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Sissejuhatus
● MRTd kasutatakse loote uurimiseks enam kui 27 riigis (2017 a)
● Uuringute kvaliteet erinevates keskustes on väga kõikuv
● Vajaks ühtlustamist rakendades kindlaid juhiseid



Loote MRT näidustused ja eesmärk
Täiendada ultraheli leidu

● UH-uuringul jäi midagi ebaselgeks
● UH diagnoosi kinnitamine
● Lisainformatsiooni saamine



Faktorid, mis mõjutavad MRT uuringu teostamist
● UH ja MRT kättesaadavus
● Ema seisund
● Gestatsiooniaeg
● Raseduse jätkamise/lõpetamise küsimused





Millal peaks tegema loote MRT uuringu
● Loote MRT teostatakse enamasti 2. või 3. trimestril
● Enamik organeid ja nende patoloogiad on hinnatavad vahemikus 26-32 GN
● Enne 18ndat gestatsiooninädalat ei anna MRT UH-le täiendavat 

informatsiooni
● Pärast 32 GN võib rasedus mõjutada ema võimekust uuringu ajal lamada



MRT uuringu planeerimine ja läbiviimine
Näidustused Sõltuvad eelnenud UH kvaliteedist, kliiniline saatediagnoos ja gestatsiooniiga

Raseda 
nõustamine

MRT näidustuste, protseduuri iseloomu, loodetavate tulemuste lahtiseletamine, 
vastunäidustuste välistamine, tugiisiku ja sedatsiooni vajalikkus, kirjalik nõusolek

MRT-le vajalikud 
dokumendid

Kirjalik saatekiri uuringu näidustuste, saatediagnoosi ja täpse 
gestatsioonivanusega (vastavalt 1. trimestri UH-le), võimalusel eelnenud ultraheli 
vastus

MRTs enne 
uuringu algust

Vastunäidustuste välistamine, rasedale sobiva asendi valimine (selili või vasemal 
küljel), adekvaatne mähise paigutus, uuringu läbiviimine vastavalt protokollile

Pärast uuringut Teavitada patsienti millal uuringu vastus valmib, erakorraliste asjaolude ilmnemisel 
teavitada koheselt raviarsti

Piltide 
salvestamine ja 
vastus

Uuringu kihtide elektrooniline salvestamine ja analüüs, struktureeritud vastuse 
salvestamine



MRT planeerimine ja protokoll
● Loote uurimiseks on soovituslik kasutada 1,5T väljatugevusega MRTd
● Loote liigutustest tingitud artefaktide vähendamiseks nina kaudu lisahapnik 

● Uuringu planeerimiseks vajalikud sekventsid (localizer sequences)
● Mähised tuleb positsioneerida nii, et peamine uuritav objekt oleks keskel
● Esimesena tuleb uurida küsitud organit (primary organ of interest)
● Jätkata sekventsidega kogu emakast (nabaväät, platsenta, emakakael) ja 

ümbritsevatest struktuuridest

● Vaateväli peab vastama uuritavale objektile
● Kihipaksus 3-5 mm 
● Aste 10-15%



MRT protokoll
● Kõige olulisemad on T2 kaalutud kiired kujutised 

○ turbo spin-echo (TSE)
○ steady-state free-precession (SSFP) 
○ Annavad ülevaate anatoomiast

● Loote aju uurimiseks peaks kasutama pikemat TE-aega, kui keha uurimiseks
● T1 GRE kujutistel peaks paluma rasedal hinge kinni hoida (vähendab artefakte)

○ Methemoglobiin, kaltsifikaadid, näärmekude, mekoonium

● Single-Shot high-Resolution (SSH) GRE echoplanar (EP)
○ Luulised struktuurid, kaltsifikaadid, verelaguproduktid (deoksühemoglobiin, hemosideriin)

● Lisasekventsid
○ FLAIR, difusioonkujutised, DTI, dünaamiline SSFP ja SSH kujutised, MRCP jt



MRT protokoll
● Juhendi järgi loetakse loote uuring õnnestunuks, kui see sisaldab: 

○ T2 kujutised kolmes erinevas tasapinnas loote ajust ja kehast
○ T1 GRE ja SSH-GRE-EP ühes või kahes tasapinnas (soovitatakse koronaarses- ja 

sagitaalses-)

● Selliselt peaks uuring kestma ~30 min (loote liigutustest tingitud vaatevälja 
korrigeerimine k.a.)



