikaalne luu- signaalivabad



T2 FLAIR- TIRM Dark Fluid, Turbo Dark Fluid

Surutakse maha vedeliku, liikvori signaal, kahjustuskolded 
on intensiivse signaaliga
Väga tundlik ka väikeste kollete leidmisel
Turselised alad (ajuturse, põletik, perifokaalne turse) on 
samuti intensiivse signaaliga

tuumorsm



T2 gradient kujutised
T2*GRE, SWAN, SWI, MERGE, 

T2hemo, ...

toob välja mikrohemorraagiad, 
lubistused, ladestused, luu kontuurid

mikrohemorraagiad

lubistunud sub-
ependümaalne sõlm lubistused tuumoris



VERI

• signaali intensiivsus sõltub 
hematoomi vanusest

• erütrotsüüdid sisaldavad 
hapniku kandjana hemoglobiini

• hemoglobiini koostises on raud
• hemoglobiini oksüdatsiooni 

aste/raua ionisatsiooniarv on 
seotud magneetiliste 
omadustega

T1

T2



Sekvents/
hemorraagia vanus

T2 SE T1 SE DWI

hüperakuutne (< 12 t)
intratsellulaarne oksühemoglobiin

hüper iso/hüpo hüper

akuutne (mõni tund kuni päevi)
intratsellulaarne deoksü-hgb

hüpo iso/hüpo hüpo

varane subakuutne (mõned 
päevad)
intratsellulaarne methemoglobiin

hüpo hüper hüpo

hiline subakuutne (4. päev kuni 1 
kuu)
ekstratsellulaarne methemoglobiin

hüper hüper hüper

Vere signaal sõltuvalt hematoomi 
vanusest

Erasmus Course of Magnetic Resonance Imaging, Central Nervous System, London, June 2007 



Veri: akuutne ajusisene  hemorraagia

T1

T2

T2*GRE

Infarkt sekundaarse verdumisega

T1 T2 T2*GRE

T1 T2 T2*GRE



T1 IR
 Ettevalmistav ilmulss- faasi nihe hall- ja valgeaine 

vahel--> suurem erinevus hall- ja valgeaine signaali 
vahel

 Abiks struktuuri hindamisel, nt. kortikaalsed 
düsplaasiad

kortikaalne düsplaasia



FIESTA; DRIVE; CISS; T2 spc
Tugevalt T2 kaalutud 3D sekventsid: 

isomeetriline voxel, võimaldab 
rekonstruktsioone erinevates 
tasapindades, 3D kujutiste 
rekonstrueerimist

           Kasutatakse nt. 
• kraniaalvärvide 

visualiseerimiseks
• sisekõrva struktuuride 

visualiseerimiseks
• liikvoriteede läbitavuse 

hindamiseks
    



3D sekventsid: 
T1, FLAIR, PD, T2 kaalutud

CUBE, BRAVO, 3D FSPGR, 3D T1 FFE,
FLASH, ...



DWI ja ADC
Diffusion Weighted Images; ep. diff
Appearent Diffusion Coeficient

Meetod põhineb veemolekulide difusiooni 
muutusel ruumis:

isheemilised alad akuutses staadiumis
abstsessid
rakurikkad koed /tuumorid

Difusiooni muutuse e. restriktsiooni korral on näha 
DWI signaali intensiivistumine/ ADC signaali langus



DWI- äge isheemia

Signaali muutus tekib esimese 30 min 
jooksul

Rakkudes hapniku nälg, energia puudus, 
rakumembraani pumbad ei tööta, rakud 
paisuvad, rakkudevaheline ruum väheneb



DWI / ADC- aju abstsess

DWI ja ADC- infiltratiivse kasvuga tuumor ajus

DWI ADC

DWI ADC



Veresoonte uuringud
TOF angio- kujutise moodustamine verevoolu 
signaali alusel; kontrastainet ei kasutata
Kasutatakse aju arterite ja suurte veenide, siinuste 
visualiseerimiseks
Kaela-, perifeersed arterid- sageli täiendava uuringuna

Kontrastainega MR angio- kujutis 
moodustatakse valendiku kontrastainega täitumise 
alusel; kontrastaine süstitakse i/v, püütakse kinni 
kontrastaine boolus
Kasutatakse enam karotiidarterite, aordi hindamisel



