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Anatoomia





Galea-subgaleal-periosteum complex





Lokalisatsioon: scalp vs calvarium

Täiskasvanutel ~ 80% 
pea pindmistest 
lesioonidest pärineb 
nahakihist



Trichilemmal/pilar cyst
Trihhilemmitsüst/karvanääpsu tsüst
(misnamed sebaceous cyst) 
~40% pea pindmistest lesioonidesst, kuni 
10% populatsioonist, N>M, >60a, 

Keratiiniga täidetud karvafolliiklist 
pärinev tsüst, 90% pea piirkonnas

Ümarovaalne, teravalt piirdunud, 
subepidermaalne, mittekontrasteeruv, 
pehmekoeline kaltsifikaatidega, ei haara 
luud

Ajuga T1 iso - patognoomiline, T2 
inhomogeenselt hüpo 

Aeglaselt kasvavad



Epidermaalne tsüst 
ja dermoidsüst
Lastel ja noortel TK 20-30 a, M>N 

Beniigsed teravalt piirdunud aeglaselt 
kasvavad ümarovaalsed sõlmed, 
radioloogiliselt võivad olla eristamatud

Epidermaalne: sagedameni kui dermoid, 
pindmisem, O-l, CSF 
tihedusega/signaaliga, DWI

Dermoid: Sügavam (subgaleaalne), FTP 
õmbluste piirkonnas, rasva 
tihedusega/signaaliga, põhjustab 
luuerosiooi/sklerootilist remodellatsiooni. 



Lipoom
~2% lipoomidest on pea piirkonnas

Tavaliselt frontaalses regioonis ja subgaleaalne

Kapsilga hüpodensiivne mass -50-100 HU,  MRT-l rasva signaal, ei kontrasteeru

Paksud septid/pehmekoeline komponent, kasv - võimalik liposarkoom



Sünnimärgid
Beniigne melanotsüütide 
proliferatsioon 
epidermises-dermises. 

Lame pindmine lesioon, 
KT-l melaniinist tingitud 
hüperdensiivsus,           
T1 iso/kõrge ja T2 madal 
signaal 



Pilomatriksoom (kaltsifitseeruv epitelioom)
Karvamaatriksi eelrakkudest 
arenev haruldane beniigne Tu

Enamasti 10-20 aastatel

~50% pea-kaela piirkonnas

Teravalt piirdunud 
kaltsifikaatidega nahaalused 
sõlmed, inhomogeenne 
retikulaarne kontrasteerumine, 
perikoe põletikuline reaktsioon.



Keratoakantoom
Krüptogeenne ektodermaalne Tu

Histoloogia sarnane SCC-ga, kiiresti 
kasvav ja iselimeteeruv 

Vanematel inimestel, päikesele 
eksponeeritud kohtades

1-2cm ekso- ja endofüütse kasvuga 
piirdunud sümm kutaansed sõlmed, 
tsentraalse lohk/keratiini-sarv,    
MRT-l inhomogeenne signaal, perif. 
kontrasteerumine



Neurofibroom
Beniigne neuroektodermaalne Tu, noortel 
20-30a.

Fokaalne (90%) - pindmised 
hüpodensiivsed ümarovaalsed ~2cm 
sõlmed

MRT-l mittespets, lihasega T1 iso/hüpo, 
T2 “Target sign” - perifeerne T2 signaali 
tõus, kerge inhomogeenne 
kontrasteerumine

Pleksiformne - diffuusne vorm, lokaalselt 
agressiivne, võib kasvada 
intrakraniaalsele/orbitasse. Kuni 5% 
maliigne transformatsioon



Vaskulaarne - AVM, hemangioomid

Subkutaanses kihis

Ovaalne teravalt piirdunud 
pehmekoeline mass, mille sees 
tsüstjad struktuurid või 
veresooned, flow void.

Võib esineda hemorraagia, 
vedelik-vedelik nivoo, fleboliidid 
(AVM).



Sinus pericranii
Haruldane kaasasündinud abnormaalne ühendus intra- ja ekstrakraniaalse veeni vahel läbi luudefekti.

F ja P luudes, keskjoone lähedal, sup. sagittal sinus

Rad: luudefekt, natiivis homogeene pehmekoeline struktuur, mõlemal pool luust kontrasteeruv veresoon.



