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Dementsuse definitsioon.  
 
 RHK 10 : Kroonilise või progresseeruva kuluga sündroomi, mille korral on 

häiritud mitu kõrgemat kortikaalset funktsiooni (s.h mälu ja mõtlemine) 
ning need on väljendunud määral, et see häirib igapäevaseid toiminguid ja 
aktiivsust. Kindla diagnoosi püstitamiseks peavad sümptomid olema 
kestnud vähemalt 6 kuud. Teadvuse seisund ei tohi olla häiritud  

 Dementsussündroomi laiendatud diagnoosikriteeriumid Patsiendi 
anamneesi ja vaimse seisundi hindamise alusel peavad dementsuse korral 
esinema vähemalt kaks allnimetatud häirest. 

 Kahjustatud õppimisvõime ja kahjustatud uue informatsiooni 
talletamisvõime (häirunud lühiajaline mälu). 

 Häiritud komplekssete ülesannete täitmine. 

 Arutlusoskuse häire (abstraktse mõtlemise häire). 

 Kõnehäire (afaasia). 

 Ruumitaju ja orientatsioonihäire (konstruktiivne apraksia, agnoosia). 



 
 Kerge kognitiivne häire  
 

 Kerge kognitiivne häire (KKH) Mild Cognitive Impairment võib, 
kuid ei pruugi osutuda dementsuse eelnähuks. Nimetatud 
inimesed vajavad erilist jälgimist.  

 Amnestilist tüüpi KKK diagnoosikriteeriumid 

           Kaebus mäluhäirele, soovituslikult kinnitatud ka hooldaja poolt   

            Objektiviseeritud kinnitus lähimälu häirele (vanust arvestava 
standardi alusel) 

            Teised kognitiivsed funktsioonid normaalsed 

            Oluliselt ei ole häiritud tööülesannete täitmine, tavaline 
sotsiaalne tegevus ega teised igapäevatoimingud 

            Ei vasta dementsuse diagnoosikriteeriumidele. 



MR uuringu protokoll dementsuse puhul 

 Koronaarne  kitsa kihiga T1  mediaalse temporaalsagara ja 
hippokampuste uurimiseks 
 Ideaalne on 3D T1 sekvents tervest ajust, millest saab lisaks teostada 
Sagitaalne T1 rekonstruktsioon keskjoonestruktuuride hindamiseks.  

 FLAIR kujutised globaalse kortikaalse atroofia, vaskulaarsete valgeaine 
hüperintensiivsuste ja infarktide hindamiseks. 
 

 T2- kujutised  infarktide, eriti spetsiifiliste taalamuse ja basaalganglionite 
infarktide uurimiseks 

 T2*-kujutised amüloid angiopaatiate puhul esinevate mikroveritsuste 
(microbleeds) avastamiseks. Samuti on kasulikud kaltsifikatsioonide ja 
raua ladestuste välja toomiseks.  

 DWI on soovitatav täiendava sekventsina noortel patsientidel või kiiresti 
progresseeruvate neurodegeneratiivsete häirete puhul (äge isheemiline 
kahjustus, CJD) 

 



 
Globaalne kortikaalne atroofia (GCA) 
 

        GCA  skaalat kasutatakse suuraju kortikaalse atroofia 
hindamiseks 

 0: kortikaalne atroofia puudub 

 1: kerge atroofia: kortikaalsete vagude laienemine 

 2: mõõdukas atroofia: ajukäärude mahu vähenemine 

 3: raske atroofia: “noatera” atroofia. 

 Mõnede neurodegeneratiivsete häirete puhul on 
atroofia asümmeetriline ja esineb kindlates 
regioonides, see peaks kindlasti vastuses kajastuma. 