TOF angio veenidele ja 
arteritele



Aju MRT uuringutel 
kasutatavad  kontrastained

Paramagneetilised, sisaldavad 
gadoliiniumit (Gd)

T1 efekt- signaali 
intensiivistumine T1 kujutistel

Eestis saadaval 
– Omniscan  (Gd-DTPA-

BMA), 

– Magnevist  (Gd-DTPA),

– Gadovist  (Gd-BT-DO3A)



•Kontrastaine süstitakse veeni, filtreerub veresoontest  
kudede ekstratsellulaarsesse ruumi
•Normaalses ajukoes kontrastaine ei läbi 
hematoentsefaalset barjääri (HEB)
•Patoloogiate puhul HEB katkemine-->  kontrasteerumine
•Ajuvälistes struktuurides HEB puudub

T1 T1+CT2

Basaaltuumade kontrasteerumine



Aju uuringud: rutiin
Sl 5 mm, Sp 1mm, FOV 22- 24 cm
3 plane loc (localizer, pilot, scout, survey, plan 
scan)
T2 kujutised
T2 FLAIR kujutised
T1 kujutised
DWI kujutised
T2*GRE (MERGE, SWAN)
Erinevad tasapinnad: aksiaalid, sagitaalid, 
koronaarid 



Erinevate kliiniliste probleemide puhul võib lisada 
võimaliku täiendavat infot andvaid sekventse
•Hüdrotseefalus- liikvoriteede läbitavuse 
hindamiseks FIESTA (CISS, DRIVE)
•Kraniaalnärvide hindamiseks FIESTA
•Epilepsia- T1 IR kortikaalse hallaine hindamiseks
•Sclerosis multiplex- PD kujutised 
•Ebaselge koldeleid: täpsustamiseks- 
kontrastainega T1
•Vaskulaarne patoloogia- veresoonte uuringud 
(arteritele, veenidele, malformatsioonidele kaalutud 
TOF)



MR spektroskoopia- metaboliitide 
hindamiseks – tuumorid, ainevahetuslikud 
patoloogiad, kollete dif. diagnostika

Perfusioon- kudede vaskularisatsiooni 
hindamikseks

DTI- diffusion tensor imaging- valgeaine 
traktide hindamiseks

fMRI- funktsionaalne MRI- 
aktivatsioonikeskuste leidmiseks



Kolju
 kolju konveksiteet
 koljupõhimik
 näokolju
Koljuluude sisemine ja väline 

kiht on kortikaalne luu
Diploe- sisaldab luuüdi, 

veresooni
Endokraniaalne pind- 

periostaalne dura, vaod 
veresoontest, õhenemised 
arahnoidaalsetest 
granulatsioonidest



Ajukelmed e. meningid
 kõvakelme- dura
 pehmekelmed- aracnoidea, pia

diploe veenid
arahnoidaalsed granulatsioonid

venoosne siinus

falx
aju hallaine

liikvor
dura

aracnoidea trabekulatsioonid

aracnoidea

pia aju pinnal
subarahnoidaalruum

aracnoidea
epiduraalne ruum (potensiaalne)

pindmised ajuveenid

www.imaios.com



Ajukelmed e. 
meningid: dura

2 kihti: väline/periostaalne ja   
sisemine/meningeaalne

sisemine kiht moodustab duplikatuuridena falxi, 
tentoriumi

ulatub orbitasse ja läbi foramen magnumi 
spinaalkanalisse 

teistes foramenites liitub meningeaalne dura 
närvide epineuriumiga ja veresoonte 
adventiitiaga

 

www.imaios.com

tentooriumi mulk
kraniaalne dura leste

tentorium

falx
diafragma 
sellae
Meckeli koobas



Ajukelmed e. meningid: 
pehmekelmed

 arahnoid- õhuke, liitunud duraga, võib 
moodustada arahnoidaalseid 
granulatsioone

 pia- katab aju pinda, sopistub 
kortikaalvagudesse, 

  penetreeruvate arterite ümbruses 
moodustab perivaskulaarseid ruume 
(PVS e. Virchow- Robini ruume)