Loote aju
● Sagitaalsed kujutised ajustruktuuridest, sh kesksagitaalne tasapind (corpus 

callosum, ajuveejuha ja hüpofüüs)
● Koronaarsed kujutised, mis on paralleelsed ajutüvega, nähtavad 

sümmeetrilised sisekõrvastruktuurid
● Aksiaalsed kujutised, mis on risti sagitaalsetega (paralleelsed corpus 

callosumi kuluga või kõljupõhimikuga, kui viimane puudub)



Loote keha
● Sagitaalsed tasapinnad saavutatakse, kui keskmine kiht läbib lülisamba 

torakaalosa ja nabaväädi sisenemiskohta
● Koronaarsed kihid tuleb korrigeerida vastavalt lülisamba kulule (paralleelsed 

lülisamba torakaalosa ja kõhu/rindkere eesseinaga)
● Aksiaalsed kihid peavad olema uuritava objekti piirkonnas loote lülisamba 

pikiteljega risti (ntks kopsu mahu hindamisel peavad kihid olema lülisamba 
torakaalosaga risti)



Mõõtmised MRT uuringul
● Oluline meeles pidada, et vedelikku sisaldavad struktuurid on MRTs UHga 

võrreldes 10% suuremad



0.12 + 1.031 g/mL×fetal volume (mL) = MR weight (g)

log(10) BW = 1.335 - 0.0034(abdominal circumference [AC])(femur length [FL]) + 0.0316(biparietal 
diameter) + 0.0457(AC) + 0.1623(FL) = UH weight (g)



0.12 + 1.031 g/mL×fetal volume (mL) = MR weight (g)

log(10) BW = 1.335 - 0.0034(abdominal circumference [AC])(femur length [FL]) + 0.0316(biparietal 
diameter) + 0.0457(AC) + 0.1623(FL) = UH weight (g)



MRT uuringu vastus peab sisaldama kahte osa

1. Suunatud vastus, mis keskendub kindlale loote anomaaliale

2. Detailne kirjeldus, mis sisaldab kogu loote anatoomiat sarnaselt 2. trimestri 
UH protokollile 

*** Nabaväät, platsenta, emakakael jt emakavälised ema organid lisatakse 
kirjeldusse kliinilisel vajadusel



MRT uuringu vastus
Meetod Uuringu tingimused (looteliigutusartefaktid, ema rasvumus, uuringu enneaegne 

lõpetamine jms), väljatugevus, mähis, sekventsid, suunad (cor, sag, ax)

Pea Profiil, kõva- ja pehmesuulagi, kolju, silmade mõõdud

Aju Ajukäärude ja -vagude esinemine ja eale vastavus, ajukoe kihilisus (pärast 30ndat 
GN (pre)müeliniseerumine), vatsakeste süsteem, keskjoonestruktuurid, 
liikvoriruumide laius, väikeaju

Rindkere Rindkere konfiguratsioon, kopsude signaal, südame kontuur

Kõht Situs, magu ja sapipõis, vedeliku ja mekooniumi signaal sooltes, neerud, kusepõis 
(kui on küsitud, siis nais-, meessuguorganid, viimaste puhul testiste asukoht)

Skelett (vaj) Lülisamba kulg ja terviklikkus, luude kuju, pikkus ja asetsus, sõrmed ja varbad

Lootevälised 
struktuurid (vaj)

Nabaväät (veresoonte arv), lootevee hulk, platsenta asukoht ja struktuur, 
emakakaela pikkus on vaja märkida, kui see on oluliselt lühenenud

Ema organid (vaj) Neerud, lülisambakanal, vaba vedelik kõhukoopas vms
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