 



Gloobaalne kortikaalne atroofia 

I II III 



Mediaalse temporaalsagara atroofia (MTA) 
 

 0: atroofia puudub 

 1: koroid fissuuri laienemine 

 2:  lisandub külgvatsakese temporaalsarve laienemine 

 3: mõõdukas hippocampuse mahu vähenemine 
(kõrguse langus) 

 4: väljendunud hippokampuse mahu vähenemine 

       < 75 aastat MTA skoor, mis on 2 või suurem on 
ebanormaalne  
> 75 aastat MTA skoor, mis on 3 või rohkem on 
ebanormaalne 



 
Medial temporal lobe atrophy (MTA) 
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Neurodegeneratiivsed haigused 

 Primaarsed 

 – Normaalne vananemine 

 – Alzheimer’i tõbi 

 – Frontotemporaalsagara 
degeneratsioon 

 – Lewy kehakeste dementsus 

 – Parkinson’i tõbi 

 – MSA 

 – CBD 

 – PSP 

 – Creutzfeldt-Jakob´i tõbi 

 

  Sekundaarsed 

 – Vaskulaarsed haigused 

 – Põletikulised 

 –Metaboolsed 

 – Pärilikud 
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Alzheimeri tõbi 
 AD  moodustab 50%-70% kõikidest eaka populatsiooni dementsuse juhtudest.  

 Vanus on tõsine riskifaktor: üle 65 aastastest esineb AD ca 8 %-dil, üle 85 aastatest 85%-dil 

 Keskmine eluiga 11,7 aastat 

  Makroskoopiliselt 

           -Atroofia 

         • Laienenud vatsakesed/ ajukäärud 

         • Aju mass on vähenenud (vahel <1000 g) 

  Mikroskoopiliselt  

            - neurofibrillaarsed moodustised, mis on tekkinud paarilistest spiraalniitidest; tau) 

             - neuriitilised naastud, mis koosnevad suures osas amüloididest ja ilmutavad oma arengus 
progressi (tuntud on ka amüloidita naastud); granulovakuolaarkehad.  

 Neurokeemilised muutused : koliinatsetüüli transferaasi, atsetüülkoliini ja teiste 
neurotransmitterite ning neuromodulaatorite hulga tunduvas vähenemises. 



Alzheimeri tõbi 

 



Alzheimeri tõbi 
 Esimeses staadiumis kaotavad haigestunud aegamisi oma vaimseid võimeid. Esinevad viited mälu 

halvenemisele ja kergekujulised meeleoluhaired. Väheneb spontaansus, esineb initsiatiivitust ja 
ettevõtlikkuse langust, reaktsiooniaeg pikeneb ja õppimisvõime väheneb. Isikud väldivad uusi 
situatsioone, eelistades tuttavaid olukordi ja ümbrust. Tavaliselt patsiendid eitavad oma üha 
süvenevat mäluhairet. 

 Teises staadiumis saavad küll isikud iseseisvalt hakkama lihtsamate igapäevatoimingutega, kuid 
keerulisemad ülesanded, näiteks nagu oma maksude ning arvete maksmine ning keerulisemate 
roogade valmistamine, käivad juba üle jõu. Isikud unustavad üha rohkem. Kõne aeglustub ja 
otsustusvõime on langenud. Nad võivad poole lause pealt unustada, mida nad ütelda tahtsid. 
Vähenema hakkab ka võime emotsionaalseks sidemeks lähedase inimesega. 

 Kolmandas staadiumis on juba isiku puue ilmne. Lühiaegne mälu on muutunud vaga halvaks, kuid 
kaugemad mälestused minevikust võivad olla veel vägagi selgelt meeles. Reisides võivad isikud 
eksida ning tihti unustavad, kus nad parasjagu viibivad. Patsiendid ei tea enam kuupäevi ega 
orjenteeru kella- ega aastaajas, võivad hakata välja mõtlema olematuid sõnu ja mitte ära tunda 
oma lähedasi ja sugulasi. 

 Neljandas staadiumis on haigus röövinud juba täielikult oma ohvri isiksuse. Selles staadiumis 
vajavad patsiendid abi ja valvamist 24 tundi ööpäevas ning on täiesti sõltuvad hooldajast. Nad ei 
ole teadlikud oma ümbrusest ja eksivad ka korteri/elamispinna piires. Esineda võivad unehäired ja 
hallutsinatsioonid ning need omakorda võivad viia öisele uitamisele/hulkumisele. Selles staadiumis 
kaotavad patsiendid ka kontrolli oma põie ja päraku sulgurlihaste üle. 

