
PeaajuPeaaju DD--2 2 retseptoriteretseptorite SPET SPET 
parkinsonistlikuparkinsonistliku ssüündroomindroomi korralkorral. . 

M. Paris, PERHM. Paris, PERH
20. 20. veebruarveebruar, 2009 , 2009 

Aju D2 retseptorite SPET ja PET Aju D2 retseptorite SPET ja PET 
uuringuuring

�� DopamiinergilisteDopamiinergiliste neuronite  degeneratsioon ja neuronite  degeneratsioon ja dopamiinidopamiini
defitsiitdefitsiit

�� Visuaalne Visuaalne striatumistriatumi D2 retseptorite funktsionaalse D2 retseptorite funktsionaalse 
seisundi hindamineseisundi hindamine

ParkinsoniParkinsoni tõvetõve diagnostikadiagnostika

�� TavaliseltTavaliselt diagnoosdiagnoos
kliinilinekliiniline ( ( vväähemalthemalt 2 A 2 A 
grupigrupi tunnusttunnust, neist , neist 1 1 
bradbradüükineesiakineesia ))

�� KT KT jaja MRTMRT--gaga llüülitatakselitatakse
vvääljalja sekundaarsedsekundaarsed
parkinsonismiparkinsonismi põhjusedpõhjused

�� TTääielikultielikult kinnitabkinnitab
diagnoosidiagnoosi autopsiaautopsia

PET PET jaja SPET SPET diagnostikadiagnostika võimalusedvõimalused

PresPresüünaptilinenaptiline neuronneuron
�� DopamiiniDopamiini metaboolmetaboolnne e substraasubstraatt
-- DOPADOPA

�� DopamiiniDopamiini transporter transporter ((DATDAT))

PostsPostsüünaptiline neuronnaptiline neuron
�� DD22 -- retseptoridretseptorid

DopamiinergilineDopamiinergiline ssüünapsnaps DopamiiniDopamiini transporteridtransporterid-- DATDAT

�� EkspresseeruvadEkspresseeruvad ainult ainult prespresüünaptilistenaptiliste
dopamiinergilistedopamiinergiliste neuronite jneuronite jäätkete pealtkete peal

�� SubstantiaSubstantia nigranigra neuronite degeneratsioon neuronite degeneratsioon 
on on korrelatsiooniskorrelatsioonis DAT arvugaDAT arvuga



1818--FF-- DOPADOPA
�� MMäärgistamine rgistamine –– 1818FF--DOPADOPA

�� MetaboliseeritakseMetaboliseeritakse aminohapeaminohape--dekarboksdekarboksüülaasilaasi
poolt (AADC) poolt (AADC) 1818FF-- dopamiiniksdopamiiniks

�� Neuronite degeneratsioonNeuronite degeneratsioon

�� VVäähenenud AADC aktiivsushenenud AADC aktiivsus

�� RFP kogunemise langusRFP kogunemise langus

AADC

PresPresüünaptilisednaptilised parkinsonistlikudparkinsonistlikud
ssüündroomidndroomid

�� ParkinsoniParkinsoni tõbitõbi

�� MSAMSA-- multismultisüüsteemne aju atroofiasteemne aju atroofia

�� PSPPSP-- progresseeruv progresseeruv supranukleaarnesupranukleaarne paralparalüüüüss

�� CBDCBD-- kortikobasaalnekortikobasaalne degeneratsioondegeneratsioon

�� DLBDLB-- LewyLewy kehakeste dementsuskehakeste dementsus

PostsPostsüünaptilisednaptilised parkinsonistlikudparkinsonistlikud
ssüündroomidndroomid

�� AtAtüüüüpilinepiline parkinsonismparkinsonism ( ( MSAMSA, PSP, CBD, , PSP, CBD, LewyLewy
kehakestekehakeste dementsusdementsus ))

�� M. M. WilsoniWilsoni
�� M. M. HuntingtoniHuntingtoni
�� StrukturaalsetestStrukturaalsetest lesioonidestlesioonidest tingitudtingitud parkinsonismparkinsonism

((vaskulaarnevaskulaarne,  ,  TuTu, , hhüüdrotseefalusdrotseefalus, , infektsioosneinfektsioosne mass)mass)
�� RavimindutseeritudRavimindutseeritud ((neuroleptikumidneuroleptikumid, , antimimeetikumidantimimeetikumid, , 

cinnarizincinnarizin, , metmetüüüüldopaldopa, , reserpiinreserpiin))
�� ToksilineToksiline ((mangaanmangaan, , tstsüüaniididaniidid, MPTP,  CO), MPTP,  CO)

AjuAju prespresüünaptilistenaptiliste dopamiinretseptoritedopamiinretseptorite
SPET SPET uuringuuuringu nnääidustusedidustused..

