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• If time is brain and imaging requires time, then imaging is brain 

• Therefore, in the early window, we should:

• select faster 

• select less 

• treat more

Nogueira and Ribó; Personalized Medicine in Acute Stroke Stroke. 2019;50:2612-2618



Kus me oleme?

• Uued randomiseeritud kliinilised uuringud RCT:
• trialites kasutatud kuvamismeetodid

• Trombektoomia TE kui väga efektiivne ravimeetod
• pt peaks jõudma selle meetodini ASAP

• Personaliseeritud lähenemine 

• Koostöö erialade vahel, koolitus

• Uuring on näidustatud, kui ta muudab haige käsitlust



Kus me oleme?

Vishnu VY, Padma Srivastava M V. Innovations in acute stroke reperfusion strategies. Ann Indian Acad Neurol 2019;22:6-12

Stroke November 2019



RCT

A Simple Imaging Guide for Endovascular Thrombectomy in Acute Ischemic Stroke: From Time Window to Perfusion Mismatch and Beyond. 

Yu W and Jiang W-J (2019)  Frontiers in Neurolology



Natiiv KT

• Laialt kasutusel

• Kiiresti teostatav

• Tavaliselt haigestumise alguses normis

• Väga hea ajusisese verdumise leidmiseks



Ajuinfarkti varajane diagnostika KT

• Halli- ja valgeaine piiri hägustumine

• ACM tihenemine – viide värskele trombile

• Kortikaalne turse insular ribbon sign

• Läätstuuma piir pole eristatav

• Koldeline hüpodensiivsus

67%  3 tunni

jooksul*

Early Signs of Brain Infarction at CT: Observer Reliability and Outcome after Thrombolytic Treatment—Systematic 

Review Joanna M. Wardlaw, Orell Mielke Published Online Radiology:May 1 2005



Insuldi aken 40WW/40WL

• Turner and G. Holdsworth
(2011)

• 40 WW and 40 WL

• Charlie Chia-Tsong Hsu 
(2010) 

• 8 WW and 20 WL 



Natiiv KT

• Tavaliselt normis esimestel 
tundidel

• ASPECT skoor – natiivi järgi 
kvantitatiivne hinnang

http://www.aspectsinstroke.com/



ASPECT skoor 10 – 5 = 5 

I

M2

M1

M5

M4



ASPECTi head ja vead

• Ainult eesmine bassein

• pc-ASPECTS?

• Põhineb anatoomial ja ei arvesta 
topograafia tähtsust

• Halb vaatlejate vaheline 
korrelatsioon ja tundlikkus

• Vajab treenimist

• Määrab hästi prognoosi 

• Hea prognoos ASPECT ≥ 6

• Halb prognoos ASPECT 0-5

The validity and reliability of a novel quantitative CT score in predicting outcome in hyperacute stroke prior to thrombolytic therapy. Barber et al for the ASPECTS Study Group

Lancet 2000



ASPECT KTA kitsas kiht ja DWI

• Saab hästi hinnata

• Mõlemad tundlikumad kui natiiv KT

ASPECTS on CTA source images versus unenhanced CT. Coutts et al. Stroke. (2004) Comparison of CT and MR-DWI ASPECTS in acute ischemic stroke 2016 Collin J. et al



Hyperdense MCA sign

• Trombi materjal arteri 
valendikus

• Vaata kitsast kihti

• Sensitiivsus 52%

• Spetsiifilisus 95%

• Puudumine natiivuuringul
ei välista trombi pooltel 
juhtudel

Sensitivity and specificity of the Hyperdense Artery Sign for arterial obstruction in acute ischemic stroke

Dr Grant Mair, Prof Rüdiger von Kummer et al IST-3 Collaborative Group Stroke. 2015 Jan



Kus on tromb?

KT natiiv 54% MR Gr 82%

Flacke S, et al Middle cerebral artery (MCA)susceptibility sign:

clinical importance and comparison with hyperdense MCA sign at CT.

Radiology. 2000;215:476–482.



KTangiograafia

• Info aordikaarest, kollateraalidest ja isheemia 
põhjustest 

• KTA aitab valida ravi strateegiat ja vähendab 
puncture-to-reperfusion time

• Vähenenud kontrasteerumine KTA kujutisel 
viitab vähenenud verevarustusele (CBV)

• Vaata kitsast kihti

• Oluline KA süstimise kiirus ja pildi 
salvestamise kiirus



Kus on tromb?

KT angiograafia 100% MR TOF 80-90%

Bash S, et al AJNR Am J Neuroradiol. 2005;26:1012–1021



Mitu faasi mKTA versus üks faas sKTA?

• Algselt kollateraalide hindamiseks

• Parandab distaalse soone sulguse 
leidmist

• Hindamine erineval ajahetkel, 
retrograadne täitumine 

• Vähendab patsiendi poolt tingitud 
põhjustel uuringu ebaõnnestumist

Multiphase CT Angiography: A New Tool for the Imaging Triage of Patients with Acute Ischemic Stroke.