 Viiendas, terminaalstaadiumis, kaotavad patsiendid võime närida ja neelata. nad muutuvad 
vastuvõtlikuks kopsupõletikele, nakkustele ja teistele haigustele. Esinevad probleemid 
hingamisega, eriti kui patsiendid jäävad täielikult voodihaigeteks. 



Varase algusega Alzheimeri tõbi 

 Algab enne 65 eluaastat 

 Kiirem kulg 

 Perekonna anamneesis samasugune 
dementsuse tendents 

 Domineerib parietaalne atroofia 

        -Posterior cingulate 

        - Precuneus      

 Hippokampus: tavaliselt tagasihoidlik 
atroofia, võib olla ka normaalne 

 Düsfaasia ja düspraksia 



Varase 
algusega AD 
 

•61  Aastane mees 

•Muutused meeleolus ja käitumises  

•Raskused lugemise ja kirjutamisega 

•visuo-spatial impairment 

•MMSE 19/30 

 



Hilise algusega Alzheimeri tõbi 

 > 65 aastat 

 MRI-s 

– (Ebaproportsionaalne) MTA 

     •kui see puudub, pole AD välistatud! 

– Fokaalne kortikaalne atroofia 

     •Peamiselt temporaalne/ parietaalne 

– Võivad esineda valgeaine hüperintensiivused ja mikroveritsused 

     •Basaaltuumad on säästetud 

     •Tihti puuduvad lakunaarsed infarktid 

 Kõrgemate kortikaalsete funktsioonide kahjustus: juhtiv mälu halvenemine 

 

 



Kognitiivsete häirete medikamentoosne 
(sümptomaatiline) ravi 

 antikoliinesteraassed (AchE) preparaadid- 
donepesiil  

       AChE inhibiitorite ravitoime võib püsida 2–3 
aastat. AChE inhibiitorite kasutamine AlzT-haigetel 
lükkab edasi patsiendi hooldekodusse panemise 
vajaduse 2–3 aasta võrra ilma eluiga oluliselt 
pikendamata. 

  kaltsiumikanali blokaator- memantiin 

 

 



Frontotemporaalsagara degeneratsioon 

 Vana nimega Pick‘i tõbi 

 5-10% dementsuse juhtudest  

 Preseniilne: tavaliselt algus 50.-60. eluaasta vahel  

 Elulemus ca 7 aastat 

 Käitumise ja keelega seotud muutused: isiksuse aeglaselt süvenevad muutused 
ja sotsiaalne degradatsioon, intellekti, mälu ja mõttekäigu häired koos apaatia, 
eufooria ja vahel ka ekstrapüramidaalnähtudega.  

 Käitumishäired eelnevad ilmsele mälu nõrgenemisele 

 Ravi puudub 

 Frontaalse ja/või temporaalsagarate atroofia 

 Mõne vormi puhul asümmeetriline nt. Semantiline dementsus- progressiivne 
afaasia ja vasakpoolne temporaalsagara degeneratsioon.  
 



Frontotemporaalsagara degeneratsioon 
(FTLD) 



Frontotemporaalsagara degeneratsioon 

 fvFTD – frontaalne variant 

        -bifrontaalne, kerge asümmeetria, parem>vasak 

         -isiksushäired, käitumisprobleemid 

 FTD temporaalne variant e. semantiline dementsus e. voolav (fluent) afaasia 
(kõnest arusaamise häire) 

          -vasakpoolne temporaalsagar 

          -sõnade tähenduse kaotus 

          -episoodiline mälu säilub 

 Progresseeruv mittevoolav (nonfluent) afaasia (kõnetakistus) 

        -vasakpoolne frontaalne ala 

        -Vähemalt 2 aastat algusest puuduvad kõrvalekalded teistes kognitiivsetes 
funktsioonides 

 

 



Lõpp-staadiumi atroofia 

AD 

 

FTLD 



Parkinsonistlikud sündroomid 
dementsusega 

 Lewy kehakeste dementsus 

!Dif diagnostiliselt: Parkinsoni tõbi demntsusega ! 

