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Hulgiskleroos e. MS
• Progresseeruv põletikuline, autoimmuunne, KNS neurodegeneratiivne

haigus

• Enamasti on haaratud PV valgeaine, nägemisnärvid, keskaju, seljaaju, 
väikeaju, vähemal määral hallaine (nii kortikaalne kui subkortikaalne)

• Algab tavaliselt 20-40a., 2N : 1M, esinemissagedus 33 : 100 000 

• Juhtiv mittetraumaatilise invaliidsuse põhjus noorematel inimestel 
(50% vajab abi liikumisel, 50%-l tekib kognitiivne defitsiit 20a. jooksul)

• Kindel põhjus ebaselge (EBV, geneetika, suitsetamine, D vitamiin)



I. Põletikuline protsess (T- ja B-
lümfotsüüdid, makrofaagid)

II. Oligodentrotsüütide kadu, 
demüelinisatsioon, 
remüelinisatsioon

III. Aksonite kahjustus ja kadu
IV. Astrotsüütide proliferatsioon, 

glioos



Kliiniline leid

• Mitu vormi:

• Kliiniliselt isoleeritud 
sündroom  (CIS)
• Radioloogiliselt isoleeritud 

sündroom (RIS)

• Relapsing-remitting (RRMS)

• Secondary-progressive (SPMS)

• Primary-progressive (PPMS)



• Kõige sagedasem (85%) kulg: CIS, 
mis haarab nägemisnärvi, ajutüvi, 
seljaaju. Hiljem tekib RRMS (80%, 
kui MRI:l lesioonid, 10-20%, kui 
MRI norm)

• 85% progresseerub SPMS

• 10-15%-l PPMS

• Kuratiivset ravi ei ole 

• On valik haigusekulgu mõjutavaid 
ravimeid 

• Radioloogias tähtis roll varases 
diagnostikas ja raviefekti jälgimises



MS naast
Akuutsed naastud: kollakad, 
hägusama kontuuriga, granulaarne 
tekstuur. Aktiivne põletik. T2/FLAIR 
intensiivse signaaliga Aksonid on 
enamasti säilinud. Gd +

Kroonilised naastud: varieeruv 
põletik, teravad kontuurid, 
hüpotsellulaarsed. Aksonite kadu. 
Glioos, Gd –

Tüüpiliselt paiknevad keskmiste 
veenide ümber PV-l, perifeerias, 
cospus callosum’i ja septumi piiril

Ümarad või ovaalsed, piklikud –
„Dawson fingers“





Baseline 3k 6k



• Kahjustused kortikaalsel on 
hüpotsellulaarsed
(lümfotsütaarne infiltratsioon
väiksem), ei ole nii 
väljendunud

• T2/FLAIR sekventsidel 
raskemini eristatavad, 
enamasti kui on haaravad
jukstakortikaalset valgeainet



• Peale naaste esineb ka difuusne
globaalne kahjustus

• Astrotsütaarne hüperplaasia, koldeline
turse, perivaskulaarne infiltratsioon, 
aksonite kahjustus, mikroskoopilised 
fokaalsed lesioonid

• Dirty-appearing white matter

• Paremini eristatav MRS’l (NAA↓, koliin↑)



• KT on madala tundlikkusega

• Varieeruva kontrasteerumisega 
madalama tihedusega alad



MRI
• 2017 MRI McDonald criteria for CIS: 

• Dissemination in time (DIT), dissemination in space (DIS)

Samaaegne Gd+ ja Gd- lesioonide
esinemine
Uue T2-hüperintensiivse ja/või Gd+ 

lesiooni esinemine võrreldes baseline
uuringuga

≥1 T2-hüperintensiivset lesiooni ≥2 KNS 
alas:

Periventrikulaarsel
Kortikaalsel/jukstakortikaalsel
Infratentoriaalsel
Seljaajus

*ei ole vahet sümptomaatilisel ja 
asümptomaatilisel lesioonil

2017 MRI McDonald criteria for PPSM: 
• Jatkuv progressioon 1a. jooksul
• Kaks järgnevast:

• ≥1 T2-hüperintensiivset lesiooni ≥1 tüüpilises KNS alas
• ≥2 T2-hüperintensiivset lesiooni seljaajus
• MS-spetsiifilised oligoklonaalsed vöödid liikvoris



