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Naispatsient 34 a. Naispatsient 34 a. 
• Haigestus 2004 a aprillis

– Paremas käes vastutahtelised liigutused, 
kõnehäire

• Objektiivselt (aug 2004)
– ekstrapüramidaalne liigutushäire 

(müoklooniline hüperkinees) paremas käes, 
osaline motoorne afaasia, apraksia, 
düskalkulia, kerge parempoolne 
püramidaalsündroom, kognitiivne häire 



  

Naispatsient 34 a. Naispatsient 34 a. 

• Peaaju ebaselge kahjustus 
magnetuuringul, stereotaktiline biopsia 
2. septembril 2004



  

Naispatsient 34 a. Naispatsient 34 a. 

• 2005 elas rahuldavalt, õppis koduste 
töödega toime tulema

• Käis ise linnas poes
• 2006 alguses lonkamine, süvenev 

dementsus
• 2006 august – vajalik pidev kõrvalabi, 

istub abiga, ei räägi, puhtust ei pea
• 2007 progresseeruv sügav defekt



  

MR 5.06.2004MR 5.06.2004

• Kolded T2 , FLAIR , T1=
– Vasakul P-l subkortikaalses ja 

periventrikulaarses valgeaines 
mitteekspansiivne 

– Vasakul basaaltuumades 
putamen´is

T2 ax

T2FLAIRax

–Corpus 
callosum´is

T2FLAIRsag



  

MR 25.08.2004MR 25.08.2004

T2FLAIRax/sag

•VA+HA FT-l

•Kolded suurenenud

•Minimaalne         
    
kontrasteerumine
T1Gdax



  

T1Gdax

T1Gdsag

T2FLAIRax

MR 16.01.2005MR 16.01.2005

T2FLAIRax

MR 13.02.2006MR 13.02.2006



  

MR 29.11.2006MR 29.11.2006

T2FLAIRax T1sag

•Atroofia

•VA vähenemine

•T1 “mustad augud”



  

MR leidMR leid
• Alguses asümmeetrilised, pärast 

sümmeetrilisemad
• Haaratud 

– Subkortikaalne valgeaine 
– Kortikaalne hallaine 
– U-kiud e. jukstakortikaalne valgeaine
– Periventrikulaarne valgeaine hiljem

• Kolded alguses supratentoriaalsel, 
pärast ka subtentoriaalsel



  

KokkuvõteKokkuvõte
• Mitmekoldeline, progresseeruv, aeglase 

kuluga nii valge- kui hallainet haarav 
protsess

• DDX
– Subakuutne entsefaliit

• Paraneoplastiline
• Viirusjärgne -  Subakuutne Skleroseeriv 

PanEntsefaliit - SSPE 
– Demüeliniseeriv haigus SM



  

ArvamusArvamus

• Subakuutne Skleroseeriv 
Panentsefaliit - SSPE



  

Naispatsient 34 a. Naispatsient 34 a. 
Histoloogia vastus (prof. Kulla)
• Valgeaine, kohati pseudospongiformne 

mikrotsüstiline muutus, rohkelt 
hüpertrofeerunud gliiarakke, 
perivaskulaarselt vähe lümfotsütaarset 
infiltraati

• Arvamus: demüeliniseeriv närvihaigus 
koos reaktiivse glioosi ja reaktiivsete 
põletikuliste muutustega



  

Naispatsient 34 a. Naispatsient 34 a. 
Histoloogia vastus (Göttingen, prof. Brück)

• Leid ei sobi SM ega ADEMga
• Tuleks mõelda viirus- või 

paraneoplastilisele entsefaliidile



  

Naispatsient 34 a. Naispatsient 34 a. 