Menon BK, d'Esterre CD et al. Radiology. 2015

www.aspectsinstroke.com/collateral-scoring



KTperfusioon

• Dünaamiline KA-ga uuring:

• CBF, MTT, CBV

• Ainuke meetod, mis näitab penumbrat

• Insuldi tuum

• Ala kus CBF on vähenenud 70%

• Penumbra

• > 6s pikenenud kontrasteerumise aeg

• Mismatch CBF ja CBV ≥ 1.8

A Simple Imaging Guide for Endovascular Thrombectomy in Acute Ischemic Stroke: From Time Window to Perfusion Mismatch and Beyond.

Yu W and Jiang W-J (2019) Frontiers in Neurolology



CT perfusion GE faststroke

• Võrdlus kahe poole vahel
• Patsiendi positsioneerimine ülioluline



MRT erakorralise insuldi käsitluses 

WAKE UP

• Haiguse algus ei ole teada

• Kolde suurus ei ületa 1/3 ACM 
varustusalast  -TL

• MR-DWI/FLAIR mismatch

DAWN

• Neuroloogilise defitsiidi 
suuruse/infarkti kolde ruumala 
mismatch TE

• KTP, MRP



MRT alusel saab hinnata infarkti vanust

• Minutite jooksul pärast isheemiat tekib tsütotoksiline turse

• DWI ↑ ja ADC-kaardi↓ 

• Järgmiste tundide jooksul lisandub vasogeenne turse

• T2/FLAIR ↑

• DWI/FLAIR „mismatch“ ehk FLAIR-negatiivne insult -> 

• Insult on tõenäoliselt tekkinud < 4,5h tagasi

• Erinevalt perfusiooniuuringust ei anna DWI/FLAIRi mismatch kvalitatiivset
informatsiooni kahjustusest (penumbra, infarktikoe ulatus), vaid

• näitab kahjustuse võimalikku kestvuse aega

Rimmele, Thomalla 2014 Frontiers in Neurology



Nr. 27 mismatch - TL

• 81 a mees

• WUS 2,5-16h

• EMOs düsartria,  
vasakpoolne 
hemiparees

• Koju: NIHSS 3

• mRs 3



Nr. 33 mismatch – TL-> TE

• 80 a naine

• WUS 1,5-6h

• EMOs sügavalt 
somnolentne, 
vasak 
hemiparees

• NIHSS 22

• Ex letalis



17. veebruar 2018 – 11. veebruar 2019

• Kokku 12 kuud: 75 haiget• MRT 24/7 tehnik valves

• Teoreetiline koolitus radioloogidele 
ja neuroloogidele

• Täpne juhend – kellele, miks, kuidas

23% Erakorralise MRT patsientidest said trombolüüsi ja/või trombektoomia

81% Erakorralisel MRT-l mismatchiga patsientidest said ravi

63% Ravi saanud patsientidest NIHSS vähenes



1 aasta kokkuvõte

Esialgne Second-look TL TL+TE TE

Mismatch 21 23 11 5 1

Match 23 21

Mimic 31 31

Kokku 75 75



Mimic diagnoosid - 21

Auraga migreen 5

N. facialisega seotud 2

Psühhiaatriline 5

Meningiit/entsefaliit 2

Epileptiline 4

Vertebrobasilaararterisündroom (TIA) 3

Vestibulaarne neuroniit 1

LGG 1

Ebaselge 1



Erakorraline MRT

• Kasutasime trombolüüsi aja pikendamiseks

• Üle poolte mimic

• Jääb kasutusele:

• Mimic
• Tagumise süsteemi isheemia



Ettevaatust insuldi diagnoosimisel!

• Miimikud -15-25% 
• Kameeleonid -2-13%

Fernandes PM et al. Pract Neurol. 2013;13:21-8

Madsen TE et al. Acad Emerg Med. 2016;23:1128-35

Richoz B et al. Neurology. 2015;85:505-11

Moulin S et al. Curr Opin Neurol. 2019;32:54-9



Miimik: epileptiline hoog - postiktaalne MRT leid

• Epileptilise hoo põhjus võib olla insult
• Aitab MRT: muutus DWI ja ADC
• NB! Sarnane muutus võib esineda epileptilise seisundi, seeriakrampide ja 3% 

ühekordse epileptilise hoo korral 

Hübers A et al. Front Neurol. 2018;9:550



Miimik: migreen

• T2 hüperintensiivsus centrum
semiovales

• Süvavalgeaine kolded

• Hemipleegiline migreen
• Veenide laienemine 

• Arterite kitsenemine vastaspoolel
• Perekonna anamnees, esmane atakk enne 

20. eluaastat

• Enamasti esineb koos vähemalt kaks: 
visuaalne, sensoorne, afaasia, motoorne 

Hübers A et al. Front Neurol. 2018;9:550



Miimik: peavalu akuutse neuroloogilise defitsiidi ja 
liikvori lümfotsütoosiga

• Väga problemaatiline
• MRT: normaalne leid 

• DWI norm
• Arteri ahenemine
• Perfusiooni näitajate langus

Usefulness of multimodal MR imaging in the differential diagnosis of HaNDL and acute ischemic stroke
T Segura, F Hernandez-Fernandez et al BMC Neurol. 2010; 10: 120. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3017035/


