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1. Intravenoosne trombolüüs rtPA-ga  (recombinant tissue 
plasminogen activator)

4,5 h jooksul haigestumise algusest.

2. Mehaaniline trombektoomia kuni 6-16-24 h haigestumise

algusest.

Ägeda isheemilise infarkti ravi



Radioloogiline uuring 

• Välistada  hemorraagia

• Välistada muu patoloogia

• Hinnata isheemilise kolde ulatust (<1/3 ACM varustusalast)

• Selgitada infarkti tekkepõhjuseks sobiv lesioon intra- ja/või 
ekstrakraniaalsetes ajuarterites 

• Selgitada pöördumatult kahjustatud ja päästetava ajukoe ulatus

https://www.uptodate.com/contents/neuroimaging-of-acute-ischemic-stroke



Ägeda isheemilise infarkti KT uuring

• KT natiivuuring peast

• KTA uuring intra- ja ekstrakraniaalsetest ajuarteritest

• (KT perfusiooniuuring peast)



ICH Äge inf > 4,5 h

Välistada

KT natiivuuring ajust 

Alaäge inf.EntsefaliitTu



Infarkti vanus

1. Äge
• Varajane hüperakuutne: 1-6 h
• Hiline hüperakuutne:  6-24 h
• Äge: 24 h -1 nädal

2. Alaäge: 1- 3 nädalat 
3. Krooniline:  > 3 nädala



varajane hüperakuutne hiline hüperakuutne - äge

kroonilinealaäge KA-ga

äge,  hemorraagiline 

transformatsioon

alaäge



KT natiivuuring ajust 

Varajase hüperakuutse isheemilise infarkti tunnused:

• Fokaalne kortikaalse/BG-de hallaine tiheduse langus, hall- ja valgeaine piiri hägustumine

• Kortikaalne turse: ajuvagude ahenemine

• Hüperdensne arter (ACM)

NB! Kuigi KT natiivuuringul nähtav kolle on pöördumatu muutus, ettevaatust sõnastamisel! 

Varajase hüperakuutse ajuinfarkti esmaste tunnuste kirjeldamisel mitte kasutada 

„väljakujunenud infarkti“ mõistet.  

1/3  ACM varustusala (mahu) määramine on praktiliselt keeruline



ASPECTS
Alberta Stroke Program Early CT score (ASPECTS)
on kvantitatiivne topograafiline 10 punkti süsteem ACM varustusala ägeda isheemilise infarkti ulatuse 
hindamiseks KT natiivuuringul.

Norm - 10 punkti. Punktisumma <7 - trombolüüs on vastunäidustatud.



http://www.aspectsinstroke.com/



KT natiivuuring

“ Insular ribbon sign”

“Hyperdense MCA 
sign”

ASPECTS 6-7



KT natiivuuring

Pt. leitud, parempoolne hemiparees, kõnehäire, haiguse algus teadmata.    

hiline hüperakuutne / äge ajuinfarkt, ASPECTS 4



KT natiivuuring
“Hyperdense MCA dot sign”

2. päev 3. päev
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Erinev 
trombolüüsi
järgne leid



Trombi ulatus

„Short clots (length <5 mm) are highly likely to be dissolved completely, but 
recanalization can be expected in <1% of cases if the thrombotic clot extends 
further than 8 mm.“

The importance of size: successful recanalization by intravenous thrombolysis in acute anterior stroke depends on thrombus length. Riedel 
CH, et al. Stroke. 2011;42:1775–1777.



