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Ajusiseste verejooksude staadiumid:

• hüperakuutne ( kuni 12 tundi)

• akuutne ( 12 tundi kuni 2 päeva)

• varajane subakuutne ( 2-7 päeva)

• hiline subakuutne ( 8 päeva kuni 1 kuu)

• krooniline (  üle 1 kuu)



Ultraheli

• Ultraheli saab kasutada väikelastel kellel 

fontanellid on avatud.

• multifokaalselt 5-7 MHz piirkonnas

• fontanellid sulguvad 12. elukuuks. 



enneaegsete 

vastsündinute 

hemorraagiate 

tüüpiliseks 

kohaks on 

germinaalne 

matrix. 



Germinaal matrixi hemorraagia 

jagatakse neljaks astmeks vastavalt raskusele:

1. aste – subependümaalne hemorraagia mis ei 
murra vatsakestesse

2. aste - verejooks mis on murdnud normaalse 
suurusega vatsakeste süsteemi

3. aste – verejooks mis on murdnud laienenud 
vatsakeste süsteemi

4. aste - verejooks mis on murdnud laienenud 
vatsakeste süsteemi ja külgnevatesse 
hemisfääridesse.



• Enneaegne poiss 29 nädalat. Ultraheli 5. 

päeval näitab hemorraagiat: I aste 

paremal ja IV aste vasakul



Kompuutertomograafia

teostatakse lastel eeskätt 

• ägeda patoloogia korral, 

• tuumorite dif. diagnostikas ja ekspansiooni 

hindamisel, 

• kaltsifikaatide kirjeldamisel.



• Vastsündinu ja imiku aju on võrreldes 
täiskasvanuga hüpodensiivsem, vähem 
struktuursem - oht ajuturse hüperdiagnostikaks.

• Normaalne aju näeb erinevatel aparaatidel välja 
erinev. 

• Normi leiuna esineb alla 28. ras. näd. enneagsetel 
lastel germinaalmaatriksi piirkonnas 
hüperdensiivne ala, mis võib meenutada 
hemorraagiat. 35.-36. rasedusnädalaks on 
germinaalmaatriks tavaliselt kadunud. 

• Taalamuse ja basaalganglionide tihedus on 
suurenenud, mistõttu valgeaine paistab suhteliselt 
hüpodensiivsena. 

• Aju küpsusaste (vagude sügavus) on lastel erinev. 
Ajuvaod tulevad nähtavale 28.-30. rasedusnädalal.



1) Normaalne aju kompuutertomograafia 24. ras. näd. vastsündinul 

Hüperdensiivne germinaalmaatriks, lai fissura Sylvii, ajuvaod puuduvad.

2) Normaalne aju kompuutertomograafia 34. ras. näd. vastsündinuil, 

Hüpodensiivne valgeaine, näha ka germinaalmaatriksi jäänused

3) Normaalne aju kompuutertomograafia 38. ras. näd. Vastsündinul 

hüpodensiivne valgeaine



KT erisus
• Vähemalt 5mm kiht kantomeataaljoonega 

paralleelselt. (10 mm kiht on laste jaoks liiga 
suur).

• Laste ajus on suur vedelikusisaldus, seetõttu on 
oluline õige aken: W60 L20. (Täiskasvanu akna 
kasutamisel võib osa patoloogiast jääda 
märkamata.)

• Skenogramm on oluline fraktuuride ja 
ventrikuloperitoneaalšuntide seisundi uurimisel.

• Kraniosünostoosi ja kraniofatsiaalsete 
anomaaliate puhul on kihi paksus 3mm ning vaja 
kasutada luude algoritmi (detailieristus!) 
Operatsiooni planeerimiseks on hea 3D 
rekonstruktsiooni võimalus.



Magnetresonants 

tomograafia(MRT)

• Alla 18 kuu vanustel teha alati T1 ja T2 

aksiaalid. Üle 18 kuu vanustel on 

hädavajalik vaid T2 aksiaal. 

• Alla 6 kuu vanuses on aju küpsus paremini 

hinntav T1 piltidel, struktuur aga T2 

piltidel; 6-18 kuu vanustel on küpsus 

hinnatav T2 piltidel, struktuur T1 piltidel.

