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Laste väärkohtlemine 
• Laste väärkohtlemine on kõige sagedasem põhjus 

tõsiseks peatraumaks lastel vanuses alla 1 aasta  

• Vanuses <2 aasta peatraumad kuni 1/3  on  
tahtlikult tekitatud 

 

• Tahtlikult tekitatud traumaatiliseks ajukahjustuseks  loetakse  

– Kahjustust raputamisest nn. “raputatud lapse sündroom” 

– Kahjustust otsesest kontaktist (direct impact) 

– Kompressioonist 

– Läbivatest vigastustest 
 

 



Kaugtagajärjed 

• 32-42% tahtlikult tekitatud ajutraumaga pt. vajab 
intensiivravi  

• 20 % sureb  (Duhaime AC et al., Pediatrics 1992; 90 :179 –185, Barlow 

Pediatrics 2005; 116: 174-e185 
 

• Enamus ellujäänutest on mõõdukate või raskete 
neuroloogiliste häiretega. Eestis 

• 77% mõõdukate   kuni raskete häiretega, ainult 9 % terved 
– Motoorsed häired 36% (voodihaiged) 

– Kognitiivsed häired 64% 

– Käitumuslikud häired 52% 

– Pimedad 16% 

– Raske epilepsia 20% 

– Unehäired 24% 



 

 

Uuring tahtlikult tekitatud ajukahjustusega 

laste Eestis 1997 – 2003 ( Dots. I.Talvik) 
Pilvi Ilves et al., Acta Paediatr 99:1329-36. 2010 

Suri 4 last (15%) 

Raske invaliid  3 (12%) 

Erinevad kognitiivsed probleemid  17 last (65%) 
 

 

 

 

26 patsienti: 7 tüdrukut/ 19 poissi  

24-l radioloogilised uuringud  

Keskmine vanus (95% CI) vastuvõtul 4 kuud (2,7-5,2 kuud) 

 



Diagnostika 

Tekitatud traumaatilise ajukahjustuse 

diagnoos rajaneb tavaliselt kliinilistel 

andmetel ja radioloogiliste uuringute 

leidudel.  

• diagnostikas tähtis osa 

neuroradioloogilistel uuringutel  

• probleemist möödavaatamine võib lõppeda 

ohvri jaoks traagiliselt, kuna vägivald jätkub 
 

 

 

 



Kes peaksid teavitama? 

• Radioloog saab kergitada kahtluse, et 
radioloogilise leiu aluseks on 
väärkohtlemine 

• Radioloogilise leiu alusel saab 
väärkohtlemise kahtlust kinnitada või 
ümber lükata 

• Vahel ei piisa ühest uuringust, vajalik 
sageli dünaamika jälgimine (eriti 
kergetel ja kroonilistel juhtudel) 
 



Millal mõelda vägivallale? 

• lapsel anamneesis eelnevad 

sagedased traumad  

• trauma tekkemehhanismi kohta 

seletused muutuvad  või on segased 

• kirjeldatud traumamehhanism on 

tühine võrreldes radioloogilise leiuga 

• ei kiirustata arstiabi otsimisega 
 



Ajukahjustus 

• tekib  

– tugevast raputamisest 

– tugevast löögist või 

kokkupõrkamisest 

– hüpoksiast 

– kaelaarterite dissektsioonist 

• koljumurdu ei pruugi olla 

eriti raputatud lapse 

sündroomi korral 

•  skeleti röntgen abistab 

kahtluse korral 



Pindmised ajuveenid 

raputamisel rebenevad, eriti kui  varem mingil muul põhjusel kujunenud atroofia 

 SDH 

 SAH 



Ajukahjustuse piltdiagnostika  

• UH – imikul sageli esmane uuring,  

• KT – ägeda kliiniku puhul sageli esmane 

uuring 19 juhul 24-st 

– suhteliselt lihtsalt teostatav ka üliraskes seisundis  

– diagnostilised tunnused ja kirurgilist vahelesegamist 

nõudvad muutused hinnatavad ka  KT-ga 

– saab hinnata hästi koljumurde 

– isheemia  ja koldeliste muutuste diagnostika   
• Hemorraagia 

• Ajuturse 

• Anoksilis-isheemiline kahjustus, infarktid 



MRT-kõige sensitiivsem uuring  
 

 

• leiu täpsustamiseks, kui on  diagnostilised raskused  

• suur sensitiivsus hemorraagia avastamisel, eriti aitab 

väikeste ja vanemate ekstraaksiaalsete hemorraagiate 

puhul 

• võimalik hinnata verevalumi vanust  

• aitab selgitada kahjustuse tekkemehhanisme ja 

täpsemalt hindab ulatuse 

• dünaamika jälgimiseks 

 