Pildileid
 dura- 1-2 mm paksune, kontrasteerub 

vähesel määral
 arahnoid- normaalsena ei eristu; kui 

pakseneb, siis koos duraga ning nad ei 
ole omavahel eristatavad, 
arahnoidaalsed granulatsioonid 
projetseeruvad duraalsetesse 
siinustesse

 pia- normaalsena ei eristu; 
perivaskulaarsed ruumid on näha



Falx, tentorium

T1

T1

T2 T1 T1

T1+C T1+C



Arahnoidaalsed 
granulatsioonid

T1+C

T1+C

T1+C

T1+C

T2

T1+C



Perivaskulaarsed 
ruumid (PVS)

T2



Leptomeningeaalne 
kontrasteerumine

T1+C



Meningeaalne 
kontrasteerumine

T1+C

T1+C

T1+C

T1+C

T1



 EDS- epiduraalruum- potensiaalne 
ruum kolju ja dura vahel

 SDS- subduraalruum- potensiaalne 
ruum sisemise dura lestme ja 
arahnoidi vahel

 SAS- subarahnoidaalne ruum, 
liikvoriga täidetud ruum arahnoidi ja 
pia vahel

 PVS- piaga vooderdatud, 
interstitsiaalset koevedelikku 
sisaldav ruum penetreeruvate 
arterite ümbruses,

  PVS ei ole ühenduses SAS-gasubduraalne 
hematoom T1

T2



Subduraalne
 abstsess



Supratentoriaalne aju

2 hemisfääri
hemisfääride vahel on fissuur, 

milles on falx
välimine kortikaalne hallaine 

katab valgeainet
sügaval hallaine tuumad 

(basaalganglionid, taalamus)
ajuvatsakeste süsteem

FLAIR

T2



Ajusagarad

Frontaalsagar 
pretsentraalsel motokorteks

Parietaalsagar
post-tsentraalsel somatosensoorne korteks

Kukla- e. oktsipitaalsagar
primaarne nägemiskorteks

Temporaalsagar
ülemine käär sisaldab primaarset kuulmiskeskust
keskmine- kuulmis, nägemis- ja somatosensoorseid 

ühendusteid
mediaalsel- limbiline süsteem

www.a2zpsychology.com



www.imaios.com



Valgeaine traktid
Assotsiatsioonikiud

ühendavad sama hemisfääri erinevaid 
kortikaalseid piirkondi, cingulum on pikk 
assotsiatsioonikiud

Komissuraalsed kiud
ühendavad sarnaseid kortikaalseid piirkondi 

erinevates hemisfäärides, corpus callosum on 
suurim hemisfääre ühendav struktuur

Projektsioonikiud
ühendavad kortikaalset hallainet basaaltuumade, 

ajutüve, väikeaju, seljaajuga, capsula interna on 
suurim projektsioonikiud



cingulum

capsula 
interna

corpus callosum

corpus callosum



Corona radiata
kiud capsula internast kortikaalsete 

keskuste suunas
Capsula interna

korteksisse minevate/ sealt tulevate 
kiudude kogum 

tagumine säär- 
kortikospinaaltrakt- 
ajutüvesse, seljaajusse

põlv e. genu- 
kortikobulbaarkiud- 
ajutüvesse, seljaajusse 
kraniaalnärvide 
motoorsetesse tuumadesse 

eesmine säär- frontopontiinsed, 
thalamokortikaalsed kiud 





demüeliniseeriv haigus (ADEM)- valgeaine kolded

traktide asümmeetria- vasakul kahjustus



Basaaltuumad- paarilised 
süvad hallaine tuumad
nucleus caudatus
putamen
globus pallidus

Taalamus- paariline tuumade 
kompleks, enamuse 
sensoorsete teede 
ümberlülituskoht

http://www.radiologyassistant.nl



T2- hüpoksiline kahjustus

DWI

ADC
CJD



Sella, hüpofüüs
Hüpofüüs- paikneb sella põhjas

adenohüpofüüs- 80% näärmest, eemises osas, 
hormonaalne sekretsioon

• kontrasteerub intensiivselt
• 15-20%-l norm patsientidel on juhuleiuna 

kontrasteerumise defekt- tsüst või 
mittefunktsioneeriv mikroadenoom

neurohüpofüüs- tagumises osas, salvestab 
vasopressiini, oksütotsiini

• T1 kujutistel intensiivse signaaliga- - 
põhjustatud vasopressiini/oksütotsiini 
sisaldusest

  



Hüpofüüs

Wikipedia

hüpofüüs hüpofüüs hüpofüüs



Sinus cavernosus

a. cerebri ant.
a. cerebri int.

