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T1, T2 / STIR 
Gd? 
pindmised mähised? 
 spektroskoopia, DTI, BOLD??? 



>10 MHz andur 

Pindmiselt hea lahutusvõime, vähem 

tundlik sügavate struktuuride osas 

Hea interaktsioon patsiendiga 

(dünaamiline hindamine) 

 



Aksessoorsed lihased 

Reeglina juhuleid 

Struktuurilt ja signaalilt vastab lihasele 

Kliiniliselt võib avalduda lisamassina 

Võib põhjustada närvikompressiooni 



T1 



http://www.radsource.us/clinic/0811 



Martinoli 2010 
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Kaudsed  

Otsesed (välisest faktorist) 
• kontusioon 

• latseratsioon 

• rõhk nekroos 



= Delayed Onset of Muscle Soreness 
valu, turse, jõu langus 
algab 2-3 tundi peale koormust, maksimum 

2-3 päeval, peale nädalat kaob 
 reeglina juhuleid 
pöörduv strukturaalne kahjustus raku 

tasemel 
difuusne lihase suurenemine ja turseline 

signaalitõus (T2↑) 
UH-s ei näe 







Fleckenstein 1988 

enne pärast,  reeglina kaob poole tunni jooksul  



 sagedaseim spordivigastus 
 reeglina lihastes, mis ületavad kahte liigest 
ekstsentrilise kontraktsiooni ajal 
kiirete (II tüübi) lihaskiudude rikastes lihastes 
akuutne valu 
üldiselt venistuskahjustuse lokalisatsioon 

sõltub vanusest 
• Lapsed, noorukid – apofüüs 

• Täiskasvanud – lihas-kõõlusüleminek 

• Vanemad inimesed – kõõlus 

 



Lawrimore 2009  





Ross, 2010 





Trauma järgselt eristatakse kolme faasi: 
• destruktsioonifaas (destruction) 

• paranemisefaas (repair) 

• remodelleerumisfaas (remodelling) 

 II ja III astme rebendid paranevad 
halvemini (korduvad mikrorebendid, 
hemorraagia lihase kontraheerumisel) 

Varasem vigastus tõstab kordumise 
tõenäosust, isegi kui erinevas lihases, aga 
esinenud samas lihasrühmas  



esimese 24 tunni jooksul erineva 

välimusega (anehhogeensest 

hüperehhogeenseni) 

2-3 päeva jooksul hakkab muutuma 

järjest hüpo- ja anehhogeensemaks, võib 

muutuda heterogeenseks 







Woodhouse JB & McNally EG, 2011 







Datir 2010 



T2 fs 





T2 fs 



 reeglina tömbi trauma tagajärjel, sageli lihas surutakse 

vastu luud 

 lihaskiudude ja kapillaarringe katkemine, 

(mikro)hemorraagiad 

 turse, valu, nõrkus, ROM vähenemine 

 Kui kontusioon väga tugev võib müonekroosi esineda. 

Muidu võib pildiliselt olla suhteliselt sarnane I ja II astme 

rebendiga, kuid ei ole reegline kõõluseks ülemineku 

piirkonnas. 



T1 

kontr. 

T2 fs 

Lawrimore 2009  



Woodhouse 2011 





penetreeriv trauma 
kuvamine, kui neurovaskulaarse või 

parenhümatoosse organi vigastuse 
kahtlus 

 lihase katkemine, turse, hemorraagia, 
sageli lineaarses konfiguratsioonis piki 
penetreerivat vigastust, gaasi pehmes 
koes 

Hilises faasis võib tekkida rasvatroofia, 
fibroos, herniatsioon 



T2 PD 

Lawrimore 2009 



 läbi fastsia lõhe või defekti 
kas lihashüpertroofiast või trauma järgselt 

(nii penetreeruv kui tömp) 
patsient kaebab mingit massi, mis suureneb 

lihasaktiivsuse ajal 
 sagedasim jala eesosas 
võib kaasneda valu, lokaalne 

tundlikkusetõus 
 ravi konservatiivne, olulise 

sümptomaatikaga ka fastsia reparatsioon, 
fastsiotoomia 





 lihasesisene  
• harvem, kliiniliselt halvemini avastatav, paraneb 

kauem (6-8 nädalat) 

 lihaste vaheline 

Hematoom võib organiseeruda, 

resorbeeruda, võib tekkida armkude 

 

 





 reeglina ei ole seotud kõõlus üleminekuga, 
kui on seal piirkonnas, siis pigem 
massiefektida lükkab viimast eemale, kui, et 
ümbritseks või katkestaks seda 

ka kasvaja võib verduda ja sisaldada 
verekomponentidele tüüpilist signaali, kui 
ei kontrasteeru, siis reeglina välistab, muidu 
võib ka hematoomi ümber olla põletikulist 
reaktsiooni 

kui jääb kahtlus, vajalik korduv uuring või 
biopsia 



T1 T2 

Kontr. 



 RICE (rest, ice, compression, elevation) + rehabilitatsioon 

 Farmakoloogiline 
• lokaalsed anesteetikumid, kortikosteroidid, hüaluroonhape, 

skleroseerivad ained, proloteraapia, aprotiniin 

• trombotsüütide rikas plasma – PDGF, TGF-b, VEGF, FGF, IGF-1,2 jne. 

• Traumeel S – homöopaatiline taimne preparaat (põletikuvastane?) 