 

 
 



MRT eelised 

• MRT tuleks eelistada KT-le kui kahtlus  

• vanemale traumale  

• kroonilisele vägivallale  

• tahtlikku vigastust kahtlustatakse ja KT leid 
negatiivne 

• uuringuprotokoll 
– T2, T1 

– FLAIR 

– DWI 

– SWI/ T2* GRE 

– Vajadusel ka kaelaarterite angiograafia dissektsiooni 
välistamiseks 

– Peaks olema  aksiaalsed, sagitaalsed kui koronaarsed kihid 



KT, MRT  leiud vastuvõtul 1-3 päeva 

(N=24) 

• Kõigil imikutel oli subduraalne hemorraagia 

(ühepoolne: N=6; kahepoolne N=18/24) 

Kirjanduses: 86-100% juhtudest 

• Subarahnoidaalne hemorraagia  

– 13 patsiendil 24 st (54%),  

– Koos SAH-ga 12/13 juhtudest äge subduraalne 

hematoom 
 

 

 



Subduraalne hematoom 

Subduraalhematoomid n=24  
– ainult akuutne subduraalne hematoom 25% (n=6)  

– ainult subakuutne 17% (n=4) 

– ainult krooniline hematoom 4% (n=1), 

– erinevas vanuses hematoomid 54% (n=13) patsientidel  

 

• Erinevas vanuses hematoomid on iseloomulikud, kuid ei 
ole spetsiifilised raputatud lapse sündroomile 

• Epiduraalsed hematoomid –harva 



4 kuu vanune imik: apnoede, krampide, teadvusehäire ja bilateraalse 

retina verevalumiga 
 

KT-s subduraalhematoom koos 

keskjoone nihkega ja parema 

külgvatsakese dislokatsiooniga 

Ultraheliuuringul paremal 

subduraalhematoom koos 

keskjoone nihkega 



Kaugtagajärjed 3 aastat hiljem:  kerge puue, krambid, 

kognitiivsed ja nägemisprobleemid  

• MRT T2 aksiaalne 11 

kuud hiljem kergelt 

laienenud frontaalse 

subarahnoidaalse 

ruumiga paremal 

  



Vere lokalisatsioon 

• Ulatuslik veri üle kogu hemisfääri 

18/l 24st (75%)  

• Interhemisfääriline veri 13 (54%)  

• Subduraalne veri kõrgel koljuvõlvil 

13 (54%)  

• Veri tentoriumil 7  (29%)  

• Subarahnoidaalne verevalum 13  

(54%)  

• Olulised diagnoosi püstitamisel, kuid 

prognostilist väärtust  ei oma 

 



 5-kuune laps leitakse põrandalt kasuisa poolt tõmblustes ja teadvuseta. 

Viljandi haiglas GCS 3 palli, sügav kooma. 

A 1.päev KT SDH, koos 

isheemiliste aladega  

B 3. päev 

postoperatiivselt, 

püsib turse 

frontaalsel 

A B 

C D CD 10. päev MRT-s 

difusioonimuutusi ei ole, 

Kahepoolsed SDH, eri 

vanusega  

Vasemal subakuutne, 

krooniline, paremal 

krooniline 



Sama patsient pool aastat hiljem MRT-s, lapsel 

kognitiivne mahajäämus+ epilepsia : 

Hemiatroofia: kortikaalne atroofia, valgeaine 

muutused oktsipitaalsel, hippocampuse ja 

corpus callosumi atroofia 



Intraparenhüümsed fokaalsed hemorraagilised 

kolded 

Esinemine 10 / 24st (41%) 

• Valdavalt frontaal- ja temporaalpiirkonnas  

• Oluline sügavus ja hulk 

• 8/10 üksikkolded ainult kortikaalses ja/või 

subkortikaalses valgeaines: SWI aitab diagnostikale 

kaas 

• 2 lapsel diffuusselt üle aju, ka sügaval valgeaines ja 

basaaltuumades:  raske puudega 

 
 