sinus cavernosus

III n. oculomot.
IV n. trochlearis

VI n. abducens
N. trig. I haru n. ophth

N. trig. II haru n. maxill.

a. cerebri int.

sisaldab veene, kraniaalnärve, sisemist 
unearterit ja sümpaatilist pleksust

www.imaios.com



Kavernoossiinus: 
veenid

paarilised, duraga vooderdatud venoossed siinused
omavahel ühenduses, 
dreneeruvad v. jugularis int.-sse
siia suubivad v. opht. inf. ja sup. ja sfenoparietaalne siinus

kraniaalnärvid
– lateraalsel dura duplikatuuri vahel:

• III (n. oculomot.) 
• IV (n. trochlearis), 
• V1, V2 (n. trigeminuse 1. ja 2. haru)

– kavernoossiinuses:
• VI (n. abducens) 



Pinealise piirkond
Corpus pinealis
 parenhüümi rakud, germ cells, gliiarakud
 sekreteerib melatoniini (uni/ärkvelolek), 

reproduktiivse funktsiooni regulatsioon
 kontrasteerub ühtlaselt
 võib sisaldada lubistusi, tsüste

III vatsakese tagumine retsess
Sisemised ajuveenid, v. Galeni
Corpus callosum, tectum 

mesencephali 



Pinealise
prk.



Tagumine koljukoobas
Ümbritsetud koljuluudest, sisaldab 

– ajutüve, väikeaju
– ajuveejuha, IV vatsakest
– ümbritsetud liikvoriruumist, 

milles 
vertebrobasillaarsüsteemi 
arterid ja veenid, kraniaalnärvid



Infratentoriaalne aju
Ajutüvi koosneb
• keskajust (mesencephalon)
• ajusillast (ponsist)
• piklikajust (medulla obongata)

Väikeaju
2 hemisfääri, vermis, tuumad, 

väikeajujalakesed
integreerib koordinatsiooni 

liigutusi ja 
peenmotoorikat, reguleerib 

lihastoonust

www.imaios.com



Ajutüvi
mesencephalon
pons 
medulla
Funktsionaalselt:

ventraalne osa- suured alanevad 
valgeaine traktid

• keskajus- ajujalakeses
• ponsis bulbus
• medullas püramiidid

dorsaalne osa- sisaldab 
retikulaarformatsiooni, 
kraniaalnärvide tuumi



Ponto-tserebellaarnurk
PC nurk

PC tsistern
Sisemine kuulmekäik
Sisaldavad:

liikvorit
kraniaalnärve: VII (n. facialis), VIII (n. 

vestibulocochlearis) 
AICA- anterior inferior cerebellar artery

Luus- tigu, poolringkanalid, n. 
facialise kanal



Liikvoriruumid

aqueduct

IV vatsake

külgvatsakesed külgvatsakesed 
for. Monro`d

III vatsake

for. Luschkad



Subarahnoidaalruumid 
(SAS), tsisternid

SAS läbivad mitmed trabeeklid, septid ja 
membraanid, mis moodustavad väiksemaid ruume 
e. tsisterne

tsisternid on ühenduses omavahel ja vatsakeste 
süsteemiga--> haiguste levik, kirurgilised 
lähenemisteed; 

  tsisterne läbivad kraniaalnärvid, veenid ja arterid, 
läbivad struktuurid on kaetud pia- taolise 
rakukihiga

vaod (sulci) eraldavad ajukääre (gyri), lõhed 
(fissura) hemisfääre ja sagaraid



TsisternidSupratentoriaalsed/ 
peritentoriaalsed
velum interpositumi tsistern

interpedunkulaarne
suprasellaarne
quadrigeminal

ambient 
(perimesentsefaalne)

T2

T2



TsisternidInfratentoriaalsed
mittepaarlised:

