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Kliinilised andmedKliinilised andmed

 07.10.2013 pöördus 44a. naispatsient  07.10.2013 pöördus 44a. naispatsient  
haiglasse, peamiseks kaebuseks oli tugev haiglasse, peamiseks kaebuseks oli tugev 
seljavalu, mis algas alaseljast ja levis seljavalu, mis algas alaseljast ja levis 
ülaselga. ülaselga. 

 Manustatud anesteetikumidele valu ei Manustatud anesteetikumidele valu ei 
allunud (Tramadol, Ibuprofen).allunud (Tramadol, Ibuprofen).

 Kahel viimasel päeval lisandunud iiveldus.Kahel viimasel päeval lisandunud iiveldus.
 RR 130/70 mmHgRR 130/70 mmHg



AnamneesAnamnees

 2011a. oli olnud küünarnuki põletik, 2011a. oli olnud küünarnuki põletik, 
kahtlustati reumatoloogilist haigust, kuid kahtlustati reumatoloogilist haigust, kuid 
diagnoos ei kinnitunud.diagnoos ei kinnitunud.

 Paar päeva enne oli käinud PERH-s, kus Paar päeva enne oli käinud PERH-s, kus 
teostatud UH-uuring kõhust, neerukivi-KT teostatud UH-uuring kõhust, neerukivi-KT 
uuring ja röntgen seljast – kõik aktuaalse uuring ja röntgen seljast – kõik aktuaalse 
patoloogiata. patoloogiata. 



Kliinilised andmedKliinilised andmed

 LTKH-s teostati röntgen kopsudest ja LTKH-s teostati röntgen kopsudest ja 
seljast, mis olid normipärased.seljast, mis olid normipärased.

 09.10.2013 UH-uuring kõhukoopast, mis 09.10.2013 UH-uuring kõhukoopast, mis 
samuti haigusliku muutuseta.samuti haigusliku muutuseta.

 Objektiivne leid puudus. Patsiendil esines Objektiivne leid puudus. Patsiendil esines 
tugev valusündroom voodist püsti tugev valusündroom voodist püsti 
tõusmisel ja pikaliheitmisel.tõusmisel ja pikaliheitmisel.



UuringudUuringud

 Teostatud tugeva Teostatud tugeva 
väljaga MRT uuring väljaga MRT uuring 
lülisamba lülisamba 
nimmeosast:nimmeosast:



MRT-uuring lülisamba MRT-uuring lülisamba 
nimmeosastnimmeosast



MRT leidMRT leid

 Radioloogi arvamus: lülikehad on T1 kujutisel Radioloogi arvamus: lülikehad on T1 kujutisel 
madala signaaliga, T2 ja STIR kujutisel madala signaaliga, T2 ja STIR kujutisel 
ebaühtlaslet tõsunud signaaliga (nn "sool ja ebaühtlaslet tõsunud signaaliga (nn "sool ja 
pipar").  pipar").  

 3D-müelograafial veenvat liikvorisamba defekti 3D-müelograafial veenvat liikvorisamba defekti 
esile ei tule.esile ei tule.

 Järeldus: muutused lülisambas viitavad Järeldus: muutused lülisambas viitavad 
süsteemsele haigusele.süsteemsele haigusele.



UH-uuring (11.10.13.)UH-uuring (11.10.13.)

 Teostatud UH uuring kilpnäärmest.Teostatud UH uuring kilpnäärmest.
 Kokkuvõte:Kokkuvõte:
 Difuusne kilpnäärme muutus (türeoidiit?)Difuusne kilpnäärme muutus (türeoidiit?)



Haiguse kulgHaiguse kulg

 RR 180/90 mmHgRR 180/90 mmHg
 Analüüsides väljendunud hüperkaltseemiaAnalüüsides väljendunud hüperkaltseemia
 13.10.2013 kaebused: peauimasus, 13.10.2013 kaebused: peauimasus, 

periooditi iiveldustunne, silme ees täpid.periooditi iiveldustunne, silme ees täpid.
 Järgmine päev nägemisehäire süvenes, Järgmine päev nägemisehäire süvenes, 

parema käe nõrkus, misjärel tekkis sügav parema käe nõrkus, misjärel tekkis sügav 
hemiparees ja generaliseerunud epileptiline hemiparees ja generaliseerunud epileptiline 
hoog. hoog. 



KT-uuringKT-uuring



Teostatud KT-uuring peastTeostatud KT-uuring peast

 Uuringut vastanud radioloogi järeldus: Uuringut vastanud radioloogi järeldus: 
mõlemapoolselt posterioorsel mediaalsel mõlemapoolselt posterioorsel mediaalsel 
taga hüpodensiivsed alad - leid sobib taga hüpodensiivsed alad - leid sobib 
PRES-le.PRES-le.