Mehhanism hemorraagilistel kolletel 

• Otsene löök vastu alust, tavaliselt ka 
koljuluude murd ja suur hemorraagia 

• Murru puudumine ei tähenda, et otsest lööki 
pole olnud 

• Difuusne aksonite kahjutus nihetest ajukoes 
väiksed hemorraagilised koldede ajukoes, 
–  tavaliselt väiksemad, subkortikaalsel hall-

valgeaine piiril   

–  haarab ka valgeaine trakte eriti corpus callosum- it 

–  SWI aitab diagnostikas 



1-kuune tüdruk krampide sügava koomaga GCS 4palli, 

ühepoolse  reetina hemorraagia ja koljuluude 

fraktuuriga 

Hemorraagia parenhüümis ja ajuturse 



 Sama  pt. raske puudega krampidega voodihaige  

17 päeva pärast traumat 

atroofia, valgeaine tiheduse 

langus 

2 kuud pärast traumat 

multsitsüstiline degeneratsioon ajus 



Ajuturse-leid nähtav ka KT-s 

• Oluline prognostiline faktor akuutses 
staadiumis, esineb 40-50% 

• kõigil lastel halva prognoosiga oli turse  

• algfaasis KT-s raske diagnoosida 

• sageli basaalganglionid, väikeaju, taalamused ja 
ajutüvi puutumata: „reversal sign“ 

• valge väikeaju sümptoom või „big black brain“ 

– võib esineda  ka muudel asfüksia juhtudel: 
uppumise ja südameseiskuse korral 

• MRT korral vajaks DWI kujutisi 
 

 



3- kuune poiss teadvusehäirete (GCS 10)  ja 

kahepoolsete retina verevalumitega. 

Akuutne 

 (1. päev) 

Erineva 

vanusega 

hematoomid 

 

Akuutne 

(3. päev) 

“ big 

black 

brain” 



Poiss jäi ellu raske puudega, tetrapareesi,  

epilepsia ja optikusatroofiaga  

• 1 kuu hiljem 

• Tugev atroofia 

8 kuud hiljem tugev 

atroofia 



Ajuturse põhjus: multifaktoriaalne 

• Otsene aksonaalne kahjustus ja valgeaine traktide  
kahjustus raputamisest 

• Hüpoksilis-isheemiline: globaalne isheemia 
-Difuusne ajutüve kahjustus raputamisest--apnoe-- 

hüpoksia  

Sekundaarne rakukahjustus--ajuturse-- aju verevoolu 
autoregulatsiooni häire-- edasine hüpoksiline kahjustus 
(Foerster jt. J Pediatr 2009)  

• Verevalumite surve 

• Infarktid 
 



3-kuune poisslaps 

• hospitaliseeriti erakorralise haigena teadvushäire ja 
krambisündroomi tõttu, eelmisel päeval korduvalt 
oksendanud 

• teadvushäire ja krambisündroomi tõttu intubeeritud ja 
viidud juhitavale hingamisele 

• kahtlus neuroinfektsioonile, mida liikvori analüüs ei 
kinnitanud 

• viited võimalikule ajuhemorraagiale 

• 7 tundi peale hospitaliseerimist IRO-sse krambihoog 
kordus 

• KT ajust kinnitas traumaatilise SDH, SAH, ajuturset ja 
vasaku parietaalluu ja temporaalluu fraktuure 

• SDH kirurgilist ravi ei vajanud 

• Reetina hemorraagiaid ei esinenud 



Esmane KT-uuring 

Supra- ja infratentoriaalsel, interhemisfäärsel ja 
vasakul frontaalsel SDH, “reversal sign” 
basaaltuumades, vasakul koljumurd 



KT-uuring 3. haiglapäeval (“ reversal sign” , süvenev 

ajuturse, isheemilised alad oktsipitaalselt, hemorraagiad) 



MRT 1 nädala pärast 

Diagnoositud erineva vanusega hemorraagiad 



MRT 4 kuud hiljem, Liikvrorirrumid laienenud, 

valgeaine maht vähenenud oktsipitaalsel 



MRT 3 aastat hiljem: oktsipitaalne atroofia, 

valgeaines ulatuslikud  gliootilised muutused 



Äge  infarkt 

Sagedus kirjanduses kuni 30-50%   

Eestis  4/24 , 2 raske puudega, 2 mõõduka puudega  

• Infarktid kahepoolselt ebasümmeetriliselt 

• Nii karotiid- kui basilaararteri varustusalal 
• Patofüsioloogilised mehhanismid ebaselged 

– Arteri seina dissektsioon, lastel infarkti peamine põhjus 

– Strangulatsioon 

– Kaela venitus 

– Otsene intrakraniaalsete arterite  kahjustus ( arteri seina rebimine, 
tromboos)  

– Rasvemboolia (2/ 4-st toruluude vigastus) 

