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Patsiendi kaebusedPatsiendi kaebused
 2007.a. suvest (patsient oli siis 47-aastane) olid 

tekkinud ühe kehapoole tuimuse episoodid 
vahelduvalt paremal või vasakul, kestusega 30 
minutist kuni paari tunnini, millele järgnes 
peavalu 

 Kaebab meeleolu alanemist, ärevuse ja Kaebab meeleolu alanemist, ärevuse ja 
hirmutunde episoode, tuimustunde episoode; hirmutunde episoode, tuimustunde episoode; 
kaalulangust viimase poole aasta jooksulkaalulangust viimase poole aasta jooksul 

 Patsiendi perekonna anamnees: paljudel 
isapoolsetel lähisugulastel on olnud noores eas 
korduvad insuldid ja nad on surnud enne 70-
ndat eluaastat 



MRT leidMRT leid. Aasta. Aasta  20020088. ITK. ITK



MRT leidMRT leid. Aasta. Aasta  2009. ITK2009. ITK



MRT leid. Aasta MRT leid. Aasta 2010. PERH 2010. PERH 

…MRT pilte konsulteeriti PERH-i radioloogidega 
ning dr. Nurmiste arvates oli leid tüüpiline 
CADASIL-ile…



CCerebral erebral AAutosomal utosomal DDominant ominant AArteriopathy with rteriopathy with 
SSubcortical ubcortical IInfarcts and nfarcts and LLeucoencephalopathyeucoencephalopathy

CADASIL CADASIL (1993) -(1993) -  pärilik pärilik ((väikese kaliibrigaväikese kaliibriga)) arterite ja  arterite ja 
arterioolide haigus põhjustatud mutatsioonist NOTCH arterioolide haigus põhjustatud mutatsioonist NOTCH 
3 geenis 19 kromosoomis3 geenis 19 kromosoomis

 Sagedasim pärilik insultide ja vaskulaarse dementsSagedasim pärilik insultide ja vaskulaarse dementsuseuse  
põhjus täiskasvanutelpõhjus täiskasvanutel

 Sporaadiline väikeste arterite haigus (arteriopaatia) Sporaadiline väikeste arterite haigus (arteriopaatia) 

 Kuulub leukodüstroofiate Kuulub leukodüstroofiate gruppigruppi

 Kirjeldatud 1955 a. Kirjeldatud 1955 a. van Bogaertvan Bogaert’i’i  poolt: poolt:  "Binswanger's  "Binswanger's 
disease with a rapid course in two sisters" disease with a rapid course in two sisters" 



EpidemioloogiaEpidemioloogia
 Levimus - 4-15:100000 inimese kohtaLevimus - 4-15:100000 inimese kohta
 M=NM=N
 MaailMaailmmas kirjeldatud üle 500 perekondaas kirjeldatud üle 500 perekonda
 Esineb ka uusi, sporaadilisi juhteEsineb ka uusi, sporaadilisi juhte
 Sagedasim Sagedasim pärilikpärilik insultide ja vaskulaarse  insultide ja vaskulaarse 

dementsuse põhjus täiskasvanuteldementsuse põhjus täiskasvanutel
 CADASIL:CADASIL:

– 2%-l lakunaa2%-l lakunaarrsed infarktid ja leukoaraioos <65a. sed infarktid ja leukoaraioos <65a. 
vanustel inimestelvanustel inimestel

– 11%-l lakunaalsed infarktid ja leukoaraioos <50a. 11%-l lakunaalsed infarktid ja leukoaraioos <50a. 
vanustel inimestelvanustel inimestel



Kliiniline piltKliiniline pilt

 Korduvad isheemilised Korduvad isheemilised 
episoodid  episoodid  (TIA-d, ajuinfarktid) (TIA-d, ajuinfarktid) 
– 70-80%– 70-80%

 Migreen (auraga) Migreen (auraga) – 20%-40% – 20%-40% 
 Kognetiivsed häired ja Kognetiivsed häired ja 

dementsus dementsus – 30-50%  – 30-50%  
 Meeleoluhäired ja apaatia Meeleoluhäired ja apaatia – – 