Protokoll

• Vähemalt 1,5T (3T parem)

• Kohustuslikud
• Ax PD
• Ax T2
• 2D või 3D FLAIR
• 2D või 3D T1+Gd 

• Soovitav
• Kaela osa (Sag STIR)
• DWI/ADC
• 3D T1 high res.
• SWI/T2*



MR leid

• T2/FLAIR lesioonid PV valgeaines
(98%) 

• Algusel fokaalsed, hiljem laatuvad

• RR vormide lesioonide maht
kasvab 5-10%/a

• Callosumi ja septumi piir, 
jukstakortikaalsel, 
infratentoriaalsel







• Kortikaalsed lesioonid on 
raskesti eristatavad T2 
sekventsidel

• PSIR, MPRAGE

PSIR MPRAGE



FLAIRT2



• Infratentoriaalsed lesioonid tavaliselt haaravad:
• IV vatsake põhi (med. long. fasciculus)

• Pons’i pind

• Keskmised tsereberraalsed pedunklid

• Ajutüvi

• Sageli paiknevad CSF ruumide kõrval

• Fokaalsed, laatuvad, triipjad



FLAIR
Gd+

29a. Naine. 
Internukleaarne
oftalmopleegia



CIS SPSMRRSM



• U. 80%-l värsketest naastudest 
esineb T1 ↓ – „black hole“

• 20-40% jääb krooniline „black
hole“ (aksonite kadu, raske 
demüelinisatsioon)
• Sagedamini progresseeruva 

vormi juhul ning 
supratentoriaalsel

• 3-5% kaob nii T2↑ kui T1↓ 
(tõenäoliselt täielik 
remüelinisatsioon)



Kontrasteerumine
• Uute naastude tunnus

• Korreleerub HEB läbilaskvusega (leke
intravaskulaarsest interstitsiaalsele)

• Kestab mõnest päevast mõne nädalani (3 nädalat 
keskmiselt)

• Harva üle 2-3 kuud (kaalu alt. diagnoosi: Tu, 
sarkoidoos, teleangiektaasia)

• Nodulaarne → rõngjas (open ring enhancement)

• Harva võib esineda enne signaalitõusu T2-
sekventsidel või taastekkida vanas naastus



FLAIR Gd+



MS Glioblastoom MTS



Tumefaktiivne
(Pseudotumoraalne) MS

• Üks või mõned suured laatuvad 
naastud

• Kliiniliselt ja radioloogiliselt eristamatu 
tuumorist

• Võib vajada biopsiat (võib olla ka 
ebaveenev)

• Turse ja mahuline efekt väiksem, open 
ring enhancement, MR perfusioonil 
rCBV väiksem, kui glioomil



FLAIR Gd+ rCBV



Marburg MS e. fulminantne e. maliigne MS

• Enamasti noortel täiskasvanutel

• Kiiresti progresseeruv, surm või morbiidsus nädalate jooksul

• Massiivne makrofaagide infiltratsioon, demüelinisatsioon (mitte ainult 
perivask. ruumides), astrotsüütide hüpertroofia, aksonite kadu

• Mitmed suured laatuvad naastud

• Tavaliselt esineb kontrasteerumine ja turse
• Surm ajutüvi kahjustusest või pitsumisest



Esialgne 3p. hiljem Pärast steroidravi



Schilder’i haigus

• Lastel, noorematel inimestel

• Äge või alaäge

• Kliiniliselt psühhiaatriliste sümptomite domineerimine, 
intrakraniaalne hüpertensioon, progresseeruv kulg

• MRI:l suured kolded, mõnikord sümmeetrilised, rõngjas 
kontrasteerumine, prevaleeruvalt PO-l; massi efekt minimaalne

• Histopatoloogiliselt demüelinisatsioon, glioos, suhteliselt vähene 
aksonite kadu



23a. N. T2 FLAIR Gd+



Balo kontsentriline skleroos (BCS)

• Harva esinev

• Kiiresti progresseeruv (surm mõne 
nädala jooksul)

• Hästi allub ravile

• Suured naastud, kus esineb terve 
ja patoloogilise koe vaheldumine 
(sibulakoore taoline muster)

• Välisemas kihis kontrasteerumine, 
difusiooni restriktsioon

• Enamasti suuraju valgeaines



T2 Gd+ ADC



Tänud!


