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Alates suvest 2011 kaebuseks tasakaaluhäired – kõnnak ebakindel, kukub. 
Alates 05.09.11 lisandusid oksendamine ja peavalu. 06.09.11 hospitaliseeritud 
erakorraliselt TLH vastuvõtuosakonda.

Radioloogi otsus: Medulloblastoom



1,5 aastane poiss. Kliiniline leid. Süvenevad 
tasakaaluhäired, oksendamine, paispapill...

Radioloogi otsus: Pildiliselt sobiks ependümoom. 



 Esinemissagedus: 6,5 – keskmine  
 6:1000000 lapse kohta (kuni 1 aastased)
 8:1000000 lapse kohta (1-9 aastased)
 4:1000000 lapse kohta (10-14aastased)

 6-8% KNS tuumoritest kokku
 16-25 % KNS tuumoritest lastel
 Alla 1% täiskasvanutel 

 M:N = 3:2 
 5 a. elulemus 60-80%. Sõltub...



 Polüetioloogiline haigus:
 Geneetilised faktorid olulised
 Viirused (JC viirus; polio), dieet, magnetväli, 

mitmikrasedus, kõrge sünnikaal...



 Etioloogia teooriad:
 MB lähtekoht – väikeaju välimine granulaarkiht, IV 

vatskese lae ja velum medullaris’e rakud
 MB-s on osa supratentoriaalsete PNET-de spektrist
 Erinevad MB vormid – on erineva päritoluga  

”Tumourigenesis of medulloblastoma is 
strongly related to deregulation of 
signalling pathways involved in normal 
development of the cerebellum”. 

                 M. Massimino et al, 2011 



 17p deletsioon – sage leid 
(>40%) 

 isokromosoom 17p 
 9q deletsioon MB leebematel 

vormidel
 Wnt, Shh, Notch-geenid jne.
 MYCC ja MYCN geenide  

amplifikatsioonid
 RBB2 geen
 Gorlin sündroom, Turcot 

sündroom, Gardner sündroom 
jm.

 (Hatten and Rouss, 2011)



 Histoloogiliselt MB-l 4 põhivormi;
 Klassikaline – 20-25%
 Desmoplastne/nodulaarne – 6-8%
 Anaplastne – kuni 50%
 Suurerakkuline – kuni 17-22% 

 Medullomüoblastoom
 Medullomelanoblastoom...

 NB! Tuumori relaps’iga võib
kaasneda ka upstaging

Histoloogiliselt 
sarnased vormid

Koeller and Rushing, 2003



(c) Klassikaline

(d) Desmoplastne/nodulaarne 
Sagedamini <3 aastastel lastel ja 

noorukitel/täiskasvanutel

Prognoos parem

(e) Anaplastne

(f) Suurerakkuline 
Sagedamini >3 aastastel lastel

Halvema prognoosiga vormid



 IKR tõusu sümptomid:
 Peavalu
 Iiveldus, oksendamine  
 Ataktiline kõnnak, tasakaalu häired
 Diploopia, papiledema, nüstagmid, n.abducens’i parees 

jm
 Mentaalse staatuse muutused 
 Imikul pea ümbermõõdu kiire kasv, makrotsefaalia

 Lühike sümptomaatiline periood (<3 kuu)



 Natiiv-KT:
 Pehmekoeline sfäärikujuline 

mass IV ajuvatsakeses
 Lähtub vermis’est või velum 

medullaris’est
 Enamasti keskjoonel 

(hemisfääris harva > DD)
 PC-nurk ja f. Luscka on 

haaratud tuumorist harva
 Tursevall massi ümber
 80% hüperdensiivne
 Mõnikord sisaldab Ca2+, 

hemorraagiaid harva
 Nekroosialad ja tsüstid 
 Hüdrotseefalia

 Kontrastiga KT:
 90% kontrasteerub
 Enamasti võtab kontrasti 

homogeenselt sisse
 Mõnikord on täitumine 

(wash-in) aeglane
 PC-nurga haaratus on 

paremini diagnoositav





 T1WI:
 Hüpointensiivne kude hallaine suhtes
 Laienenud III ja IV ajuvatsakesed

 T2WI:
 Signaal on isointensiivne hallainega
 Sageli liikvori signaaliga alad (“rim”) massi ümber

 PD:
 Hüperintensiivne kude hallaine suhtes

 FLAIR:
 Hüperintensiivne kude ajukoe suhtes
 Tuumor on hästi eristatav liikvorist  