MRT uuring peastMRT uuring peast



Teostatud MRT uuringu vastusTeostatud MRT uuringu vastus

 Arvamus: Pildiliselt sobiks leid Arvamus: Pildiliselt sobiks leid ADEMADEM-ks -ks 
(akuutne dissemineeritud entsefalomüeliit) (akuutne dissemineeritud entsefalomüeliit) 
diferentsiaaldiagnostiliselt: diferentsiaaldiagnostiliselt: PRESPRES (posterioorne r (posterioorne r
eversiibelne entsefalopaatia), siiski ka eversiibelne entsefalopaatia), siiski ka HashimotHashimot
o entsefalopaatiao entsefalopaatia    
(Hashimoto türeoidiidi tüsistus) (Hashimoto türeoidiidi tüsistus) 
klassikalisele infarktile/kasvajale/mts-le leid klassikalisele infarktile/kasvajale/mts-le leid 
ei ole tüüpiline.ei ole tüüpiline.



KT-uuring 14.10.2013.KT-uuring 14.10.2013.



KT uuringKT uuring

 14.10.2013 KT-uuring kopsust, kõhust ja 14.10.2013 KT-uuring kopsust, kõhust ja 
vaagnast. Vastuse kokkuvõte: vaagnast. Vastuse kokkuvõte: 

    -Vasakul aksillaarsel ja subpektoraalsel on -Vasakul aksillaarsel ja subpektoraalsel on 
patoloogilised lümfisõlmed – kaaluda PNB?patoloogilised lümfisõlmed – kaaluda PNB?

    -Vasaku kopsu alasagara atelektaas - -Vasaku kopsu alasagara atelektaas - 
kaaluda bronhoskoopiat.kaaluda bronhoskoopiat.

    -Lülide difuusne struktuuri muutus.-Lülide difuusne struktuuri muutus.



Järgnevad uuringudJärgnevad uuringud

 Tehti PNB sonograafilise kontrolli all: Tehti PNB sonograafilise kontrolli all: 
Vasakul aksillaarsel suurenenud, paksu Vasakul aksillaarsel suurenenud, paksu 
parenhüümiga lümfisõlmed. Ühest parenhüümiga lümfisõlmed. Ühest 
lümfisõlmest võetud PNB.lümfisõlmest võetud PNB.

 18.10.13. Pt. viidi üle teise haiglasse, 18.10.13. Pt. viidi üle teise haiglasse, 
algkollet täpsustavateks uuringuteks ja algkollet täpsustavateks uuringuteks ja 
ravi planeerimiseksravi planeerimiseks.  .  



Edasine haiguse käikEdasine haiguse käik
 PERH-s võeti JNB patoloogilistest PERH-s võeti JNB patoloogilistest 

lümfisõlmedest.lümfisõlmedest.
 Hiljem saabus histoloogia vastus: tegu Hiljem saabus histoloogia vastus: tegu 

duktaalsele kartsinoomile omase duktaalsele kartsinoomile omase 
koejoonisega kasvajakoe metastaas koejoonisega kasvajakoe metastaas 
lümfisõlmes lümfisõlmes 

 Endiselt patsiendil kõrge vererõhk Endiselt patsiendil kõrge vererõhk 
(185/100 mmHg), valu üle ei kurda (185/100 mmHg), valu üle ei kurda 

 Analüüside vastused on normaliseerunudAnalüüside vastused on normaliseerunud



UuringudUuringud

 25.10. bronhoskoopial saadud tsütoloogia: 25.10. bronhoskoopial saadud tsütoloogia: 
reaktiivsed muutused.reaktiivsed muutused.

 28.10. tehtud kolonoskoopia – 28.10. tehtud kolonoskoopia – 
iseärasusteta.iseärasusteta.

 30.10. KT-uuring (kops-kõht-vaagen) 30.10. KT-uuring (kops-kõht-vaagen) 
dünaamikata võrreldes eelmise KT dünaamikata võrreldes eelmise KT 
uuringuga. uuringuga. 



NukleaarmeditsiinNukleaarmeditsiin



NukleaarmeditsiinNukleaarmeditsiin

 05.11.2013 teostati stsintigraafia ja SPECT/05.11.2013 teostati stsintigraafia ja SPECT/
KT-uuring diagnoosi kinnitamiseks ja leviku KT-uuring diagnoosi kinnitamiseks ja leviku 
määramiseksmääramiseks

 Uuringut vastanud radioloogi arvamus: Uuringut vastanud radioloogi arvamus: 
atüüpilisi lokaalseid märkaine kogumeid ei atüüpilisi lokaalseid märkaine kogumeid ei 
tähelda. Intensiivsem preparaadi tähelda. Intensiivsem preparaadi 
kogunemine lülisambas ja koljupõhimikul... kogunemine lülisambas ja koljupõhimikul... 
viitaks enam süsteemsele patoloogiale.viitaks enam süsteemsele patoloogiale.



