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Ettekandes:

• väikeaju sümptomite etioloogiast üldisemalt 
• väikeaju anatoomiast
• terminoloogiast 
• lapseeas avalduvate geneetiliste ataksiate radioloogilistest leidudest



Ataksia on neuroloogiliste sümptomite grupp:

• koordinatsiooni häired

• kõnehäired

• söömis- ja neelamisprobleemid

• peenmotoorika häired

• kõnnakuhäired

• silmade liikumishäired

• treemorid

• kaasuvalt südame probleemid

Kõige sagedamini esineb ataksia väikeaju 
kahjustuse korral sõltumata e=oloogiast. Aga 
ataksia tekib ka kui on häiritud sisend väikeajusse. 
Lihasnõrkus pole ataksia korralt =ngitud lihaste 
enda nõrkusest vaid neuromuskulaarse ühenduse 
häirest. 

www.protokinetics.com



Ataksiate eristamine e,oloogia ja kulu alusel

• akuutne
• subaktuutne
• krooniline 

mi3eprogresseeruv
• krooniline progresseeruv
• episoodiline 

www.ataxia.org



• Kasutatakse terminit „disrup0on“ … kaasasündinud morfoloogiline 
anomaalia, mis on 0ngitud algselt normaalse arengupotentsiaaliga 
ajustruktuuri häirumisest

• hüpoksilis-isheemiline väikeaju kahjustus
• väikeaju hemoraagia
• prenataalne infektsioon

• NB! Omandatud, kuigi ka neil võib olla genee0line eelsoodumus nt. 
muutus COL4A1 geenis -> kapillaaride basaalmembraani häirumine –> 
mikroangiopaa0a-> hemorraagia/isheemia -> väikeaju hüpoplaasia

Omandatud tserebellaarsed ataksiad – pre- ja perinataalne põhjus



Omandatud tserebellaarsed ataksiad – postnataalses- ja lapseeas

• Sümptomid tekivad tundide kuni paari 
päevaga.

• Sagedaseim (40%) ägeda-subakuutse väikeaju 
ataksia põhjus lastel on posBnfektsioosne 
tserebellaarne ataksia.

• intoksikatsioon
• ravimid (metronidasool, epilepsia 

ravimid, immunsupressandid ja kasvajate 
ravimid jm.)

• alkohol ja narkooBlised ained
• raskemetallid

• infektsioonid
• Varicella zoster - sagedaseim tekitaja, mis 

haarab väikeaju

• trauma

• insult

• põleBkuline, autoimuunne põhjus, infektsioonid

• toksilised ained

• toitumuslikud või endokriinsed häired
• B12 jt. B-grupi ja E-vitamiin, tsingi ja vase defitsiit
• hüpotüreoidism, diabeet (lastel harva ataksia põhjuseks)

• neoplasBlised kolded

• paraneoplasBlised sündroomid 
• immuunvahendatud väikeaju korteksi degeneratsioon
• lastel enamasB neuroblastoomi; teismelistel ja noortel 

täiskasvanutel Hodgkini lümfoomi korral

• Hemosideroos
• Korduvad subarahhnoidaalsed hemorraagiad tuumorist, 

vaskulaarsetest malformatsioonisest, neurokirurgilise sekkumise 
järgselt, germinaalmatriksi hemorraagiast

ÄGE 
ÄGE-SUBAKUUTNE

KROONILINE 
SUBAKUUTNE-KROONILINE



Väikeaju morfoloogia häirumise (ataksia) arengulised/genee8lised põhjused

a) Arengulised/kaasasündinud malformatsioonid

… organogeneesi käigus tekib väikeaju morfoloogiline 
anomaalia 

• E8oloogia mitmekesine:
• teada on geen/geenid/kromosoomide muutused, mis 

haigust põhjustavad
• nt. pontotserebellaarse hüpoplaasia

• teratogeenid
• keskkonna mõjutused
• kombineeritud  või idiopaa8line põhjus

• Dandy Walker malformatsioon
• Rombentsefalosünapsis
• Jt.

