
Radioloogiline leid  
mukopolüsahharidoosiga patsiendil



Mis haigus see on?
● Geneetiliste haiguste kogum

● Lüsosomaalseid ensüüme haarav haigus, kus on häiritud 

glükoosaminoglükaanide (GAG) e mukopolüsahhariidide 

lõhustamine

● Tulemuseks GAG’ide ladestumine sidekoe lüsosüümides 

ning suurenenud ekskretsioon urotrakti kaudu



Epidemioloogia
● Haigestumine/esinemissagedus

○ Rootsis 1,75/100000 sünni kohta

○ Norras 3,08

○ Taanis 1,77

● Seejuures sagedasem I ja II tüüpi MPS - I ca 

1 juht 100000 sünni kohta, II ca 0,2 juhtu.

● Esinemine rahvastikus

○ Rootsis 0,424/100000 elaniku kohta

○ Norras 0,706

○ Taanis 0,603



II mukoopolüsahharidoos ehk Hunter sündroom 
● Ainuke X-liiteline mukopolüsahharidoos

● Kliiniliselt võrreldes teistega ei esine sarvekesta tuhmistumist

● A ja B tüüp, kus B tüüp leebem varint ning tihti ei esine intelligentsihäireid, samuti elulemus parem



Millest ei räägi, aga ka oluline
● Reetina degeneratsioon

● Südameklapi puudulikkus

● Paksenenud müokard

● Pulmonaarhüpertensioon

● Kõhulahtisus noorematel, kõhukinnisus vanematel

● Hepatomegaalia

● Kuulmislangus

● Karpaalkanali sündroom jne
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● On enamustel MPS tüüpidel mingil 
määral esindatud

● Kliinilises pildis domineerib IV ja VI 
tüübiga pt-del
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● Ülemiste hingamisteede 
ahenemine - makroglossia, 
tonsillide ja adenoidi 
hüpertroofia

● Kroonilised keskkõrva 
probleemid, kuulmislangus

● Hingamisteede hindamine!



Neuroleid
● Põhineb GAG’ide ladestumises 

perivaskulaarsesse ruumi ja 

närvirakkudesse

● Häirub müeliini käive

● Karpaal- ja tarsaalkanali 

ahenemine ning seljaaju pitsumine 

teiseste kahjustustena

● Atroofia, hüdrotseefalus

Zafeiriou DI, Batzios SP Brain and spinal MR imaging findings in mucopolysaccharidoses: a review. 
AJNR Am J Neuroradiol 2013;34:5–13



Aju
● Valge- ja hallaine signaalimuutused (T2 hüper)

● Perivaskulaarsete ruumide laienemine

● Kommunikeeruv hüdrotseefalus ja ventrikulomegaalia

● Atroofilised muutused

● Muutused tagumises koljuaugus

● Muud harvemkirjeldatud muutused: suletud entsefalotseele (MPS II), n. Opticuse 

muutused, subduraalne hematoom jne



Rasalkar DD, Chu WCW, Hui J, Chu C-M, Paunipagar BK, Li C-K. Pictorial review of mucopolysaccharidosis with emphasis on MRI features of 
brain and spine. The British Journal of Radiology. 2011;84(1001):469-477. doi:10.1259/bjr/59197814.





Seljaaju ja lülisammas
● Varasemalt kirjeldatud lülikehade 

deformatsioonid

● Kraniotservikaalse ülemineku muutused

○ Densi muutused

○ Atlantoaksiaalne ebastabiilsus

○ Dura paksenemine

Lachman et al. Radiologic and neuroradiologic findings in the mucopolysaccharidoses. Journal of Pediatric Rehabilitation 
Medicine: An Interdisciplinary Approach 3 (2010) 109–118 109 DOI 10.3233/PRM-2010-0115



Saatekiri
● Diagnoos: Mukopolüsahharidoos

● Elektroonilisel saatekirjal lisaks anamneesi kohal:  Kaebused: õhtuti lugemisel peab raamatu silmadele lähemale, trepsit kõndimisel väsib, kiiresti ei jõua jpoosta

Raske ajaline sünnitus, 1 kuu Lastehaiglas, pea suur, kahtlustati peatraumat. Psühhomotoorne areng hilines, Soovitati pöörduda neuroloogile 3,5 aastaselt, seejärel geneetikakeskuses dr.