�� PD PD varajanevarajane diagnostikadiagnostika, ka , ka prekliiniliseltprekliiniliselt jaja
mittemotoorsetemittemotoorsete ssüümptomitemptomite korralkorral

�� HaiguseHaiguse raskusastmeraskusastme jaja progressiooniprogressiooni hindaminehindamine

�� Dif. Dif. diagnostikadiagnostika essentsiaalsestessentsiaalsest treemoristtreemorist, , dopadopa--
responsiivsestresponsiivsest ddüüstooniaststooniast jaja postspostsüünaptilistestnaptilistest
parkinsonistlikestparkinsonistlikest ssüündroomidestndroomidest

�� LewyLewy bodibodi dementsusedementsuse jaja M. M. AlzheimeriAlzheimeri dif. dif. diagnostikadiagnostika

DAT SPET DAT SPET AjuAju postspostsüünaptilistenaptiliste
dopamiinretseptoritedopamiinretseptorite SPET SPET uuringuuuringu

nnääidustusedidustused..

�� PD PD jaja atatüüüüpilisepilise parkinsonismiparkinsonismi dif. dif. diagnostikadiagnostika (MSA, PSP, CBD, LBD)(MSA, PSP, CBD, LBD)

�� PD PD jaja sekundaarsetesekundaarsete parkinsonistlikeparkinsonistlike ssüündroomidendroomide ((strukturaalnestrukturaalne, , 
toksilinetoksiline, , ravimindutseeritudravimindutseeritud) dif. ) dif. diagnostikadiagnostika

�� M. M. HuntingtoniHuntingtoni

�� M. M. WilsoniWilsoni

�� D2 D2 retseptoriteretseptorite blokeerimineblokeerimine ttüüüüpilistepiliste jaja ttüüüüpilistepiliste neuroleptikumideneuroleptikumide
korralkorral



HaigusjuhudHaigusjuhud DAT DAT jaja D2 D2 ajuaju
SPET SPET uuringuuuringu kontekstiskontekstis

JuhtJuht 1 1 –– meesmees, 66 a , 66 a vanavana

�� 7 a 7 a tagasitagasi tekkistekkis vväärinrin paremasparemas kkääeses, , algulalgul ainultainult
erutuselerutusel

�� RaskusiRaskusi peenetepeenete liigutusteliigutuste sooritamiselsooritamisel, , ssöööömiselmisel, , 
erutuselerutusel vväärinrin ssüüvenebveneb

�� JalasJalas vväärinatrinat eiei tunnettunnetaa, , kõndiminekõndimine pisutpisut kohmakaskohmakas, , 
põhjusekspõhjuseks peabpeab varasemat varasemat traumattraumat

�� EiEi oskaoska ööeldaelda, , kaskas alkoholalkohol vväärinatrinat mõjutabmõjutab
�� KKääekiriekiri on on muutunudmuutunud aastateaastate jooksuljooksul veidiveidi vvääiksemaksiksemaks
�� RaviksRaviks SinemetSinemet 250 mg x 3 250 mg x 3 jaja CyclodolCyclodol 2 mg x 32 mg x 3

JuhtJuht 11

�� KehahoiakKehahoiak ppüüstinestine, , kaasliigutusedkaasliigutused olemasolemas, , amiimiaamiimia
puudubpuudub

�� RahutreemoriRahutreemori osasosas veenevveenev asasüümmeetriammeetria puudubpuudub, , 
treemortreemor minimaalneminimaalne

�� KKäätete korduvliigutustelkorduvliigutustel kaotabkaotab osaliseltosaliselt rrüütmitmi pealepeale 10. 10. 
liigutustliigutust