 Multisüsteemne dementsus (MSA) 

 Progressiivne supranukleaarne paralüüs (PSP) 

 Kortikobasaalne degeneratsioon (CBD) 



Lewy kehakeste dementsus 

 ~25% dementsuse juhtudest 

 Eluiga sageli lühem,  kui teistel 
neurodegeneratiivsetel dementsustel (~3 aastat) 

 1 aasta reegel: parkinsonistlik sündroom ja 
dementsus peavad tekkima sama aasta jooksul 

 



Lewy kehakeste dementsus 

 Dementsus + 

 Parkinsonism 

 Kognitiivsete võimete fluktuatsioonid 

      -Märkimisväärne unisus päeva jooksul 

      -Kiire üleminek häiritud ja vähem häiritud 
teadvusseisundi vahel 

       -Kuni 80% patsientidest 

 Nägemishallutsinatsioonid 

      -Hästi formeerunud, detailsed, provotseerimata, sageli 
korduvad, kuid-aastaid 

 

 



Lewy kehakeste dementsus. 
Lisakriteeriumid. 

 Korduvad kukkumised 

 Sünkoobid – ortostaatiline hüpotensioon, tavaline 
isegi kerge dementsusega patsientidel 

 Tundlikkus neuroleptikumidele 

       -Algsele sedatsioonile järgneb väljendunud rigiidsus, 
posturaalne ebastabiilsus ja kukkumised, kiire 
segasusseisund, liikumatus, söögist-joogist 
loobumine, surm 

 REM-une käitumishäire  

       -Elavad unenäod, viskleb voodis, vehkleb kätega, 
häälitsused, võib olla esmasümptom 

 



Lewy kehakeste dementsus 

 

 Patoloogia: Lewy kehakesed erinevates 
hippokampuse osades , subkortikaalsetes tuumades ja 
neokorteksis koos kaasnevate difuussete 
amüloidnaastudega  

 MR tavaliselt normis- see leid on oluline, eristamaks 
Lewy kehakeste demetsust AD-st, mis on põhiline 
diferentsiaaldiagnoos 

 Nukleaarmeditsiin demonstreerib ebanormaalset 
dopamiinergilist süsteemi 

 Raviks kasutatakse koliinesteraasi inhibiitoreid 

 

 

 



Multisüsteemne atroofia (MSA) 

 Harvaesinev  

 Algus 60-70 elusaastal 

 Kombinatsioon parkinsonismist, 
tserebellaarsetest ja 
püramidaalsümptomitest ja autonoomsest 
düsfunktsioonist (põie häired, impotentsus). 

 Depresioon 

 Elulemus ca 9 aastat 

 90% juhtudest ei allu L-Dopa-le 

 



MSA 

 Ponsi atroofia, lamenemine. 

     Aksiaalsetel kujutistel ponsi keskosas T2 
hüperintensiivne rist 

 Tserebellaarne atroofia 

 Bilateraalne putamenite hüpointensiivsus 



MSA 



Progessiivne supranukleaarne paralüüs 
(PSP) 

 Parkinsonism, supranukleaarne oftalmopleegia, 
pseudopulbaarne halvatus, dementsus. 

 Posturaalne ebastabiilsus:hakkavad kohe kukkuma 

 MRI-s 

– koolibri sümptom  

      • konkaavne mesentsefalon 

      • vähenenud diameeter 

– tiigrisilma tunnus 

      •raua ladestumine globus palliduses 



Progressiivne supranukleaarne paralüüs:  
koolibri sümptom 



Progressiivne supranukleaarne paralüüs  



Kortikobasaalne degenaratsioon(CBD) 

 Motoorsed ja sellega seotud kortikaalsed häired: 
parkinsonism, tulnuka käe sündroom  (alien hand 
syndrome), apraksia, afaasia.  

