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Saame tuttavaks tänaste tööriistadega

• MRT
• saame (veel eeskätt) hinnata muutuseid anatoomias

• 18F-FDG PET
• preparaat koguneb metaboolselt aktiivsetesse rakkudesse

• saame seeläbi hinnata aju metaboolset aktiivsust

• 18F-flutemetamool PET

• 123I-joflupaan SPET
• vastavalt β-amüloidi kogumikud: kliinilises igapäevakeeles amüloid PET

• ja dopamiini transporterid: kliinilises igapäevakeeles DAT scan

• tauopaatiate ja sünukleinopaatiate diferentsiaaldiagnostika



Vananemine ja neurodegeneratsioon

• Edukas vananemine

• Tavaline vananemine

• Dementsussündroomid
• hallaine mahu vähenemine: neurodegeneratiivsed haigused

• hall- ja valgeaine mahu vähenemine: vaskulaarsed haigused

• valgeaine mahu vähenemine: põletikulised ja metaboolsed haigused

• ajukoe mahu suurenemine: varia
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Kerge kognitiivne häire MRT
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18F-FDG PETKerge kognitiivne häire



18F-flutemetamool (amüloid) PETKerge kognitiivne häire



Alzheimeri tõbi MRT



18F-FDG PETAlzheimeri tõbi



18F-flutemetamool (amüloid) PETAlzheimeri tõbi



Vaskulaarne dementsus MRT



18F-FDG PETVaskulaarne dementsus



18F-flutemetamool (amüloid) PETVaskulaarne dementsus



Frontotemporaalne dementsus: käitumuslik alavorm MRT



18F-FDG PETFrontotemporaalne dementsus: käitumuslik alavorm



18F-flutemetamool PETFrontotemporaalne dementsus: käitumuslik alavorm



Dementsus Lewy kehakestega MRT



18F-FDG PETDementsus Lewy kehakestega



18F-flutemetamool (amüloid) PETDementsus Lewy kehakestega



123I-joflupaan SPET (DAT scan)

Terve Alzheimeri tõbi Dementsus
Lewy kehakestega



Martin-Macintosh E. Am J Radiol 2016; 207: 871



Vananemine ja neurodegeneratsioon

• Edukas vananemine

• Tavaline vananemine

• Dementsussündroomid
• hallaine mahu vähenemine: neurodegeneratiivsed haigused

• hall- ja valgeaine mahu vähenemine: vaskulaarsed haigused

• valgeaine mahu vähenemine: põletikulised ja metaboolsed haigused

• ajukoe mahu suurenemine: tuumor, vaskulaarsed malformatsioonid, 
normaalrõhu hüdrotsefaalia, ...











Tänase kuvamise kuid ja agad

• Me oskame
• diagnoosida kiirema kuluga, sageli sekkumist vajavaid haiguseid 

neurodegeneratiivsete haiguste diferentsiaaldiagnostilises reas

• Me ei oska
• eriti hästi diagnoosida neurodegeneratiivseid haiguseid endid, enne kui 

kahjustus on juba välja kujunenud

• prognoosida neurodegeneratiivsete haiguste edasist kulgu

• nukleaarmeditsiini meetodid päästavad pisut, aga mitte oluliselt, liiati on 
nende kättesaadavus kehvavõitu ning ioniseeriv kiirgus pole ka kahjutu



We need to go deeper



18F-FDG PETKerge kognitiivne häire



REST: random episodic silent thinking

Veer IM. Front Sys Neurosci 2010; 4: 41



BVSR: blind variation, selective retention

Takeuchi H. NeuroImage 2011; 55: 681



Lin L. Front Psychiatry 2018; 9: 671



Chan M. Proc Natl Acad Sci 2014; 111: E4997
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Meil tuleb liikuda struktuurilt funktsioonile

• Vananemise ja neurodegeneratsiooni hindamine üksnes struktuuri 
alusel on nagu inimeste hindamine maja järgi, kus nad elavad
• vahel läheb täppi ka, aga selleks peavad iseärasused olema üpris väljendunud

• Õnneks meie arusaam ajust kui võrgustikust tasapisi paraneb
• ja selle arusaama peale saame ehitada mudeli vananemisest

• ja eristada vananemist neurodegeneratsioonist

• ja kui me oskame prognoosida, teame ka sekkumisi varakult planeerida
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