• Mõnikord on vajalik koronaaltasapind 

(tuumorid, mesiaalne temporaalskleroos).



Magnetresonants 

tomograafia(MRT)

• T2* GE on vajalik vana hemorraagia või 
trauma, samuti vaskulaarsete 
malformatsioonide korral

• GE T1 pildid võimaldavad väga kitsaid 
lõike (1mm) – oluline kortikaalse 
düsplaasia korral. 

• Alla 12 kuu vanustel peab T2 olema väga 
tugevalt kaalutud TR3000/TE60. Sõltuvalt 
masinatest, FSE (fast spin echo) ei pruugi 
olla piisava lahutusvõimega väikeste T2-
hüperintensiivsete kollete avastamiseks.



Müelinisatsiooni üldised 

seaduspärasused:

MRT leid muutub oluliselt arengu käigus, 

lubades hinnata müelinisatsiooni ulatust. 

• sensoorsed enne, motoorsed järel

• kaudaalselt kraniaalsele

• dorsaalselt ventraalsele



Aju arengu käigus toimub MRT signaalide 
inversioon: 

• Hall- ja valgeaine peaksid olema T1 
isointensiivsed 4. elukuuks ning T2 9.-10. 
elukuuks. 

• (T1: enne 4 elukuud korteks hele, 
subkorteks tume, peale 4 kuud vastupidi; 
T2: enne 9 kuud korteks tume, subkorteks 
hele, peale 12 kuud vastupidi):



Aju MRT (T1 ja T2) 2 nädala 

vanuses. 



Aju MRT (T1 ja T2) 4 kuu vanuses. 



Aju MRT (T1 ja T2) 8 kuu vanuses 



Aju MRT (T2) 15 kuu vanuses. 



• Basaalganglionid globus pallidus, substantia nigra, 
putamen isointensiivsed võrreldes ümbritseva 
valgeainega, hiljem muutuvad hüpointensiivseks
raua ladestumise tõttu.

• Corpus callosum ei ole vastsündinul veel täielikult 
välja kujunenud, arenb intensiivselt esimesel 
eluaastal, lõplik sarnasus täiskasvanutega 5a. 
vanuses.

• Hüpofüüs on vastsündinul suhteliselt suur, 
ülakontuur kumer ning signaal T1-
hüperintensiivne. Mõõtmed vähenevad kuni 2 kuu 
vanuseni - ülakontuur lame, T1 signaal sarnaneb 
hallainega. Intensiivne suurenemine toimub 
puberteedi käigus. kus tüdrukutel ülakontuur 
kumer.



Hematoomid ja hemorraagiad

1. Epiduraalne hematoom (traumaatiline kolju fraktuur)

2. Subduraalne  hematoom (trauma)

3. Subarahnoidaalne hemorraagia (trauma, ajuarteri 

aneurüsmi ruptuur)

4. Intraventrikulaarne 

5. Intratserebraalne (trauma, hüpertensioon, tuumor, 

AVM - arteriovenoosne malformatsioon)

6. Kombineeritud



Spontaanne ICH tüüpiliselt 

hüpertensioon, insult, 

koagulatsiooni häired

1. basaalganglionide

piirkonnas

2. taalamuses, läbi murdunud

intraventrikulaarsele

3.Traumaatiline ICH 

hemorraagilised 

kontusioonikolded kortikaalsel

4.AVM hemorraagia

hemorraagiakoldes resorbeeruv 

veri, lubjastused

1 2

3 4



Spontaanne SAH  ajuarteri aneurüsmi 

ruptuurist (vanemad), AVM nooremad

Traumaatiline SAH (+ SDH)

Subarahnoidaalne hemorraagia (SAH)
Veri ämblikvõrkkesta(arahnoidea) ja  pehmekelme(pia mater) vahel –

kortikaalsetes vagudes(fissura Sylvia) ja  interpedunkulaarsetes tsisternides



Subduraalne hematoom (SDH)
Kõvakelme ja ämblikvõrkkesta(arahnoiea) vahel sirpjas ekspansioon, 

ületab koljuõmblusi, tavaliselt venoosne, olenevalt SDH vanusest erineva 

tihedusega. Liikvoriruumide kompressioon.



