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Perifeerse närvi ehitus 1

Ross MH, Pawlina W. Histology – a text and atlas. 2006



Perifeerse närvi ehitus 2



• Esimene avaldatud haigusjuhu kirjeldus: 
Neumann E. Secondare cancroid infiltration des 
nerves metalis bei einem Fall von Lippincroid. 
Arch Pathol Anat. 24:201, 1862.

• Perineuraalne tuumori levik (perineural spread, 
PNS) on patoloogiline protsess, mille korral 
kasvaja levib oma lähtekohast eemale piki närvi, 
kas perineuraalsetes või endoneuraalsetes 
kudedes (või kasutades perineuraalset 
lümfisüsteemi).

• NB! perineural spread, perineural invasion, 
neurotropic carcinomatous spread



• Perineuraalne invasioon (perineural invasion) 
– närvikestade ja viimaste poolt ümbritsetud 
ruumide infiltratsioon primaarses tuumori 
asukohas (NB! Sageli mikroskoopiline: 
kuvamisel ei näe)

- patoloogilist konsensust ei ole!

• Perineuraalne levik (perineural spread) –
tuumorirakkude levik piki närvi algkoldest 
eemale

– Ilmselt mikroskoopiliselt levik pidev ehkki 
makroskoopiliselt võib näida katkendlik (skip 
lesions)

Maroldi et al , 2008



Teooria areng   

• XX saj. alguses arvati levikumehhanismiks olevat 
perineuraalne lümfidrenaaz

• 1952 Mohs ja Lathrop – teatud tuumoritel on afiinsus 
närvikestade suhtes –tuumor levib perineuriumi all –
vähim mehaaniline takistus?

• 1966 Larson et al – loomkatsetes näidati, et 
kasvajarakud ei levi lümfisüsteemi abil 

• 1997 Gandour-Edwards et al – adenotsüstiline 
kartsinoom ekspresseerib N-CAM-i

• 2000 Vural et al – PNL-ga  SCC  ekspresseerisid 93% 
juhtudel N-CAM-i, ilma PNL-ta ainult 36%.



Liebig 2009



• Peamiselt on PNL-i problemaatikat käsitletud 
pea- ja kaelaradioloogia alastes artiklites 

• Tüüpiline patsient: aastate eest eemaldatud 
pea- või kaela piirkonnast kasvaja, nüüd 
tekkinud kraniaalnärvi/-de talitlushäire 



• Üldine levimus 2,5-5%

• Suurte ja väikeste süljenäärmete kartsinoomidega 
(adenotsüstiline kartsinoom – 28%)

• Limaskesta ja naha SCC (5-14%)

• BCC (0,5% ?)

• melanoom (desmoplastiline melanoom 1-2%, PNI 
-30%)

• lümfoom

• sarkoom
Gandhi, 2010



Parker, 1991



• 30-45% patsientidest alguses asümptomaatilised 

• Hüpesteesiad, põletav või nõelav valu; näo – või 
mälumislihaste nõrkus

• Diagnoosimine oluline, kuna võib mõjutada  ravi 
otsuseid (resetseeritav tuumor -> 
mitteresetseeritav, kiirgus ja kemoteraapia 
otsuseid ja muuta lõikusteed, mitte 
diagnoosimisel võib jääda ravipiirkonnast välja)

• Prognostiliselt halb faktor (tõuseb nii lokaalse 
retsidiivi kui lümfisõlmedesse metastaaside tekke 
risk, vähenenud elulemus – sageli seotud mitte 
äratundmisega



• Enam kirjeldatud pea-kaela piirkonnas, kus 
sagedamini on haaratud V2, V3 ja VII 
kraniaalnärvid ja nende omavahelised 
ühendused

• Harvem V1 ja XII kraniaalnärvid

• Reeglina levik retrograadne, aga võib esineda 
ka antegraadne



V – N. trigeminus
• Sensoorne: näopiirkonna, silmamuna, ninaõõne, 

paranasaalsiinuste, suuõõne, hammaste, kõrva, 
temporomandibulaarliigese ja mälumislihaste 
tundlikkus

• Motoorne: mälumislihased, m. tensor tympani

Harnsberger, 2006





V1 - silmanärv (n. ophthalmicus)

Binder DK et al. Cranial nerves: anatomy, pathology, imaging. 2010

Sensoorika 

silmalt, orbitast, 

otsmikult ja 

ethmoid- ja 

frontaalsiinustest



V2 - ülalõuanärv (n. maxillaris) 

Binder DK et al. Cranial nerves: anatomy, pathology, imaging. 2010

Sensoorika 

ülalõualuu 

suulae, 

ülahuule, põse, 

ninaõõne, nina 

ja ninaneelu 

regioonidest.