Endovaskulaarne trombektoomia
(6-16-24h)

KT nat 24 h

DSA

KTA  MIP DSA/TE



Kompuuterangiograafia (KTA)

MIP ax



KTA 
MIP 
kujutised

Oklusioonid

Kollateraalringe



ACI pseudooklusioon ACI algusosa oklusioon Mõlema ACI kr oklusioon ACI dissektsioon





CBF - verevoolu mahtkiirus CBV - verevoolu maht              MTT - keskmine läbimise aeg

Aja-kontrastaine kontsentratsiooni kõverate 
alusel koostatud värvilised parameetrilised
kujutised 

arter

veen

KT perfusiooniuuring



KT perfusiooniuuring
KTP aluseks on järgnevad parameetrid:

Aju veremaht e CBV (cerebral blood volume)

veremaht parenhüümi 100 g-s (ml/100 g), 

Keskmine ajuvereringe läbimise aeg e MTT (mean transit time) vereringe

läbimiseks vajalik aeg arteriaalse tsirkulatsiooni osast venoossesse 

Ajuverevoolu mahtkiirus e CBF (cerebral blood flow)  veremaht, mis läbib

100 g ajuparenhüümi 1 min jooksul (ml/100 g/min)

CBF= CBV/MTT



KT perfusiooniuuring

MTT

CBF 

CBV 

Riskikude e penumbra Infarkt

või N   

Hallaine Valgeaine

60 ml/100g/min 

4 ml/100g

4 s 

25 ml/100g/min 

2 ml/100g

4,8 s 

(<30  ml/100g/min) 

(< 2 ml/100g)

(>145%) 

(TTP> 4,5s, Tmax > 6 s)



CBF CBV MTT

Riskikude (mismatch = penumbra) = MTT (TTD,Tmax) – CBV (infarkt e core)



Riskikude (mismatch = penumbra) = MTT (TTD,Tmax) – CBV (infarkt e core)

CBF CBV MTT

riskikudeinfarkt



CBF CBV MTT

riskikudeinfarkt

Riskikude (mismatch = penumbra) = MTT (TTD,Tmax) – CBV (infarkt e core)

Reperfusiooniraviks sobiv: Core volume <70 ml

Mismatch volume = MTT(ml)-CBV(ml)      >15 ml

Mismatch ratio = MTT(ml)/CBV(ml) >1,8



71 a N
Wakeup insult
Parempoolne hemiparees



71 a N

24 h

MTTCBVCBF TTD

hiline hüperakuutne -

äge ajuinfarkt                                                       



93 a N
Mööduv kõnehäire, kerge vasempoolne 
hemiparees



85 a M 
Wakeup insult
Kerge parempoolne hemiparees, kõnehäire.



48 h 4. p

85 a M

FLAIR DWI ADC



94 a M 
Trombolüüsi „aknas“.
Nõrkus, kõnehäire, 
vasakpoolne  hemiparees.

CBV

CBV

TTD

TTD

Ägedad

Krooniline
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PRES

Tmax ↑, CBV↓

Epilepsia iktaalne

MTT↓, CBV ↑, CBF ↑

Epilepsia, postiktaalne

CBF ↓, Tmax ↑ 

CBV

CBF

T max

T max

Muu 
patoloogia

CBV

https://www.jbsr.be/articles/10.5334/jbr-btr.880/
https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/rg.324105742


Radioloogi  vastus: 
Natiivuuring
• Varajasele hüperakuutsele isheemilisele ajuinfarktile iseloomulik ajukoe tiheduse langus …  

sagara(te)s , > või < 1/3 ACM varustusalast (ASPECT score).

• Puudub intrakraniaalne hemorraagia 

• Muud muutused 

Perfusiooniuuring
• Ei ole/on ägedale infarktile iseloomulik perfusioonihäire CBV kujutistel > või < 1/3 ACM  

varustusalast 

• Riskikoe olemasolu/ulatus MTT/TTD kujutistel.

KTA  uuring
• Ateroskleroosi olemasolu/puudumine

• Intrakraniaalse ajuarteri ja/või kaelaarteri olulise stenoosi või oklusiooni olemasolu/puudumine

• (Anatoomilised eripärad)

Arvamus: Parema ACM M1 segmendi oklusioonist tingitud varajane hüperakuutne
isheemiline ajuinfarkt, mille ulatus alla 1/3 varustusalast. Riskikude olemas.



TÄNAN!