Dandy-Walker
malformatsioon

Rombentsefalosünapsis – väikeaju poolkerad on 
fuseerunud -> vermis puudub

radiopaedia.org

b) Genee8lised/pärilikud väikeaju morfoloogia 
häired, mis avalduvad peale sündi

• väga heterogeenne  haiguste grupp



Väikeaju



Väikeaju morfoloogilised muutused

• atroofia – sage leid lastel
• hüpoplaasia – suhteliselt sage muutus
• pontotserebellaarse hüpoplaasia
• agenees
• düsplaasia
• düsmorfsus – väga harva esinev leid

Poretti, A., Boltshauser, E. Terminology in morphological anomalies of the cerebellum does matter. cerebellum ataxias 2, 8 (2015). https://doi.org/10.1186/s40673-015-0027-x



Kõige sagedasem leid lastel väikeaju 
sümptomite/ataksia korral on väikeaju atroofia

• ... väikeaju üldine mahu vähenemine
• mi;espetsiifiline leid – esineb väga paljude genee?liste ja omandatud põhjuste 

korral
• IV ajuvatsake sekundaarselt laieneb
• väikeaju käärude vaheline ruum laieneb 
• pöördumatu
• üldiselt progresseerub
• genee?lise põhjusega väikeaju atroofia korral eristatakse:

• „puhas“ atroofia
• atroofia „+“ 

• kaasuvad ajuleiud:
• hüpomüelinisatsioon
• progresseeruvad valgeaine anomaaliad
• nucleus dentatus’ e signaaliintensiivsuse muutused
• väikeaju korteksi T2 hüperintensiivsed signaalimuutused. 
• basaalganglionite haaratus

ataksia 
teleangiektaasia normleid

Pore% et al 2016



Väikeaju atroofia
• Üldjuhul on vermis rohkem haaratud kui poolkerad

kui ei, siis...

• „dragonfly“ sümptom (koronaarses tasapinnas) väike aju maht on 
vähenenud hemisfäärides > vermises

• “buDerfly” sümptom – nii vermis kui ka väikeaju on sarnaselt mahult  
vähenenud 

• GeneeHlise eHoloogia korral peaaegu alaH ON:

• atroofialeid sümmeetriline

• kui unilateraalne, siis mõtle pigem omandatud põhjuste peale

• anterioorne vermis on enam haaratud kui posterioorne

• eriH väljendunud anterioorse vermise atroofia:

• spasHline ataksia Charlevoix-Saguenay

• ataksia teleangiektaasia

• glükosüülimise kaasasündinud defekt tüüp 1a

• välja arvatud autosoom-retsessiivne spinotserebellaarne ataksia, kus 
väljendunud on posterioorse vermise atroofia

Guergueltcheva V. et al. 2012

Autosoom-retsessiivne 
tserebellaarne ataksia
GRM1 geeni muutus



Pore%, A., Boltshauser, E. Terminology in morphological anomalies of the cerebellum does ma=er. 
cerebellum ataxias 2, 8 (2015)

Väikeaju 
hüpoplaasia
• väikeaju ei saavuta 

normipärast mahtu, kuju 
normipärane
• muutus püsib stabiilne
• võib haarata kogu väikeaju, 

selek9ivselt vermist, 
selek9ivselt ühte või mõlemat 
poolkera
• suhteliselt sage muutus
• e9oloogia äärmiselt 

heterogeenne
• atroofiast eristamiseks vajab 

uuringuid dünaamikas



Kas lisandub ajusilla atroofia/hüpoplaasia
...ajusilla maht väheneb; lapik konfiguratsioon sagitaalses tasapinnas
• Ajusilla mahu vähenemine EI OLE iseloomulik enamikele postnataalse avaldumisega väikeaju atroofiate 

korral.
• Ajusilla hüpoplaasia ON iseloomulik haigustele, millle korral väikeaju mahu vähenemine avaldub 

prenataalselt:
• NB! degeneraFivne haigus pontotserebellaarse hüpoplaasia (PCH) – siin  „hüpoplaasia“ termin  on 

eksitav – tegemist atroofiaga
• PCH enamikel juhtudel atroofia hemisfäärides > vermises - „dragonfly“ sümptom

• glükosüülimise kaasasündinud defekt 1a - PMM2 geeni muutusest 
• lisaks esineb ajusilla haaratus

• prenataalne omandatud põhjuste korral („disrupFon“) korral
• väikeaju ageneesi korral
• < 32 GN enneaegsel vastsündinul; < 1500 g SK

SATÜK



• väikeaju poolkerade ja vermise atroofia – “butterfly”  
sümptom

• ajusilla atroofia

• corpus callosum väga kitsas või puudub

SATÜK

Pontotserebellaarne hüpoplaasia

• 3-kuune poiss 
• Geenipaneeli leid : Haigusseoseline homosügootne missense mutatsioon TSEN54 geenis: 