�� JalaJala koputamiselkoputamisel kaotabkaotab rrüütmitmi 1212-- 15 15 liigutuseliigutuse jjäärgseltrgselt
�� PassiivsetelPassiivsetel liigutustelliigutustel tekibtekib mittemitte eritieriti selgeselge

hammasrattafenomenhammasrattafenomen 10.10.-- 12. 12. liigutusestliigutusest, pt. , pt. iseise
kinnikiilumistkinnikiilumist eiei tunnetatunneta

JuhtJuht 11

�� HaigusHaigus on on aastategaaastatega vväähehe progresseerunudprogresseerunud, , 
raviskeemiraviskeemi muudetudmuudetud eiei oleole

�� KasKas on on tegemisttegemist essentsiaalseessentsiaalse võivõi mõnemõne muumuu
idiopaatiliseidiopaatilise treemorigatreemoriga

�� PD PD eitamisekseitamiseks võivõi tõestamisekstõestamiseks DAT DAT ajuaju SPETSPET

JuhtJuht 11



EssentsiaalneEssentsiaalne treemortreemor JuhtJuht 2 2 –– meesmees, 59 a. , 59 a. vanavana

�� AastaAasta jooksuljooksul tekkinudtekkinud ssüüvenevaltvenevalt paremaparema kkääee jaja jalajala vväähenehene
kanguskangus ningning kohmakuskohmakus, , treemorittreemorit eiei esineesine

�� KT KT patoloogiatapatoloogiata

�� RavimeidRavimeid eiei tarvitatarvita

�� KliiniliseltKliiniliselt esinebesineb kergekerge rigiidsusrigiidsus paremalparemal, , lisakslisaks hhüüposmiaposmia

�� M. M. ParkinsoniParkinsoni??

JuhtJuht 2 2 JuhtJuht 3 3 –– meesmees, 77 a. , 77 a. vanavana

�� 5 a. 5 a. jooksuljooksul kkäätete vväärinrin, , mismis tekkinudtekkinud samaaegseltsamaaegselt
mõlemasmõlemas kkääeses, , segabsegab ttääpsustpsust nõudvatelnõudvatel liigutustelliigutustel

�� 2 2 aastaaasta vväältelltel mmääluhluhääiredired
�� KomistabKomistab sagelisageli, , korrakorra kukkunudkukkunud
�� TasakaaluhTasakaaluhääireteirete tõttutõttu eiei sõidasõida enamenam 5 5 aastataastat jalgrattagajalgrattaga
�� 1992.a. 1992.a. bipolaarsebipolaarse hhääiregairega pspsüüüühiaatriliselhiaatrilisel ravilravil ((LiitiumLiitium

600 mg pro die, 600 mg pro die, SeroquelSeroquel 50 mg õ, 50 mg õ, ZoconZocon 2 mg õ)2 mg õ)
�� ÕelÕel dgndgn. M. . M. AlzheimeriAlzheimeri

�� M. M. ParkinsoniParkinsoni võivõi parkinsonistlikparkinsonistlik ssüündroomndroom
neuroleptikumidestneuroleptikumidest ??

JuhtJuht 33 JuhtJuht 4 4 –– nainenaine, 63 a. , 63 a. vanavana

�� NõrkusNõrkus, , pearingluspearinglus liikumiselliikumisel jaja ppüüstisti tõusmiseltõusmisel , , 
tasakaaluhtasakaaluhääiredired, , mmäälulu halvenenudhalvenenud ningning viimaselviimasel ajalajal
vväärinrin jalgadesjalgades

�� HaigestunudHaigestunud 8 8 kuudkuud tagasitagasi, mil , mil oksendanudoksendanud jaja eiei
jõudnudjõudnud enamenam pikaltpikalt kõndidakõndida, ka , ka mmäälulu muutusmuutus
kehvemakskehvemaks

�� KaebusteKaebuste tõttutõttu jjäääänudnud praktiliseltpraktiliselt voodihaigeksvoodihaigeks

�� AbikaasaAbikaasa sõnulsõnul muutunudmuutunud emotsioonitumaksemotsioonitumaks



JuhtJuht 44

�� RahulolekuRahuloleku treemorittreemorit eiei esineesine, , peenelpeenelöööögilinegiline treemortreemor vvääljasirutatudljasirutatud
kkäätestes