20-30%20-30%
 KrambidKrambid – kuni 10% – kuni 10%
 IVHIVH – kuni 10% – kuni 10%



Geneetika IGeneetika I

 AD pärandumineAD pärandumine
 TourniTournieer-Lasserve andr-Lasserve and al. (1993) - 800 al. (1993) - 800KbKb  regiregiooonon  

19q.13.1 kromosoomis19q.13.1 kromosoomis
 NOTCH-retseptorite NOTCH-retseptorite geenide geenide perekonda kuuluv geenperekonda kuuluv geen
 Üle 80 NOTCH3 geeni punktmutatsiooni tuvastatudÜle 80 NOTCH3 geeni punktmutatsiooni tuvastatud  
 Patol. transmembraanne retseptor VSMC-de pinnalPatol. transmembraanne retseptor VSMC-de pinnal
 Mutatsioonid Mutatsioonid extraextratstsellulaellulaaarrsesses dom domäääänniiss: : epidermepidermal al 

growth-like factor-repeats (EGF-repeats)growth-like factor-repeats (EGF-repeats)  
 34 (EGFR) 34 (EGFR) kokku; igas on normis 6 Ckokku; igas on normis 6 Cysys jääki  jääki 
 NOTCH3 mutatsiooni kandjal Cys “saba” pikeneb NOTCH3 mutatsiooni kandjal Cys “saba” pikeneb 



Geneetika II. Geneetika II. 
Patofüsioloogia Patofüsioloogia 

 NOTCH 3 geeni produktid koguvad NOTCH 3 geeni produktid koguvad 
silelihasrakkude pinnale >> silelihasrakkude pinnale >> 

 Veresoonte seina fibroos >>Veresoonte seina fibroos >>
 Veresoonte seina elastsuse langus >> Veresoonte seina elastsuse langus >> 
 Vasodilatatsiooni häire >> Vasodilatatsiooni häire >> 
 Stressis ja rStressis ja rahuolekus CBF langus >>ahuolekus CBF langus >>
 Kompensatoorse vasodilatatsiooni Kompensatoorse vasodilatatsiooni 

puudulikkus hüpoksia tingimustespuudulikkus hüpoksia tingimustes



 Haiguse manifesteerumisel Haiguse manifesteerumisel (20-30        aasta (20-30        aasta 
vanuses) MRT-vanuses) MRT-leid leid on on normisnormis
– Leid MRT-s esineb 10-15 a. Leid MRT-s esineb 10-15 a. enneenne          ssüümptomite teketmptomite teket
– 35 a. vanuses k35 a. vanuses kõõikidelikidel patsientidel on        muutusi  patsientidel on        muutusi 

MRT-sMRT-s
 T2 ja FLAIR: T2 ja FLAIR: 

– Difuussed, enamasti sümmeetrilised, laatuvad Difuussed, enamasti sümmeetrilised, laatuvad 
hüperintensiivse signaaliga kolded valgeaines hüperintensiivse signaaliga kolded valgeaines 
(leukoaraioos)(leukoaraioos)

– Üksikud kõrgema signaaliga kolded (lakunaarsed Üksikud kõrgema signaaliga kolded (lakunaarsed 
infarktid)infarktid)

– Lok-on: T sagara eesosa, capsula exrernaLok-on: T sagara eesosa, capsula exrerna
– Kolded tKolded taaalamustes, centrum semiovalis’tes, insulas’s, alamustes, centrum semiovalis’tes, insulas’s, 

basaltuumades, pons’isbasaltuumades, pons’is
 T2*T2*GRE:GRE:

– Väikesed hüpointensiivsed kolded (Väikesed hüpointensiivsed kolded (mikro-mikro-
hemorragiadhemorragiad))

Tüüpilised muutused MRT-sTüüpilised muutused MRT-s I. I.

MRT FLAIR (a, b). Mitmed 
madala signaaliga kolded 
(dilateerunud Virchov-Robini 
ruumid) korteksi ja valgeaine 
piiril. Laatuvad, sümmeetrilised 
kõrgenenud signaaliga kolded signaaliga kolded 
valgeaines,valgeaines, oimusagara eesosa 
piirkonnas



Tüüpilised muutused MRT-sTüüpilised muutused MRT-s II. II.

61a. meespatsient. Ajuinfarkt, 61a. meespatsient. Ajuinfarkt, 
kõnnakuhäired, süvenevad kõnnakuhäired, süvenevad 
mäluhäired.mäluhäired.  