NM_207346.2(TSEN54):c.919G>T p.(Ala307Ser). c.919G>T on TSEN54 geeni põhimutatsioon, mis 
põhjustab pontotserebellaarset hüpoplaasiat



Pontotserebellaarne hüpoplaasia (PCH)
• raske psühhomotoorse arenguhäirega kulgev 

neurodegenera;ivne haigus

• enamas;  varajane surm imiku ja lapseeas, eluiga  
kuni 20 – 25

• enamike alatüüpide puhul progressiivne väikeaju 
atroofia + progressiivne mikrotsefaalia

• 11 alatüüpi

• kõige sagedasem on homosügootne mutatsioon 
TSEN54 geenis (PCH2 alatüüp)

• teised geenid: EXOSC3, EXOSC8, SLC25A4, 
TSEN2, TSEN34, TSEN15, VPS53, PCLO, RARS2, TOE1, 
CHMP1A, CLP1, TBC1D23, CASK, RELN, VLDLR, 
PTF1A, AMPD2

• alatüüpide korral on ühine:
• väikeaju poolkerad ja vermise hüpoplaasia/atroofia
• corpus callosum väga kitsas või puudub

• koronaarsetel kuju;stel kas “dragonfly“ buKerfly”  
sümptom

• ”8 “sümptom – ajusild ja keskmised väikeaju jalakesed 
tavapärasest väiksemad 

• aksiaalsetel kuju;stel difuusne periventrikulaarne 
leukomalaatsia

• PCH1, PCH2 ja PCH3 alatüüpide korral nägemisnärvi 
atroofia

• nucleus caudatus’e ja taalamuse atroofia (PCH1, PHC4)

• RELN ja VLDLR – vermise hüpoplaasia + kor;kaalsed
malformatsioonid



Kas lisandub seljaaju atroofia?



Naine ( 60a)
GAA korduste arv FXN ühes geenikoopias ~ 430 kordust ja teises geenikoopias ~ 1200 kordust
2007/2021 seljaaju atroofia; 2021 lisandunud kerge ajuatroofia

20212007LTKH

Friedreich ataxia



Friedreich ataxia
• Aeglaselt progresseeruv  kõnnaku ja 

jäsemete ataksia, kaasneb perifeerne 
polüneuropaa>a, südamekahjustus

• Esimesed sümptomid 10 – 15 vanuses;   
>25 - hiline algus; > 40 - väga hiline algus

• FXN geenis GAA kordused (norm 5-33 
kordust)

• Kõige sagedasem genee>line ataksia lastel

• Soomes 1 : 750,000 

• SATÜK genee>ka keskuses 3 leidu 
(vastavalt >240; >900; > 850/1000; 
>430/1200 kordust); lisaks ühel patsiendil 
korduste arvu suurenemine ühes alleelis

• erinevalt teistest pärilikest ataksiatest on väikeaju 
tavaliselt normleiuga

• iseloomulik on piklikaju ja kaelapiirkonnas seljaaju 
atroofia; antero-posterioorne läbimõõt väheneb –
enam haaratud seljaaju posterioorsed ja lateraalsed 
osad

• nucleus dentatus’e atroofia koos suurenenud raua 
ladestumisega (SWI-kuju>s)

Baldarçara L, et al. 2015



Agenees

• peaaegu kogu väikeaju kude pole 
arenguliselt välja arenenud/puudub, 
väheselt säilinud vermise eesmine 
osa, flocculus ja/või keskmised 
väikeaju jalakesed
• kaasasündinud arenguline

muutus
• muutus PTF1A geenis
Omandatud:
• pre- ja perinataalne hemorraagia
• Chiari II malformatsioonist

Angitud vaskulaarne häire

Pore%, A., 2015

Pore%, A., 2015



Düsplaasia

• Ebanormaalne käärulisus 
• Valgeaine ebanormaalne „ arboriseerumine“ 
• Hall-valgeaine piiri häirumine
• Kor<kaalsed ja subkor<kaalsed tsüs<d

Võib haarata kogu väikeaju või esineda ka lokaalselt



Düsplaasia:
ebanormaalne käärulisus/lehelisus

EBF3 geeni muutus

Normleid

D'Arrigo et al. 2020

D'Arrigo et al. 2020



Düsplaasia:
ebanormaalne valgeaine 
arboriseerumine

Chatur, et al 2019



Düsplaasia:
hall- ja valgeaine piiri hägustumine

Pore%, A., 2015

Poretti-Boltshauser’i sündroom
LAMA1 geeni muutus



Düsplaasia:
subkortikaalsed tsüstid

radiopaedia.org

α-düstroglükanopaa2aPore4-Boltshauser’i sündroom
LAMA1 geeni muutus

Micalizzi, et al. 2016



Düsmorfsus

... väikeaju hemisfäärid suurenevad, 
käärudevaheline ruum laieneb
• neurofibromatoos tüüp 1 korral Poretti, A., 2015