Miimik: hüpoglükeemia

• Suhkurtõve, alkoholismi, Addisoni tõve, insulinoomi anamnees
• Alati määrata veresuhkur
NB! Veresuhkur võib olla normis toidu absorbtsiooni, ravimi metabolismi või kortikosteroidide üleproduktsiooni tõttu 
hüpoglükeemia tingimustes

• MRT aitab
NB! Võimalik on mööduv DWI hüperintensiivsus ja mõõdukas ADC hüpointensiivsus



Miimik: somatoformne häire

• Võib eelneda psühhotrauma
• Konversioonihäirele iseloomulikud tunnused: pareesi raskus ei vasta 

funktsionaalsele defitsiidile, nägu säästev hemipleegia, funktsionaalne tundlikkuse 
häire, Hooveri sümptoom jne. 

• MRT aitab



Miimikud: ajukasvajad ja subduraalne hematoom

• Aitab tavaliselt aju KT



Kameeleon: monopleegia

• 5% insultidest võivad meenutada perifeerset pareesi 
Maeder-Ingvar M. Arch Neurol. 2006;63:786

• MRT aitab



Kameeleon: teadvuse häire, deliirium

• Teadvuse taseme häire: kahepoolne taalamuse infarkt, ajutüve infarkt

• Deliirium: mittedominantne temporoparietaalne ala 
Palmerini F et al. Front Neurol Neurosci. 2012;30:61-4

• Aitab MRT



Kameeleon: liigutushäired

• Hemikorea, hemidüstoonia, hemiballism
• Rütmilised toonilised liigutused võivad viidata ajutüve isheemiale 

Wilson LK et al. Pract Neurol. 2014;14:42-4

• Rütmilised ühe kehapoole jäsemete tõmblused võivad viidata unearteri süsteemi TIAle
Persoon S et al. Brain. 2010;133:915-22



Insulti on raske diagnoosida – vahel

• Kui miimikut ei õnnestu diferentseerida, tuleb seda käsitleda kui insulti ja 
vastavalt ravida - tõenäosus teha haigele halba  on väiksem, kui vastupidi 
tegutsedes

• Kameeleonid – suurem probleem. Oluline teadlikkus

Moulin S et al. Current Opin Neurol. 2019;32:54-9



2019 Guidelines for Management of AIS

• Kõik ägeda isheemilise insuldi haiged peavad saama piltdiagnostika

• Logistika peab olema nii, et ravile kuuluvad patsiendid uuritakse ASAP

• Natiiv KT ja MRT on võrdsed välistama verd 

• Äge insult 4.5 tundi algusest TL



2019 Guidelines for Management of AIS

• Äge insult 6 tundi koos LVO-ga: ASPECTS ≥6 
• TE ->KT, KTA või MR ja MRA põhjal, perfusiooni pole vaja

• TE jaoks kollateraalide hindamine võib olla mõistlik, kuid ei tohiks pikendada ravi alguse aega

• Äge insult 6-24 tundi koos LVO-ga KTA+KTP või MRA +DWI+/-MRP kui sobib ühele 
trialitest:

• DAWN 6-24 – NIHSS skoori ja infarktikolde ruumala vahekord KTP või DWI

• DEFUSE 3 – 6-16 DWI/PWI mismatch, KTP penumbra

• WAKE-UP – MR DWI/FLAIR mismatch, KTP penumbra



2019 Guidelines for Management of AIS

• Ei ole suure soone sulgust > 4.5 tn

• Kui natiivis ei ole verd ega LVO
• TE suure tõenäosusega ei tule arvesse

• Kui distaalne oklusioon, siis KTP ei ole mõistlik 
• Võib kaaluda kui diagnoos ebaselge (mimic?) või tuleb arvesse TL

• Kontrolli ASPECTi

• Kui ASPECT on 4 või vähem, siis ravi arvesse ei tule

An acute stroke CT imaging algorithm incorporating automated perfusion analysis

Danielle Byrne; John P. Walsh; Peter J. MacMahon Emergency Radiology (2019) 26:319–329



PERH kokku lepitud juhend 2019
MRT: 
miimik ja tagumise süsteemi insult

Aitäh:
Katrin Bakhoff, Andrus Kreis, Siim Schneider,
Vladislav Malikov, Dmitri Maksin, Kaarel Kärmas

2019 ägeda insuldi käsitlus PERH



Kuidas edasi?

• Protokollid ja tehnikute koolitus

• Radioloogide ja neuroloogide koolitus

• ASPECT

• KTA

• KTP

• Logistika ja tegevuse kokkuleppimine

• Jpms.

Aitäh kõigile!



Basillaararteri sulgus TL TE

Kuni 12 tundi

• Stabiilne neuroloogiline leid

Kuni 48 tundi

• Süvenev neuroloogiline leid