Epiduraalne hematoom (EDH)
Periosti ja kõvakelme(dura mater) vahel. Käävja kujuga hüperdensne 

ekspansiivne mass, mis ahendab liikvoriruume. Tavaliselt ei ületa koljuõmblusi.

Arteriaalne

Venoosne sageli lastel, kulg aeglane

temporaalluu fraktuuridEDH



03.01.2011

• 9a. 6k. PCI aju arengu anomaalia, vasakpoolse 

hemipareesi, arengupidurduse ja epilepsiaga 

laps hospitaliseeritud plaaniliselt uuringuteks ja 

raviks. 

• Obj. - Kongenitaalsed nüstagmid, liikumishäire, 

vasakpoolne jäsemete nõrkus, vasak käsi ja jalg 

väiksemad, vasak käsi flekseeritud ja kasutab 

minimaalselt, vasaku pöia varushoiak, rühihäire, 

epilepsia ~1X nädalas, kõõlusperiostaal refleksid 

elavnenud rohkem vasakul, Babinski vasakul 

positiivne.



07.04.2004 MRT

• Liikvoriruumid laiad, asümmeetrilised, 

dislokatsioonita. Ajuveejuha ja 4. vatsake ii, 3. 

vatsake mõõdukalt laienenud. 

• Corpus callosum olemas, jälgitav kuid õhuke 

kogu ulatuses. Tserebellum asümmeetriline. 

Parem periventrikulaarne valgeaine väga õhuke, 

F-P osas kuni korteksini pole sisulielt eristatav, 

käärulisus siiski ilmselt sümmeetriline. 

Kraniospinaalne üleminek ii.















































04.01.2011

• öösel oksendanud – loid, magab. Telefoni 

teel emaga rääkides selgus, et ~5-6 

eluaastani olnud 2-3 kuuliste vahedega 

seisundid, kus oksendas ja pärast magas 

peaaegu ööpäeva.



05.01.2011

• laps ei ole äratatav, valule reageerib 

jäseme äratõmbamisega. Anamneesist 

selgub, et eelmisel päeval enne haiglasse 

tulekut oli siiski kukkumine liumäel.

• CT peast.



05.01.2011 CT

• Vasemal keskmises koljuaugus koljupõhimikul 
nähtav murrujoon. Selles piirkonnas ka pehmes 
koes traumale viitav turse. 

• Vasemal on TP-l ulatuslik (ca 12 cm ulatuses 
kraniokaudaalses ja kuni 9 cm AP suunas) 
värske vere tihedusega epiduraalne hematoom 
kuni 2,5 cm paksuse kihina. Esineb vasaku 
lateraalvatsa deformatsioon ja keskjoone  nihe 
paremale ca 13 mm. Mujal verdumist ega murdu 
ei ole. 

• Esineb kaasasündinud leid –lateraalvatsakesed 
ja tagasarved on arenguliselt laiad. Väikeaju 
vasak poolkera on väike.































































10.01.2011 CT

• Vasakul post op. luulapp, mille alusi 

kulgeb dreen. Luualusi on veidi õhku ja 

temporaalsel on veel jääk verd kuni 1,5 cm 

kihina.

• Aju ja keskstruktuuride nihe on vähenenud 

kuni 5 mm ulatuses.

• Ajuvatsakesed ( vasak külg- ja 3. vatsake) 

on dünaamikas muutunud laiemaks.































15.01.2011

• Post op. periood kulges ladusalt. Endine 

tervislik seisund taastus. Stabiilses, 

rahuldavas üldsisus kirjutatud kodusele 

ravile. 

• Kaugtulemuste kontroll 15.03.2011.
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Kokkuvõte

Ultraheli efektiivne ja informatiivne enneaergsete 
ja vastsündinute aju uuringutel.

Vastsündinu ja imiku aju on KT-s võrreldes 
täiskasvanuga hüpodensiivsem, vähem 
struktuursem.

Aju arengu käigus toimub MRT signaalide 
inversioon. 

Pt. psüühikalised, neuroloogilised ja anatoomilised 
iseärasused muutsid kliinilise pildi 
ebamääraseks. Laienenud ajuvatsakesed 
tekitasid hematoomile mahulise ruumi ja 
vähendasid kompressiooni ajule.