Oluline osa kaela traumal 



Patsient saabub hingamishäirete ja raske 

teadvushäirega, opereeritud, suri 7p vanusena  

KT 2. elupäeval ulatuslikud 

infarktid, veri tentooriumil,   
KT 1. päeval ulatusliku 

SDH ja ajutursega 



1-kuune poiss krampide  teadvusehäirete  (GCS 8) ja retina 

hemorraagiatega. Patsient jäi ellu tõsise puudega, spastilise dipleegia, 

epilepsia ja tugeva nägemisnärviatroofiaga  

KT 3 nädalat pärast traumat: madal tihedus 

erinevates vaskulaaralades  

MRT FLAIR kujutis 1 kuu pärast 

traumat multitsüstiliste kahjustustega 



 Uuringud subakuutses staadiumis 4 

päeva kuni 3 kuud hiljem- valdavalt MRT 

uuringud 

Esmaste kahjustuskollete ja SDH  taandumine 

• Uued muutused 9 imikul 22st (41%): halb 

prognoos 

– Uus äge subduraalhemorraagia ( N=2)- jätkuv 

vägivald 

– Koldelised tõusnud signaaliga alad difuusselt 

valgeaines ( N=3), gliootilised muutused difuussest 

aksonaalsest  kahjustusest  

– Multitsüstiline aju degeneratsioon ( N=5) 

infarktidega lastel 

–  Varane atroofia ja valgeaine vähenemine 



Subkortikaalsed  gliootilised muutused 

• Kõige sagedasem intraparenhüümne koldeline 
kahjustus 

• Eelkõige subkortikaalses valgeaines  

• Mida varem nähtav, seda halvem prognoos 

• Mida difuussemalt, seda halvem prognoos  

• Corpus callosumis halb prognoos:  eriti tundlik 
mehhaanilisele vigastusele väikelastel  

• Tekkemehhanism 
– Nihkumine ja rebimine ajukoes, mis tekib aktseleratsiooni, 

detseleratsiooni korral  

– Ja/ või hüpoksiline aksonaalne kahjustus ( leitud lastel kiire 
fataalse  lõpuga ) 

 



 2-kuune poiss krampidega vähese teadvushäirega GCS 13, 

ühepoolse retina hemorraagiaga eri vanuses SD. Tulemus: epilepsia, 

tugevad kognitiivsed häired 

 Tugevad valgeaine muutused MRT-s 



1-kuune tüdruk apnoede, teadvusehäire ja retina hemorraagiatega 

Patsient jäi ellu tõsise puudega, spastilise dipleegia, epilepsia ja tõsise 

nägemisnärviatroofiaga 



Varase atroofia  põhjused 

• Multifaktoriaalne 

• Pole selget korrelatsiooni ajuturse 
sügavusega 

• Oluline  ( Bonnier jt. 2003) 
– Kontusioonid 

– Infarktid 

– Valgeaine kahjustus, armistumine 

– Hüpoksia 



 Hilismuutused > 9 kuu järel 

• Gliootilised muutused valgeaines süvenevad, ja 
sagenevad (esines 72% juhtydest), ei ole 
korrelatsiooni prognoosiga 

• Lokalisatsioon  
– frontaalsel (n=2),  

– temporal (n=1) 

– Oktsipitaalselt ja parietooktsipitaalselt (n=6), 

– diffuusselt 4 lapsel, 3 halb prognoos  

• Multitsüstiline degeneratasioon  ei lisandu enam 

• Olulised prognoosi suhtes: atroofia ulatus 
valgeaine hulga vähenemine, corpus callosumi  
ja hipokampuse suurus 



Corpus callosumi ja hipokampuse  väikesed mõõtmed on 

korrelatsioonis halva prognoosiga,   

7 lapsel, neist 5 lapsel isegi mõõtmed lapse kasvades vähenesid 

1.päev 1 aasta hiljem 1 aasta hiljem 



Kokkuvõtteks: radioloogiline diagnostika 

• KT esmase uuringuna on sobiv 

diagnostikaks 

• MRT täiendab KT ja on oluline  
-  kahjustuse tekkemehhanismide ja ulatuse  

diagnostikas 

- ebaselgetel juhtudel abi diagnostikas, kui 

KT negatiivne 

- dünaamika jälgimiseks 
 

 



Kokkuvõtteks 

1.  Hemorraagiate lokalisatsioon,  ulatus ja vanus oluline  

tahtlikult tekitatud ajukahjustuse diagnostikas 

2.  Prognostiliselt olulised varased radioloogilised muutused 

– Ajuturse 

– Infarktid 

– Basaaltuumade kolded 

– Difuussed hemorraagilised kolded 

3. Radioloogilises hilisleius olulised prognostilised  tunnused 

• varane atroofia, eriti hippocampus’es ja corpus callosum’is 

• valgeaine kahjustus ja  glioos  

• multitsüstiline aju degeneratsioon  

• uued  hemorraagiad-jätkuv trauma 