 (A)(A)..T1T1WI. WI. LaLakkununaaararsedsed infar infarkkttid id 
ajutüve ja pons’i piirkonnas ajutüve ja pons’i piirkonnas 
talamustalamustes, basaaltuumadestes, basaaltuumades. . 

 (B)(B). FLAIR. Lakunaarsed infarktid. . FLAIR. Lakunaarsed infarktid. 
Difussed ja laatuvad hüperintensiivse Difussed ja laatuvad hüperintensiivse 
signaaliga muutused signaaliga muutused 
periventrikulaarses valgeaines ja periventrikulaarses valgeaines ja 
oimusagarate eesosas. oimusagarate eesosas. 

 (C)(C).. T2* T2*GRE.GRE.  Väikesed  Väikesed  
hüpointensiivsed kolded (mikro-hüpointensiivsed kolded (mikro-
hemorragiad) taalamuses ja ajutüveshemorragiad) taalamuses ja ajutüves



PatoloogiaPatoloogia
 Patol. uuringutel mikroangipaatiale Patol. uuringutel mikroangipaatiale 

tüüpilised muutused ajuparenhüümis:tüüpilised muutused ajuparenhüümis:
– Difuusne müelinisatsiooni “hõrenemine” Difuusne müelinisatsiooni “hõrenemine” 

valgeaines (valdavaltvalgeaines (valdavalt periventri periventrikkululaaaarsel ja rsel ja 
centrum semiovalecentrum semiovale’s)’s)

– U-kiudude degenereerumineU-kiudude degenereerumine
– LaLakkunaunaaarrsedsed infar infarkkttid valgeaines ja id valgeaines ja 

basabasaalaltuumadestuumades
– Dilateerunud Dilateerunud Virchow-Robin Virchow-Robin ruumidruumid

 Histoloogilisel uuringul:Histoloogilisel uuringul:
– Arterioolide seinte paksenemine, valendikute Arterioolide seinte paksenemine, valendikute 

ahenemieahenemie
– Mitte-amüloidne granulaarne osmofiilne Mitte-amüloidne granulaarne osmofiilne 

materjal (GOM) arterite tunica media’s ja materjal (GOM) arterite tunica media’s ja 
adenticia’s adenticia’s 

– Väljendunud veresoonte silelihaste kahjustusedVäljendunud veresoonte silelihaste kahjustused
– Veresoonte silelihaste degeneratsioon Veresoonte silelihaste degeneratsioon 

 Muutused ka maksas, põrnas, neerudes, Muutused ka maksas, põrnas, neerudes, 
südamelihases, reetinas, skelettlihastes; südamelihases, reetinas, skelettlihastes; 
suurte arterite seinets  suurte arterite seinets  

CADASILCADASIL-e iseloomulikud muutused arterioolide -e iseloomulikud muutused arterioolide 
seintes. seintes. 

Aju valgeaine arterioolide preparaadi immunofluor. Aju valgeaine arterioolide preparaadi immunofluor. 
uuring. Preparaati on lisatud 1E4 AK-d NOTCH3 uuring. Preparaati on lisatud 1E4 AK-d NOTCH3 
geeni produkti ekstratsellulaarse domääni vastu. geeni produkti ekstratsellulaarse domääni vastu. 
AArteriooli seina preparaat. Sein on paksenenud, rteriooli seina preparaat. Sein on paksenenud, 
silelihaste kiht on õhenenud, silelihaste kiudude silelihaste kiht on õhenenud, silelihaste kiudude 
ümber on defektse NOTCH 3 geeni produkti ümber on defektse NOTCH 3 geeni produkti 
agregaadid.agregaadid.