 DWI:
 Diffusiooni restriktsioon (tuumori kõrge tselullaarsus)



 T1WI +C:
 “Must have” sekvents
 90% tuumor kontrasteerub, sageli heterogeenselt
 Haiguse dessiminatsiooni tuvastamine: 

 Ajukelmete glasuuritaoline (“zuckerguss”) kontrasteerumine

 Spektroskoopia:
 NAA ja kreatiini langus, Cho tõus, Lac ja lipiidid spektris

 PWI:
 Perfusiooni suurenenime tuumori piirkonnas

 Seljaaju uuring:
 On soovitav terve seljaaju uuring eraldi
 Preop. haiguse dessiminatsiooni välistamiseks (30-40%) 
 Postop, et välistada hilismetastaase

 NB! Sag ja Cor rekonstruktsioonid on olulised kirurgile 



Medulloblastoom 6 a. vanusel pidevate 
peavaludega poisil:

 (a)T1WI. Heterogeense MR-signaaliga 
pehmekoeline perifeerse tsüstja alaga 
mass väikeaju paremas hemisfääris. 
Pehmekoeline komponent on väikeaju 
suhtes madalama signaaliga. Esinevad 
vedeliku signaaliga alad massi sees.



(b)T2WI. Pehmekoeline komponent on 
väikeajukoe suhtes veidi kõrgenenud  
signaaliga. Vedeliku signaaliga alad 
massi sees.

 (c)T1WI+C. Pehmekoeline mass on 
intensiivse, kuid üsna heterogeense 
signaaliga. Mittekontrasteeruvad alad 
viitavad nekroosile (pahaloomulisusele 
üks viide). 



 MRS. (b).Klassikaline 
medulloblastoom väikeaju 
vermis’es 2 aastasel poisil. Cho/
Cr suhe tõusnud ja NAA/Cr suhe 
on langenud. 

 (c).Anaplastne medulloblastoom 
4. aastasel tüdrukul. Koliini 
kontsentratsioon on oluliselt 
tõusnud. Lisaks esineb väga 
prominentne lipiididie piik, mis 
viitab nekroosile (iseloomulik 
väga kõrge maliigsuse astmega 
tuumoritele). 

A. Rossi, 2010



Koeller and Rushing, 2003



 Haiguse diagnoosimisel MTS 1/3 juhtudest olemas 
 Eeskätt leptomeningiaalne disseminatsioon:

 Kraniospinaalse ülemineku tsoon,   
 Seljaaju tagumine serv, conus medullaris,
 Supratentoriaalsel – F ning subfrontaalne tsoon,
 Igalpool, kus on liikvorit

 NB! Liikvori uuring on tähtis (suht. hästi korrelleerub MRTga)
 Postop. šundi haaratus 20% > mts. kõhuõõnes võimalikud
 Sagedasem ekstrakraniaalne metastaseerumise koht - luud



Leptomeningiaalne disseminatsioon:

 Peaajus
 Sulcus’te, tsisternide, (sub)ependüümaalse tsooni 

ning tentorium’i/falx’i aktiivne kontrasteerumine,
 Kommunitseeruv hüdrotsefaalia 

 Seljaajus
 Nodulaarne kontrasteerumine seljaaju pinnal,
 Närvijuurte kelmete kompressioon, kontr-mine, 
 Seljaaju meningia’te difuusne kontrasteerumine 

 NB! Negatiivne MRT leid ega liikvori analüüs ei 
välista kasvaja disseminatsiooni organismis



R.J. Packer; 1999 

 M. Massimino et al, 2011 



 Kirurgiline:
 (Sub)totaalne resektsioon 
 Kõrge morbiidsus (10-20%) varajases postop. perioodis 
 20-30% juhul püsiv ventrikulo-peritoneaalne šunt vajalik
 “Cerebellar-mutism syndrome” 

 Kiiritusravi (> 3 a. vanadel lastel):
 Tuumori loozi ning seljaaju piirkond
 Alustatakse kohe postop. perioodis 
 Sõltub patsiendi riskist ja vanusest 

 Keemiaravi:
 Kuldset standarti keemiaravis pole
 On väga keeruline
 Sõltub patsiendi riskist ja vanusest 

USA. 1956 aasta. Maailma 
esimene kiiritusravi saanud 
patsient, 2 aastane poiss. 
Stanfordi Ülikooli arhiiv,S-F.