HetkeseisHetkeseis

 Patsient on siiani hospitaliseeritud.Patsient on siiani hospitaliseeritud.
 Hetkel on diagnoosiks “rinna piirkonna PK”Hetkel on diagnoosiks “rinna piirkonna PK”



Lülisamba multifokaalsed ja Lülisamba multifokaalsed ja 
difuussed T1 sekventsi difuussed T1 sekventsi 

hüpointensiivsed hüpointensiivsed 
signaalimuutused MRT uuringulsignaalimuutused MRT uuringul



Difuussed või multifokaalsed Difuussed või multifokaalsed 
muutused lülikehasmuutused lülikehas

 MaliigsusMaliigsus
 Hemopoeetiline hüperplaasiaHemopoeetiline hüperplaasia
 Renaalne osteodüstroofiaRenaalne osteodüstroofia
 SarkoidoosSarkoidoos
 MüelofibroosMüelofibroos
 Süsteemne mastotsütoosSüsteemne mastotsütoos
 Gaucher tõbiGaucher tõbi
 HemosideroosHemosideroos



Maliigsed muutusedMaliigsed muutused

 Metastaasid, lümfoom, müeloom, Metastaasid, lümfoom, müeloom, 
osteoblastoom, osteoklastoom, osteoblastoom, osteoklastoom, 
plasmatsütoom, Ewing sarkoom, plasmatsütoom, Ewing sarkoom, 
osteosarkoom, leukeemia, eosinofiilne osteosarkoom, leukeemia, eosinofiilne 
granuloom jne.granuloom jne.



TuumoridTuumorid



TuumoridTuumorid



Hemopoeetiline hüperplaasiaHemopoeetiline hüperplaasia

 Vastupidine protsess füsioloogilisele lülisamba Vastupidine protsess füsioloogilisele lülisamba 
luuüdi konversioonile – aksiaalselt apendikulaarsele.luuüdi konversioonile – aksiaalselt apendikulaarsele.

 Rasvarohke luuüdi konverteerub tagasi punaseks Rasvarohke luuüdi konverteerub tagasi punaseks 
luuüdiks.luuüdiks.

 Difuusselt väheneb T1 sekventsis MR-signaal Difuusselt väheneb T1 sekventsis MR-signaal 
aksiaalses skeletis.aksiaalses skeletis.

 Esineb krooniliste aneemiate (sirprakuline aneemia), Esineb krooniliste aneemiate (sirprakuline aneemia), 
kroonilise hapnikuhulga vajaduse suurenemisel ja kroonilise hapnikuhulga vajaduse suurenemisel ja 
sfärotsütoosi korral.sfärotsütoosi korral.



Hemopoeetiline hüperplaasiaHemopoeetiline hüperplaasia



Neeru ostedüstroofiaNeeru ostedüstroofia

 Häirunud fosfaatide retensioon, mis Häirunud fosfaatide retensioon, mis 
omakorda põhjustab hüpokaltseemia ja omakorda põhjustab hüpokaltseemia ja 
hüperparatüreoidismi.hüperparatüreoidismi.

 Lülikehad muutuvad osteopeeniliseks ja Lülikehad muutuvad osteopeeniliseks ja 
põhjustavad T1 sekventsis MR signaali põhjustavad T1 sekventsis MR signaali 
heterogeensuse.heterogeensuse.



Neeru ostedüstroofiaNeeru ostedüstroofia



MüelofibroosMüelofibroos

 Harva primaarne haigus.Harva primaarne haigus.
 Seostatakse kemoteraapia, müeloomi, Seostatakse kemoteraapia, müeloomi, 

leukeemia ja metastaatilise haigusega.leukeemia ja metastaatilise haigusega.
 Lülikehade T1 signaal on tavalisest Lülikehade T1 signaal on tavalisest 

madalam.madalam.



MüelofibroosMüelofibroos



HemosideroosHemosideroos

 Hemosideriin oma magneetiliste omaduste Hemosideriin oma magneetiliste omaduste 
tõttu võib põhjustada T1 tekitada tõttu võib põhjustada T1 tekitada 
sekventsis MR signaali langust.sekventsis MR signaali langust.

 Võivad kaasneda ka anatoomilised Võivad kaasneda ka anatoomilised 
artefaktid.artefaktid.