• Actovegin – valguvaba vasika seerum 

 Operatiivne, hematoomide aspiratsioon jne. 

 Aktiivsuse taastamine alles peale paranemist – korduva 

trauma oht – rohkem armkude/lihastalitluse  häirumine –

oht uutele traumadele 

 Puudub teaduslik baas, kas kuvamisel leiu kadu on piisav 

tervistumine treenimise jätkamiseks 

Campbell & Dunn, 2012 



Armi moodustumine – madal SI kõigis 

sekventsides, sarnane kõõlusele. UH-s 

lineaarne või ebaregulaarne struktuur, 

mida võib ümbritseda halo 

Rasvatroofia 

Myositis ossificans 



Datir and Connell, 2010 



Heterotoopne ossifikatsioon 
• Posttraumaatiline (75%) 

• Mitte-traumaatiline/pseudomaliigne MO 

• Myositis ossificans progressiva 

Trauma raskus tõstab MO tekke 

tõenäosust 

Valulik, palpeeritav mass, turse, 

funktsiooni kadu, naha erüteem 

50%-l trauma anamnees puudub 





T1 T2 fs 

kontr 









peale rasket lihasvigastust (täielik 
ruptuur, innervatsioonihäire, mitte 
kasutamine). 

Tuleks hinnata teise poolega võrdlevalt, 
NB! osad kasutavad eri keha pooli 
erinevas määras 

 lihase massi vähenemine (varases faasis 
lihashüpertroofia), rasvasendus algab 
lihasesisese aponeuroosi ja lihas-
kõõlusülemineku piirkonnast 



akuutne (alla 2 nädala) 
• MRT võib olla normaalne 

1-12 kuud 
• T2 tõus ekstratsellulaarne turse 

üle 12 kuu 
• rasv infiltratsioon, T1 tõus 



T2 fs 

T1 



Kim 2011 



M. vastus lateralis 

M. vastus intermedius 





Akuutne 
• rõhutõus lihastes, mis fastsiaga piiratud, tavaliselt 

ekstensiivsest tursest / hematoomist; 
• (kapillaarse) perfusiooni langus, hüpoksia – 

kahjustus süveneb – turse laieneb – lihasnekroos 
• rhabdomüolüüs, neerude puudulikkus, surm 
• ravi kiire dekompressioon fastsiotoomia abil 
• ei ole radioloogiline diagnoos 
• sagedasim sääreluumurru järgselt 

Krooniline 
• CECS (chronic exertional compartment syndrome) 
• ebaselge geneesiga  



T1 STIR 

T2 fs 



nekroosi järgselt müoglobiin 

vereringesse – omandatud 

neerupuudulikkus, hüperkaleemia, DIC 

 trauma (crush injury), infektsioon, põletik, 

peale ekstreemset füüsilist pingutust, 

alkoholi/ravimite üledoos jne. 



T1 

STIR 



T1 STIR 



 infektsioossed / mitteinfektsioossed 
 püomüosiit – meil harv, peamiselt 

immuunpuudulikkusega seotud, hematogeenne 
levik või penetreeriv vigastus 

 nekrotiseeriv fastsiit – lihastevaheliste fastsiate 
haaratus, kõrge mortaalsus, kliiniliselt raske vahel 
tselluliidist eristada, tavaliselt grupp A 
hemolüütiline streptokokk või S. aureus 

 autoimmuunsed? idiopaatilised põletikulised 
müopaatiad – polümüosiit, dermatomüosiit, 
inklusioon keha müosiit 

 sarkoidoos 
 



STIR kontr. 



STIR 



T1 STIR 



T1 

T2 fs 



STIR 





Sageli piiritletud difuusne 

intramuskulaarne ja subkutaanne T2 

signaalitõus 
STIR 



 98% maliigsed rhabdomüosarkoomid, alla 2 % 
rhabdomüoomid 

 sagedasim pahaloomuline pehmekoe kasvaja 
lapseeas (5-8%) ja alla 1% täiskasvanu 
maliigsetest kasvajatest 

 Histoloogiliselt kolm tüüpi 
• embrüonaalne – levinuim vorm, enam lastel, 12% 

täiskasvanutel, 47% pea-kaela piirkonnas, 28% 
urotraktiga seotult, 6% jäsemete lihastes, sõltuvalt 
rakutüüpidest erinev prognoos 

• alveolaarne – enam noorukitel, jäsemetel, halvema 
prognoosiga 

• pleomorfne – üle 45 aastastel, halva prognoosiga 

• skleroseeruv rms. 

Davies 2010 



T1 kontr 

T2 

Dr. R. Saat 



T2 

T1 T1 fs + Gd 



T1 T2 



Reeglina üsna ebaspetsiifiline leid: T2↑, 

varieeruv kontrasteerumine. Sageli vajab 

biopsiat, kuvamine hea lokaliseerimiseks 



STIR 

T1 

T1 

Helms 2009 



T1 STIR 

T1 STIR 

Helms 2009 

Kusepõie transitoor- 

rakulise vähi mts 

Melanoomi mts 



MRT ja UH 
Paljud pildilised muutused 

mittespetsiifilised, oluline anamnees 
 

4 aspekti mida jälgida: 
• jaotus 
• lihase suurus ja kuju 
• muutunud T1 signaal 
• muutunud T2 signaal 
• (kontrasteerumine) 
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