 Korduvad pea-, seljaaju MRT 
uuringud
 3-6 kuu intervaaliga 1-2 aastal 
 Edasi 2 korda aastas 3-5 aastal?
 Varajane retsidiivi 

diagnoosimine parandab 
patsientide elulemust

 MB retsidiiv – üsna sage 
nähtus 
 Kõrge riski patsientide grupis
 Enamasti 1-2 postop aasta 

jooksul

Koeller and Rushing, 2003
 M. Massimino et al, 2011 



 Endokriinsed: 
 Hüpofüüsi puudulikkus 

(GH, LH, FSH, TSH, ACTH) 
 Kasvuhäired
 Hüpogonadism ja steriilsus
 Hüpo/hüpertüreoos
 Osteopeeia/-poroos
 Ülekaal/düslipideemia
 Hüperprolaktineemia jne.

 Mitteendokriinsed:
 Leukoentsefalopaatia
 Vaimne mahajäämus 
 Proliferatiivne 

(mineraliseeruv) 
angiopaatia

 Kuulmislangus
 NB! Sekundaarne 

maligniteet võimalik



Histoloogiline diagnoos: Grade III ependümoom



Radioloogi otsus: Postop. muutused. Retsidiivi ei sedasta.



Histoloogiliselt - medulloblastoom

Radioloogi otsus: Varajane retsidiiv. Levik spinaalsele



 Ependümoom:
 Heterogeensem MR-signaal, sisaldab Ca2+ ja hemorraagilisi alasid
 Lähtub IV ajuvatsakese põhjast
 Paikneb enam hemisfääris (lateraliseerub)
 Sagedamini levib IV ventrikli foramen’itesse, f. magnum’isse 

 Atüüpiline teratoid/rabdoid tuumor (AT/RhT):
 Pole pildiliselt medulloblastoomist sageli diferentsitav
 Tuleb kõne alla <3 a. (eriti <1a.) laste puhul
 Diagnoosi momendiks on ½ juhtudest juba metastaseerunud
 Võrreldes MB-ga prognoos on veelgi tõsisem 

 Väikeaju pilotsüütiline astrotsütoom (WHO G1):
 Suur kontrasteeruvat noodulit sisaldav tsüstjas mass
 Paikneb enam hemisfääris (lateraliseerub)
 Sagedamini >6 a. vanustel lastel

 Choroid plexus’e papilloom (WHO G1):
 Esineb enamasti <5 aastastel lastel 
 Enamasti külgvatsakestes; lastel IV ajuvatsakeses harva
 Struktuur lobulaarne, mass-efekt puudub
 Kontrasteerumine on intensiivne ja suhteliselt homogeenne 

 Ajutüve glioom jm.
A.J.Barckovic, Pediatric neuroradiology, 2008



 Ependümoom:

 Heterogeensem MR-signaal, tu 
sisaldab Ca2+ ja hemorraagilisi 
alasid

 Lähtub IV ajuvatsakese põhjast

 Paikneb enam hemisfääris 
(lateraliseerub)

 Sagedamini levib IV ventrikli 
foramen’itesse, f. magnum’isse - 
(“plastic tumor”) 

www.radiopedia.org



 Atüüpiline 
teratoid/rabdoid tuumor 
(AT/RhT):

 Pole pildiliselt medulloblastoomist 
sageli differentsitav

 Tuleb kõne alla <3 a. (eriti <1a.) 
laste puhul

 Võrreldes MB-ga prognoos on 
veelgi tõsisem 

 Diagnoosi momendiks on ½ 
juhtudest juba metastaseerunud

www.radiopedia.org



 Väikeaju pilotsüütiline 
astrotsütoom (WHO G1):

 Suur kontrasteeruvat noodulit 
sisaldav tsüstjas mass

 Paikneb enam väikeaju  
hemisfääris (lateraliseerub)

 Sagedamini >6 a. vanustel lastel

www.radiopedia.org



 Choroid plexus’e papilloom  
(WHO G1):

 Esineb enamasti <5 aastastel lastel 

 Enamasti külgvatsakestes; lastel siiski     
IV ajuvatsakeses ka

 Struktuur lobulaarne

 Mass-efekt puudub

 Kontrasteerumine on intensiivne ja 
suhteliselt homogeenne 

www.radiopedia.org



 Tänan kuulamast!
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