Gaucher tõbiGaucher tõbi

 Epidemioloogia - 1:50 000 kuni 1:100 000 Epidemioloogia - 1:50 000 kuni 1:100 000 
elussünni kohta.elussünni kohta.

 Autosomaalne retsessiivne luuüdi haigus.Autosomaalne retsessiivne luuüdi haigus.
 Hepato- ja splenomegaalia; maksa tsirroos; Hepato- ja splenomegaalia; maksa tsirroos; 

tugev valu luude ja liigeste piirkonnas; tugev valu luude ja liigeste piirkonnas; 
osteoporoos; neuroloogilised sümptomidosteoporoos; neuroloogilised sümptomid

 T1 ja T2 sekventsis on kolded mõlemal T1 ja T2 sekventsis on kolded mõlemal 
kujutisel hüpointensiivse signaaliga.kujutisel hüpointensiivse signaaliga.



Gaucher tõbiGaucher tõbi



Lülisamba osteomüeliitLülisamba osteomüeliit

 Tüüpiliselt madala T1 signaaliga MRT Tüüpiliselt madala T1 signaaliga MRT 
uuringul.uuringul.

 Sageli paraspinaalse pehmekoe haaratus.Sageli paraspinaalse pehmekoe haaratus.
 ~2 nädalat peale haiguse algust tekib ~2 nädalat peale haiguse algust tekib 

lokaalne osteopeenia, fokaalne luu lokaalne osteopeenia, fokaalne luu 
lüüsumine ja periostaalne reaktsioon.lüüsumine ja periostaalne reaktsioon.

 Esinevad atüüpilised vormid – sageli haiguse Esinevad atüüpilised vormid – sageli haiguse 
varajases staadiumis.varajases staadiumis.



SpondüliitSpondüliit



Süsteemne mastotsütoosSüsteemne mastotsütoos

 Süsteemne haigus, mille korral toimub Süsteemne haigus, mille korral toimub 
kontrollimatu tüvirakkude paljunemine.kontrollimatu tüvirakkude paljunemine.

 Sageli kaasneb osteoporoos.Sageli kaasneb osteoporoos.
 Lülisama haaratus võib olla nii difuusne, Lülisama haaratus võib olla nii difuusne, 

kui ka multifokaalne, kuid alati T1 kui ka multifokaalne, kuid alati T1 
hüpointensiivse MR signaaliga. hüpointensiivse MR signaaliga. 



MastotsütoosMastotsütoos



HemangioomidHemangioomid

 Hemangioomid on tavaliselt kõrge T1 ja Hemangioomid on tavaliselt kõrge T1 ja 
kõrge T2 MR signaaliga.kõrge T2 MR signaaliga.

 Osadel juhtudel võivad olla iso- või Osadel juhtudel võivad olla iso- või 
hüpointensiivse signaaliga.hüpointensiivse signaaliga.

 Seostatakse vaskulaarsuse komponendi Seostatakse vaskulaarsuse komponendi 
suurema osakaaluga.suurema osakaaluga.



Atüüpilised hemangioomidAtüüpilised hemangioomid



SarkoidoosSarkoidoos

 Multisüsteemne haigus mille korral on Multisüsteemne haigus mille korral on 
täheldatud luukoe haaratust kuni 13% täheldatud luukoe haaratust kuni 13% 
patsientidest.patsientidest.

 Lülisamba haaratuse korral matkib see Lülisamba haaratuse korral matkib see 
sklerootilist metastaatilist haigust.sklerootilist metastaatilist haigust.

 Tavaliselt multifokaalne ja T1 sekventsis Tavaliselt multifokaalne ja T1 sekventsis 
madala MR signaaliga. madala MR signaaliga. 



SarkoidoosSarkoidoos



TänanTänan



Kasutatud kirjandusKasutatud kirjandus

 http://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.11.7420http://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.11.7420
 http://www.ufrgs.br/imunovet/molecular_immunology/invivo_MRI_hematology.htmlhttp://www.ufrgs.br/imunovet/molecular_immunology/invivo_MRI_hematology.html
 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21768918http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21768918
 http://www.neuroradiologycases.com/2011_11_01_archive.htmlhttp://www.neuroradiologycases.com/2011_11_01_archive.html
 http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/ENEJMicm010831http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/ENEJMicm010831
 http://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.04.1309http://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/AJR.04.1309
 http://bjr.birjournals.org/content/85/1015/996.figures-onlyhttp://bjr.birjournals.org/content/85/1015/996.figures-only
 http://radiopaedia.org/articles/multiple-myeloma-1http://radiopaedia.org/articles/multiple-myeloma-1
 http://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/ajr.184.5.01841686http://www.ajronline.org/doi/full/10.2214/ajr.184.5.01841686
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