Poretti, A., 2015



Järgnevalt veel näiteid, millised leiud väikeajus viitavad 
genee4lisele põhjustele



Ajusillas )igrimuster ()groid pa3ern)

...T2-kuju)stel lineaarsed 
hüpointensiivsed alad 
ajusillas  - ebanormaalselt 
suured 
pontotserebellaarsed
ris)kiud

Autosoom-retsessiivne spas)line ataksia Charlevoix-Saguenay
SACS geeni muutus

worldwildlife.org



Nucleus gracilis’e
hüpertroofia

infantiilne neuroaksonaalne düstroofia
PLA2G6 geeni muutus

Al-Maawali et al. 2016



Purihamba sümptom – molar
tooth sign
• ülemised väikeaju jalakesed 

(superior cerebellar peduncle, 
SCP) oluliselt paksenenud ja 
paralleelsed
• fossa interpeduncularis on 

ebanormaalselt sügav
Joubert sündroom

ree-na degeneratsioon, okulomotoorne apraksia neeru ja maksakahjustus, 
aju anomaaliad
muutused mitmetes geenides

Pore9-Boltshauser’i sündroom
müoopia, ree-na düstroofia, silmaliigutushäired, hilinenud motoorne 
areng, intellek-puu
LAMA1 geeni muutus



Hot cross bun“ sümptom ajusillas

u. 40 erinevat  SCA vormi, sümptomid avalduvad erinevas eas

• Eestis seni valdavalt diagnoositud SCA2 tüüpi – muutus ATXN2 geenis - CAG korduste arvu 
suurenemine  – avaldub 40.aastates.

• ajuleid erinevate SCA vormide korral pole spetsiifiline.

• eristatakse mustreid:
• isoleeritud väikeaju atroofia
• väikeaju atroofia koos teiste leidudega
• atroofiat ei esine

Nt. Erinevad muutused  CACNA1A geenis põhjustavad 3 erinevat fenotüüpi: 

• episoodilised ataksiad – ajuleid sageli normis

• autosoom-dominantse hemipleegiline migreen  – ajuleid sageli normis

• autosoom-dominantne spinotserebellaarne ataksia (SCA6)

radiopaedia.org

... selekMivne degeneratsioon 
pontotserebellaarsed risMkiudude 
trakMs ja median pon7ne raphe
tuumades

• Esineb spinotserebellarsete
ataksiate (SCA) korral

• pole spetsiifiline SCA-le
klassikaliselt esineb 
mulMsüsteemse atroofia 
tserebellaarse vormi korral



Hemosideriin kogumikud ja teleangiektaa2lised
veresooned supratentoriaarsel (SWI-kuju2sed)

Ataksia teleangiektaasia

• progresseeruv väikeaju poolkerade 
atroofia koos vermise olulise 
haaratusega

• ATM geeni inak2veeriv muutus 
millele järgneb p53 valgu 
kuhjumine

Barker et al, 2014



Cerebellar checklists

Pore%, A., Boltshauser, E. Terminology in 
morphological anomalies of the cerebellum 
does ma=er. cerebellum ataxias 2, 8 (2015). 



Kokkuvõtteks

• Lapseea ataksiad hõlmavad väga heterogeenset ja laia haiguste gruppi.
• Geneetilised ataksiad on suhteliset harvad – oluline on viited nendele üles leida
• morfoloogilised muutused väikeajus ja ümbritsevate struktuuride muutus:

• nt. „puhas“ atroofia ja atroofia „+“

• Diagnoosimise varajases etapis on kuldstandardiks aju MRT-uuring, kuid 
geneetiliste uuringute tulemuste selgudes võib olla vajalik MRT-uuringut uuesti 
interpreteerida.
• Ainult MRT-uuring pole piisav geneetilise ataksia diagnoosi 

kinnitamiseks/välistamiseks
• Nii geenianalüüsides kui ka aju-uuringutel on endiselt probleemiks 

mittespetsiifilised leiud.



Suur tänu abi ja juhendamise eest dr. Ülle Murumetsale SATÜK kliinilise 
genee:ka keskusest!