V3 - alalõuanärv (n. mandibularis) 

Binder DK et al. Cranial nerves: anatomy, pathology, imaging. 2010

Sensoorika alalõua, 

alumise huule, suupõhja, 

keele ja pea külje 

regioonidest. Motoorne 

innervatsioon mälumis- jt. 

lihastele.



VII – N. facialis

• = näonärv

• Sensoorne: maitse keele eesmiselt 2/3

• Motoorika: näo miimilised lihased,

m. stapedius

• Parasümpaatiline: pisara-, nina-, suulae-, 
submandibulaar- ja sublingvaalnäärmed



VII – näonärv (N. facialis)

>pisaranääre

<maitse keele 2/3



Binder DK et al. Cranial nerves: anatomy, pathology, imaging. 2010



Caldemeyer, 1998



Nervus petrosus major s. n. Vidiani

Ginsberg, 1998



Kuvamine

• Oluline mõelda sobiva anamneesi korral PNL 
võimalusele

• KT luualgoritmiga (0,5-)1 mm paksused lõigud: 
hea luudestruktsiooni kuvamisel 

• MRT tundlikum, parim hindamiseks rasv-
supresseeritud, kontrastiga T1 sekvents



MRT vs. histoloogia

• Gandhi MR et al. uurisid retrospektiivselt 25 opereeritud 
patsienti, MRT ennustas õigesti 30-st PNL-ga närvist 30 (+ 
üks vale-positiivne), samas leviku ulatuse hindamine 
kasvaja algkoldest eemaldudes muutus ebatäpsemaks 

(MRT ei pruugi näidata mikrokoopilist levikut!)



Pildiline leid



Avade /kanalite laienemine, destruktsioon 
ja rasvtasandi oblitereerumine

Brant & Helms. Fundamentals of Diagnostic Radiology, 2007

N18, varem opereeritud 

parema põse 

melanoom (histol. 

puhta piiriga), nüüd 

paresteesiad V2 

innervatsiooni alal, KT 

järgsel biopsial 

melanoomi PNL



Orbita lümfoom,  canalis palatinus major et minor 



Suuõõne SCC, foramen 

mandibulae erosioon

Ibrahim, 2007



Maksillaarsiinusest 

pärit oleva 

adenotsüstilise 

kartsinoomi levik 

Vidianuse kanalisse



Kontrasteerumine





Kõvasuulae adenotsüstiline kartsinoom, 
Fossa pterygopalatina haaratus

Ibrahim, 2007



Suulae adenokartsinoom, V ja VII 
KN-i haaratus

Binder, 2010



Parema kõrvasüljenäärme 
adenotsüstiline kartsinoom

Maroldi, 2008



Levik võib olla ka antegraadne

Meningeoom, antegraadne levik piki V3



Kontrasteerumine on tundlik, aga 
mittespetsiifiline –

V KN Herpes Zoster neuriit

Borges A, 2007

Prekontr. T1WI Postkontr. T1WI



Normaalne kontrasteerumine –
perineuraalne venoospõimik

Williams, 2003

V2, foramen rotundum V3, foramen ovale

´target or tram-track-like’ enchancement



V kraniaalnärvi korral: kavernoossiinuse 
kummumine lateraalsele, kolmiknärvi-

tsisterni vedeliku (signaali) asendumine 
koelise massiga



Rhabdomüosarkoom

Caldemeyer, 1998



Atroofia innerveeritavates
struktuurides

Suupõhja adenotsüstiline kartsinoom, PNL piki V3

Maroldi , 2008



Kokkuvõttev näide 

Ibrahim, 2007







Kokkuvõte

• Kasvajate PNL on kliiniliselt oluline tõstes 
kasvaja retsidiivide riski ja vähendades 
patsiendi elulemust.

• Vajalik hea koostöö klinitsisti ja radioloogi 
vahel. 

• Diagnoosimisel oluline tunda vastava 
piirkonna  kraniaalnärvide anatoomiat.

• Mitte alati ei ole tegu kasvajaga.



32 a. mees diabeetilise ketoatsidoosiga 
vasema näopoole tuimus - mukormükoos

Brant & Helms. Fundamentals of Diagnostic Radiology, 2007
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Tänan tähelepanu eest!