Diagnoos: Peaaju demüeliniseeriv kahjustus. 
Võimalik multifokaalne 
leukoentsefalopaatia orgaanilise 
dementsusega, ekstrapüramidaalse ja 
püramidaalse sündroomiga



  



  

Meespatsient 51.a Meespatsient 51.a 
• Haigestus 31.08.06
• Tõmblused vasakus labajalas
• Vasaku hüppeliigese valulikkus
• Objektiivselt: teadvusel, vasakus 

labajalas periooditi düstoonia, kõndides 
lonkab



  

Meespatsient 51.a 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 Meespatsient 51.a 
• Kiire kognitiivsete funktsioonide 

halvenemine
• Rõngu hooldekodus, suri 19. veebruaril 

2007 kopsuarteri trombemboolia tõttu



  

MR 04.09.2006MR 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 7.11.2006MR 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 8.01.2007MR 8.01.2007



  

MR leidMR leid
• Asümmeetrilised <TO
• Haaratud 

– Periventrikulaarne valgeaine 
– Kortikaalne hallaine 
– Subkortikaalne valgeaine 
– U-kiud e. jukstakortikaalne valgeaine

• Kolded alguses supratentoriaalsel, 
pärast ka subtentoriaalsel



  

KokkuvõteKokkuvõte
• Kiiresti progresseeruv multifokaalne 

valgeaine kahjustus
• DDX

– PML 
– SM fulminantne e. Marburg´i vorm



  

ArvamusArvamus

• Sclerosis Multiplex – fulminantselt 
kulgev vorm Marburg´i vorm



  

Meespatsient 51.a Meespatsient 51.a 
• Lahang
• Akuutsete ja kavitatsioonidega 

demüelinisatsioonialad mõlema poolkera 
kuklasagarates, P tagumises osas 
paremal

• Arvamus: Marburgi tüüpi SM



  



  

Progresseeruvad multifokaalsed valgeaine Progresseeruvad multifokaalsed valgeaine 
kahjustused DDXkahjustused DDX

• I Hüpoksilis-isheemilised
– makro-, mikroangiopaatia; süsteemne...

• II Põletikulised
– SM; vaskuliit; sarkoidoos...

• III Infektsioossed
– algloomad; viirused (HIV, PML); bakterid; 

postinfektsioossed (ADEM, SSPE)
• IV Toksilis-metaboolsed
• V Traumaatilised



  

Progresseeruvad multifokaalsed valgeaine Progresseeruvad multifokaalsed valgeaine 
kahjustused DDXkahjustused DDX

• I Hüpoksilis-isheemilised
– makro-, mikroangiopaatia; süsteemne...

• II Põletikulised
– SM; vaskuliit; sarkoidoos...

• III Infektsioossed
– algloomad; viirused (HIV, PML); bakterid; 

postinfektsioossed (ADEM, SSPE)
• IV Toksilis-metaboolsed
• V Traumaatilised



  

Progresseeruvad multifokaalsed valgeaine Progresseeruvad multifokaalsed valgeaine 
kahjustusedkahjustused

• Lokalisatsioon
– VA/HA+VA
– sümmeetriline/asümmeetriline
– F – O
– Perventrikulaarne VA, corona radiata
– Infratentoriaalne
– Jukstakortikaalne VA
– Corpus Callosum

• Kollete iseloom
– Üks/mitu
– Pilvjas/ümmargune
– Selgete/hägusate piiridega
– Väike/suur
– Kontrasteerumine +/-



  

MS McDonaldMS McDonald
• Disseminatsioon ruumis: 3 positiivset 4-st

– 1 Gd-ga kontrasteeruv või 9 T2 hüperintensiivset 
kollet

– 1 infratentoriaalne kolle
– 1 jukstakortikaalne kolle
– 3 periventrikulaarset kollet

• 1 seljaaju kolle asendab 1 aju kollet
• Disseminatsioon ajas: 

– Piisab kontrasteeruva kolde olemasolust, et näidata 
disseminatsiooni ajas 

– Kui ei ole kontrasteeruvat kollet, tehakse uuring 
dünaamikas – soovitav 3 kuu möödudes

– Uus T2 hüperintensiivne kolle või kontrasteeruv 
kolle, näitab disseminatsiooni



  

SA haaratusSA haaratus

OND other neurological disease

Joost C. J. Bot, MD, Frederik Barkhof, MD, PhD, Radiology 2002

•90 – 92%

•NPV 97%

•PPV 85%
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