�� RigiidsusRigiidsus mõlemapoolseltmõlemapoolselt jjääsemetessemetes võrdseltvõrdselt
�� NNäägugu hhüüpomiimilinepomiimiline
�� BradBradüükineesiakineesia
�� AnteropulsioAnteropulsio, , kaasliigutusedkaasliigutused puuduvadpuuduvad, , kõnnakkõnnak llüühikestehikeste

sammudegasammudega
�� PosturaalnePosturaalne ebastabiilsusebastabiilsus, , autonoomneautonoomne ddüüsfunktsioonsfunktsioon, , ortostaatilineortostaatiline

hhüüpotensioonpotensioon-- ssüüstoolnestoolne rõhkrõhk langeblangeb tõusmiseltõusmisel 30 mmHg. 30 mmHg. 
�� MRTMRT-- mitmekoldelinemitmekoldeline isheemilineisheemiline ajukahjustusajukahjustus

�� ENMGENMG-- m. sphincter anis m. sphincter anis neurogeenseneurogeense kahjustusekahjustuse leiduleidu eiei esineesine
�� MultisMultisüüsteemnesteemne atroofiaatroofia??

JuhtJuht 44

IBZM D2 SPET normIBZM D2 SPET norm JuhtJuht 5 5 –– meesmees,  79 a. ,  79 a. vanavana

�� HaigestusHaigestus 4 a. 4 a. tagasitagasi vväärinagarinaga paremasparemas kkääeses, , saisai
levodopalevodopa preparaatepreparaate jaja seisundseisund olioli suhteliseltsuhteliselt stabiilnestabiilne

�� 5 5 kuukuu vväältelltel visuaalsedvisuaalsed hallutsinatsioonidhallutsinatsioonid erinevaerineva
äägedusegagedusega, , kiirekiire mmäälulu halveneminehalvenemine, , treemortreemor muutusmuutus
üüliintensiivseksliintensiivseks

�� PsPsüühhoosihhoosi tõttutõttu viibisviibis PsPsüühhoneuroloogiahhoneuroloogia KliinikusKliinikus, , 
mmääääratudratud risperidonirisperidoni 1 mgx3, 1 mgx3, kuidkuid hallutsinatsioonidhallutsinatsioonid jjääidid
alaalaäägedamaltgedamalt ppüüsimasima

�� KuigiKuigi esinebesineb ka ka n.n.--öö-- helgemaidhelgemaid ppääevievi, on , on seisundseisund
progresseerunudprogresseerunud kiirestikiiresti viimaseviimase kuukuu jooksuljooksul

JuhtJuht 55

�� VasakusVasakus kkääeses üülisuurelisuure amplituudigaamplituudiga rahulolekutreemorrahulolekutreemor, , paremasparemas
kkääeses jaja jalasjalas kergemkergem treemortreemor

�� RigiidsusRigiidsus paremasparemas kkääeses
�� KorduvliigutustelKorduvliigutustel kaotabkaotab kiirestikiiresti rrüütmitmi
�� KõndidesKõndides sammudsammud pole pole vväägaga llüühikesedhikesed, , kaasliigutusedkaasliigutused puuduvadpuuduvad

ttääiestiiesti
�� HHüüpomiimiapomiimia
�� MikrograafiaMikrograafia, , kkääekiriekiri loetamatuloetamatu
�� ApraksiaApraksia lihtsatelihtsate toimingutetoimingute teostamiselteostamisel, , kohatikohati desorienteerituddesorienteeritud
�� StridoroosseStridoroosse hingamisehingamise episoodidepisoodid
�� AfaasiaAfaasia nnäähudhud puuduvadpuuduvad
�� MMT 22MMT 22

JuhtJuht 55



JuhtJuht 6 6 jaja 77-- mõlemadmõlemad meessoostmeessoost jaja 16 16 
aastataastat vanadvanad

�� JuhtivaksJuhtivaks ssüündroomiksndroomiks rahulolekurahuloleku
treemortreemor

�� DAT SPET DAT SPET uuringuuring dopadopa--responsiivseresponsiivse
ddüüstooniastoonia JaJa juveniilsejuveniilse ParkinsoniParkinsoni tõvetõve
diferentsimiseksdiferentsimiseks

JuhtJuht 66

JuhtJuht 77
TTäänannan kõikikõiki kolleegekolleege, , kellekelle patsientidepatsientide

SPET SPET uuringuiduuringuid ma ma ettekandesettekandes
kasutasinkasutasin! ! TTäänannan kõikikõiki kuulamastkuulamast!!