Õunap mukopolüsahharidoosi diagnoos. hakkas saama ensüümasendusandusravi, mida on regulaarselt saanud kuni siiani

Alates eelmisest aastats saab ravi Eestis

Vaimselt - vahel vajab korduvalt selgitamiseks

Elab koos emaga, on isesieisev. Käsi päris üles tõsta raske, seetõttu pead peseb ema. 

Paari aasta jooksul nägemine halvenenud, Väsib suhteliselt ruttu, rahulikus tempos kõnnib mõed km. Elab kolmandal korrusel, väsib kolmandale korrusele jõudes. 

Patsient, kes momendil 21.aastane, on MPSII tõttu saanud ensüümasendusravi Elaprasega alates 11.eluaastast kord nädalas intravenoosse manustamisega. Ravi on talunud kõikide aastate 

vältel ilma tüsistusteta. Elaprase 100% soodustusega 4 viaali korraga (kehakaal momendil 47,2kg).

Ravi mõjul on märgatav positiivne dünaamika peamiselt liigeste liikuvuse osas. Ka psüühiliselt on muutunud stabiilsemaks.

Kaebuseks liigesjäikus, kontraktuurid. 

Määratud ööseks CPAP-ravi, kuid patsient sellest loobunud, kuna mask on ebamugav ja segab magamist

~2011 ðunteeriti viimati kuulmekilesid

2014 DNA analüüsi mutatsiooni määramiseks, kuna täpne info Itaaliast puudulik (IDS). Analüüsi teostust arutatud Eve Vaidlaga, analüüs tellitud ja tabelisse järjekorda pandud.

2014 teostatud uriini GAG analüüsis vähene dermataan ja kondrotiinsulfataasi tõus.

Spirograafial 20.05.2016 : raske hingamisfunktsiooni langus

EhhoKG 26.05.2016 südameõõned norm suurust , süstoolne funktsioon normaalne , kuid kerge lõõgastumise häire , kerges astmes mitraalklapi stenoos ja aordiklapi puudulikkus , aordi- 

kopsuarteri ja mitraalklapp on paksenenud , vasaku vatsakese müokard hüperehhogeensem. Kontroll dünaamikas 2-3 a. pärast 

Väikelapsena opereeritud kubemeseong. 

Lõpetanud Tondi Põhikooli, Kopli ametikool kinnisvarahooldaja elukutse

Käib sõpradega väljas, kinos, Sky pargis hüppamas

Emal haiguse kandlus



Pea - T2 FLAIR aksiaal                                  Pea - T2 sagitaal

https://drive.google.com/open?id=0B94k312Vy8iKZnlkWXlfM3pjclE
https://drive.google.com/open?id=0B94k312Vy8iKMGc4QVc1NlNrUGc
https://drive.google.com/open?id=0B94k312Vy8iKZnlkWXlfM3pjclE




Kael - T2 aksiaal                Kael - T2 sagitaal

https://drive.google.com/open?id=0B94k312Vy8iKdXB3Yjc2OTlvRk0
https://drive.google.com/open?id=0B94k312Vy8iKdXB3Yjc2OTlvRk0
https://drive.google.com/open?id=0B94k312Vy8iKdXB3Yjc2OTlvRk0
https://drive.google.com/open?id=0B94k312Vy8iKdXB3Yjc2OTlvRk0
https://drive.google.com/open?id=0B94k312Vy8iKdXB3Yjc2OTlvRk0
https://drive.google.com/open?id=0B94k312Vy8iKdXB3Yjc2OTlvRk0
https://drive.google.com/open?id=0B94k312Vy8iKdXB3Yjc2OTlvRk0




Miks see oluline on?
● Haiguse progressiooni jälgimine

● Ravitulemuse hindamine

● Võimalike kompikatsioonide (seljaaju kompressioon, hingamisteede ahenemine, 

keskkõrvaprobleemid, hüdrotseefalus jm) hindamine (kirurgilise) ravi otsustamiseks

● Piltdiagnostika ja neuroloogilise leiu korrelatsioon on samas erinevates uuringutes leidnud 

erinevaid tulemusi?!
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