Intraossaalne hemangioom
Healoomuline vaskulaarne lesioon, keskeas 
naistel, FTP luudes

Piirdunud ekspansiivne lesioon, 
retikulaarne/ämblikuvõrgutaoline muster, 
perifeerne sklerootiline ääris, luus sisemine 
pind intaktne

T1 iso/hüpo, T2 hüper mullitaoline, 
kontrasteeruv



Langerhans'i-rakuline histiotsütoos (LCH) 
Eosinofiilne granuloom    

Histiotsüütide liigproliferatsioon

Lastel kuni 15a, M>N

Võib tekkida igas luus, ~50% koljus 
FP 

Fokaalne (70%) või difuusne 

Kontrasteeruv pehmekoeline mass;      
luus “punched-out” lesioon - 
lüütiline,teravalt piirdunud, ilma 
reaktiivse skleroosita.                                               
T1 hüpo, T2 hüper, kontrasteeruv 
mass ja perikoed, luuturse.



Basaalrakk-kartsinoom  (BCC)
Lamerakk-kartsinoom (SCC)

Vanus 60-70

Kõige sagedasemad peanaha maliigsed lesioonid (41% ja 
17%). SCC agressiivsem (invasioon, mts)

Pea piirkonnas sageli haavanduvad, diagnoosi hetkel 
kaugele arenenud - halb prognoos

MRT-l pole teineteisest eristatavad

Ebaregulaane, haavanduv, kontrasteeruv Infiltreeriv lame 
lesioon, erinev signaal, T1 hüpo, T2 iso-hüper, võivad 
põhjustada luumuutusi



Melanoom
7% peanahas

60 aastatel, M:N - 4:1

melaniin T1 kõrge, T2 
madal

amelanootiline melanoom 
T1 hüpo, T2 hüper



Merkeli-rakuline kartsinoom (MCC)
Haruldane, väga agressiivne naha neuroendokriinne naha Tu. 

M 70-80a, päikesele eksponeeritud kohtades, pea-kaelas kuni 
50% juhtudest

1-1,5cm pindmine sõlm, hüperdensiivne, T1 ja T2 kõrge 
signaaliga, kontrasteeruv, perikoe retikulaarne tihenemine ja 
satelliit-kolded -perilümfaatiline levik, lümfadenopaatia, kauglevik. 
FDG aktiivne.



Angiosarkoom
Veresoonte endoteeli sarkoom, 1% 
pehmekoelistest sarkoomidest

M >70a

60% lesioonidest on pea-kaela piirkonnas 

MRT-l inhomogeenne signaal, 
veresooned, nekroos, T1 kõrge signaaliga 
alad- veri



Lümfoom
1-5% peanaha maliigsetest 
lesioonidest

Reeglina sekundaarne, non-Hodgkin

Rad. leid mittespetsiifiline: hajus 
pehmekoeline kontrasteeruv mass, 
luudestruktsioon, intrakraniaalne 
levik, T1 ja T2 iso, väljendunud 
diffusiooni restriktsioon



Metastaasid
Luuhaaratusega>pindmine 
Lüütiline>sklerootiline/segatüüpi

~5% kutaansetest mts-dest on peanahas 

Sagedameni >50a. Melanoom, rinna-, 
prostata-, kopsu-, neeru-, kilpnäärmevähk

Lastel neuroblastoom ja leukeemia

Rad: hajusate kontuuridega kontrasteeruvad 
pehmekoelised sõlmed, nekrootiline 
komponent, luudestruktsioon, 
intrakraniaalne levik

Kopsuvähi mts-d



Pahaloomuline meningioom
~1% meningioomidest, keskeas naistel

Agressiivne, retsidiivid. Lok. parasagittaalsel falxi haaratusega

Triaad: ekstrakran mass, lüütilised muutused luus, intrakraniaalne Tu

Dural tail, parenhüümi turse, hüperostoos, sinus tromboos



Teised luuhaaratusega lesioonid 

Fibroosne düsplaasia
Osteoom

Mukotseele ja Pott Puffy Tu
Müeloom

Plasmatsüstoom



Lihashüpertroofia

Shunt ja selle klapp

Veresoon

Liikvori retensioon

Pitfalls 





Kokkuvõte
Täiskasvanutel enamik pea pindmistest lesioonidest:

● Juhuleid
● Pärineb nahakihist
● Tüstja/sõlmja välimusega 
● Beniigne (~95%)

Kahtlased tunnused:

● Hajusad kontuurid ja kontrasteerumine 
● Infiltratiivne ja kiire kasv
● Luudestruktsioon
● Intrakraniaalne levik

Anamnees ja kliinik!



Tänan tähelepanu eest!
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