 MRI asümmeetriline parietaalne kortikaalne 
atroofia, vahel kaasnev valgeaine T2 
hüperintensiivsus 

 



Kortikobasaalne degenaratsioon(CBD) 



Creutzfeldt-Jakobi tõbi (CJD) 
 Väga haruldlane (1/1 000 ooo) 

 Ravimatu 

 Põhjustajaks on prioonid 

 Klassikaline triaad: dementsus, müokloonused, EEG muutused 

 Enamikesl patsientidel raske dementsus 6 kuuga ja surm 12 kuuga sümptomite algusest, võib 
olla fataalne nädalatega 

 1/3 on mitespetsiifiline prodoom- asteenia, ärrituvus, unehäired, anoreksia, kaalukaotus, 
väsimus, uimasus, meeleolu ja käitumishäired, nõrkus, ebamäärased tasakaaluhäired.  

 Varases staadiumis diagnoos raske. 

 Kiiresti progresseeruv dementsus , mille juhtivad sümptomid on  mäluhäired, isiksuse muutus ja 
hallutsinatsioonid 

 Kortikaalse ja subkortikaalse hallaine spongioossed muutused- neuronite kadu ja neid asendav 
glioos  

 Kõige paremini tulevad muutused välja DWI kujutistel, kus on näha striaatumi ja/või neokorteksi 
haaratus 



Creutzfeldt-Jakob´i tõbi, haigusjuht 

 48 aastane naine 

 Sugulaste sõnul ~2 a. tagasi alanud 
käitumismuutused: kerge ärritumine, meeleolu 
langus, jõuetus 

 2010 jaan haigestumine üldise nõrkuse, 
subfebriliteedi ja generaliseerunud treemoriga- 
diagnoositi hüpotüreoosi 

 Kevadest käitumismuutused- räägib kõva häälega, 
demonstratiivselt, ei kontrolli käitumist. 

 Juunist alates kontakt telefoni teel järjest raskem 

 

 



Creutzfeldt-Jakob´i tõbi, haigusjuht 

 Sügisest 2010 progresseeruvalt mäluhäired, tasakaalu 
halvenemine. Kukkus, murdis käeluu. 

 Oktoobris võttis ülemus sugulastega ühendust- pt. ei saa 
tööülesannetega hakkama, ei oska koopiamasinat kasutada. 

 Detsembrist saadetud puhkusele. Viimastel kuudel allakäik 
nädalatega. 

 Vanemate sõnul nägemishallutsinatsioonid  periooditi- näeb 
usse 

 Kliiniliselt: tserebellaarne ataksia, posturaalne ja 
intensionaalne treemor, üksikud müokloonilised 
tõmblusedõlavöötmes, väljendunud kognitiivne defitsiit, 
lisaks nägemishallutsinatsioonid ja luulumõtted, kogu 
sümptomaatika tekkinud ja progresseerunud 9 kuu jooksul. 

 







Creutzfeldt-Jakob´i tõbi, haigusjuht 

 Liikvoris 14-3-3 valk positiivne- Creutzfeldt- Jakobi 
tõbi kinnitus. 

 Alates mai lõpust hooldusravi. 

 Pt. suri 01.07.2011 



Neuroloogide sõnum meile 

 Dignostika aluseks anamnees, neuropsühholoogiline 
hindamine 

 Meie esimeseks ülesandeks eeskätt ravitavate 
dementsust põhjustavate häirete (nt. ägeda infarkti, 
normirõhu hüdrotsefaalia, kasvajate, kroonilise SDH) 
välistamine 

 Peaksime kirjelduses ära mainima kortikaalse atroofia 
lokalisatsioonide kaupa, hippokampuste seisundi, 
hindama Sag T1 kujutisi mesentsefaloni, ponsi ja 
tserebellumi atroofia  suhtes. 

 Kindlasti ära mainida vaskulaarne kahjustus, kuna 
sageli tegu segatüüpi häiretega: näiteks vaskulaarne ja 
Alzheimer koos. 
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