• prepontiinne
• premedullaarne
• cisterna cerebelli sup
• cisterna magna

paarilised
• tserebellopontiinne
• tserebellomedullaarne



Plexus choroideus
Sekretoorne epiteel, produtseerib 
liikvorit, paikneb  

 külgvatsakeste kehaosas ja 
temporaalsarvedes 

 III vatsakese laes
 IV vatsakese alaosa laes

Liikvor resorbeerub arahnoidaalsete 
granulatsioonide kaudu

 



suprasellaarne tsistern
quadrigeminal tsistern
IV vatsake

piklikaju

seljaaju tsentraalkanal
cicterna magna

sinus rectus

v. Galeni
supratserebellaarne tsistern

arachnoidplexus III vatsakese 
laes

velum interpositum
arahnoidaalne granulatsioon
subarahnoidaalruum

sinus sagitalis sup

arachnoidplexus 
külgvatsakeses

premedullaarne tsistern

plexus IV vatsakeses

perikalloosne ruum

www.imaios.com  e- anatomy: neuroanatomic atlas



Arterid

Arteria Carotis 
Interna- ACI ja 
selle harud- 
eemine 
tsirkulatsioon

Basillaararter ja 
selle harud- 
tagumine 
tsirkulatsioon 

TOF



Eesmine 
tsirkulatsioon

ACI 
enne hargnemist annab a. ophthalmica:
ACA – a. cerebri anterior

A1 segment enne AcoA-d 
A2 e. vertikaalne segment 

hemisfääride vahel 
  ümber c. callosumi genu 
A3 falxi vaba serva all

MCA – a. cerebri media
M1 horisontaalne, hargneb 
  2-ks või kolmeks
M2 segment e. insulaarne segment 
M3 e. operkulaarne segment

http://www.radiologyassistant.nl



Tagumine 
tsirkulatsioon

Vertebraalarterid:
eesmised/tagumised 

spinaalsed arterid
ajutüve perforeerivad arterid 
PICA (a. cerebelli post. inf.)

Basillaararter: 
AICA (a. cerebelli ant. inf.), SCA (a. 

cerebelli sup.), 

ponsi ja keskaju perforeerivad 
arterid

PCA- a. cerebri post.
P1, PcoA, P2 (e. ambient), 
P3 (e.quadrigeminal), P4 (e.kortik.) 

 



Willisi ring
10 komponenti

 2 ACI
2 ACA A1 segmenti
1 AcoA
2 PcoA
2 PCA P1 segmenti
Basillaararter



Vaskulaarsed 
territooriumid

PICA- Posterior Inferior 
Cerebellar Artery

SCA- Superior Cerebellar Artery

AChA- Anterior choroideal Artery

LSA- Lenticulo- Striate arteries

ACA- Anterior Cerebral Artery

MCA- Middle Cerebral Artery

PCA- Posterior Cerebral Artery 



Duraalsed venoossed siinused ja 
ajuveenid

sinus sagitalis sup.

sinus intercavernosus ant.

sinus intercavernosus post.

sinus sphenoparietalis

plexus basillaris

sinus rectus

confluence sinuum

sinus transversus

sinus occipitalis
sinus sigmoideus

sinus marginalis

sinus petrosus sup

sinus petrosus inf

sinus cavernosus



Duraalsed venoossed siinused
suured venoossed kanalid, mille 

seinad moodustuvad dura voltidest
saavad verevarustus kortikaalsetest 

veenidest, subependümaalsetest 
veenidest

Ajuveenid
   kortikaalsed veenid- 
– paiknevad subarahnoidaal-    

ruumis
– suubuvad duraalsetesse 

siinustesse
    subependümaalsed veenid- 

vatsakeste seintes
http://www.radiologyassistant.nl



Venoossed 
territooriumid•Keskmine/ülemine pindmine 

osa ajust dreneerub 
kortikaalveenide kaudu sinus 
sagitalis sup.sse
•Tagumine/alumine 
temporaalsagar ja piirnev 
parietaalsaar- v. Labbe kaudu 
Sinus transversusesse
•Insula korteks, s. Sylvii ümbruse 
parenhüüm-
sfenoparietaalsiinusesse
•Süvad struktuurid, mediaalne 
temporaalsagar- sisemisse 
ajuveeni 



MRT-s alati näha 
sinus sagitalis superior, sinus rectus,sinus 

transversus, sinus sigmoideus, sisemised 
ajuveenid

pindmised veenid- arv ja suurus 
varieerub

süvad veenid- näha on suuremad
Vahetevahel on näha

• sinus sagitalis inferior, sinus 
petrosused

Harva või üldse mitte pole näha
•  kavernoossinus, 

sfenoparietaalne siinus, 
oktsipitaalne siinus, kliivuse 
venoosne plexus. 

 



tromboos

TOF TOF

T1+C
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