CADASIL-i diagnostilised CADASIL-i diagnostilised 
kriteeriumidkriteeriumid

 Tüüpiline kliiniline pilt:Tüüpiline kliiniline pilt:
– Subkortikaalsed infaktid (eriti noorematel)Subkortikaalsed infaktid (eriti noorematel)
– Migreenid (auraga)Migreenid (auraga)
– Progresseeruvad kognetiivsed häired / subkortikaalse dementsProgresseeruvad kognetiivsed häired / subkortikaalse dementsuseuse kliiniline pilt kliiniline pilt  

 Tüüpilised muutused MRT-s:Tüüpilised muutused MRT-s:
– FT-l kahjustuskoldeid kõige rohkem
– Lesioonid oimusagara eesmises pooluses ja insula’ s
– Periventrikulaarne valgeaine ja centrum semiovalis’ed
– Capsula interna et externaCapsula interna et externa
– Basaaltuumad ja Basaaltuumad ja ponspons

 Positiivne perekondlik anamnees: tüüpiline AD pärandumismusterPositiivne perekondlik anamnees: tüüpiline AD pärandumismuster

 NOTCH 3 geenis mutatsiooni tuvastamine - 100% kindel diagnoosNOTCH 3 geenis mutatsiooni tuvastamine - 100% kindel diagnoos  

 (Diagnoos sai kinnituse Novembris 2010)(Diagnoos sai kinnituse Novembris 2010)



CADASIL-i diff.diagnostika CADASIL-i diff.diagnostika 

 Sporaadiline subkortikaalne Sporaadiline subkortikaalne 
arteriosklerootiline arteriosklerootiline 
entsefalopaatia (Binswanger’s entsefalopaatia (Binswanger’s 
disease)disease)

 AmAmüüloidloidangoipaatiaangoipaatia
 MELAS-sündroomMELAS-sündroom
 Primaarsed KNS-i vaskuliididPrimaarsed KNS-i vaskuliidid
 Hüperkoagulatiivsed seisundid:Hüperkoagulatiivsed seisundid:

– Proteiin S ja C defitsiitProteiin S ja C defitsiit
– Faktor V defitsiit (Leiden)Faktor V defitsiit (Leiden)
– LuupusLuupus
– Antifosfolipiidsündroom jne.Antifosfolipiidsündroom jne.



CADASIL-i diff.diagnostika: CADASIL-i diff.diagnostika: 
Binswanger’i haigusBinswanger’i haigus

 Ajuveresoonte arterioskleroos
 Haigus manifesteerub 

võrdlemisi hiljem  (55-65 a)
 Hüpertensioon - oluline 

riskifaktor
 Haiguse sümptomaatika, kulg 

ja MRT leid on üldjoontes 
sarnasred CADASIL-ile, aga:

 CADASIL-il intensiivsem signaal 
bilat. T-eesosas ja kõrgel F-l



CADASIL-i diff.diagnostika: CADASIL-i diff.diagnostika: 
AmAmüüloidloidangoipaatiaangoipaatia

 CAA etioloogia ebaselge (autoimmuunne)? CAA etioloogia ebaselge (autoimmuunne)? 
 Konkordantsus Alzhemeri tõvegaKonkordantsus Alzhemeri tõvega
 Fibrillaarse aFibrillaarse ammüüloidloidi ladestumine KNS-i veresoonte i ladestumine KNS-i veresoonte 

seintes (arterid ja veenid)seintes (arterid ja veenid)
 SWISWI-s-s – mikrohemorraagilised kolded – mikrohemorraagilised kolded



CADASIL-i diff.diagnostika: CADASIL-i diff.diagnostika: 
MELAS-sündroomMELAS-sündroom

 Mitokondriaalne geneesiga haigus:
– Müopaatia
– Entsefaloppatia
– LAktatsidoos
– “Stroke like episodes”

 Valdavalt laste ja nooruktie haigus
 Suured “infarct-like” kolded 
 FLAIR: bilateraalselt multifokaalsed 

kortikaalsed hüperinensiivsed 
lesioonid

 Lok-n: krotikaalsel, enam PO-aladel
 Normal/kõrge ADC, “infarct-like” 

kolded konventsionaalses MRT-s
 Lesioonid kaovad mõne päevaga
 Diagnoos: lihase biopsia 
 DD: Herpes entsefaliit



Objektivne leidObjektivne leid
 Patsient selge teadvusega, igati orienteeritudPatsient selge teadvusega, igati orienteeritud
 Nahk puhas, turseid ei oleNahk puhas, turseid ei ole
 AR 125/80, pulss 75 x/min, regulaarne AR 125/80, pulss 75 x/min, regulaarne 
 Meeleolu ja mälu käepärasus veidi alanenudMeeleolu ja mälu käepärasus veidi alanenud
 Esineb püsiv meeleolu alanemine, kirjelduse järgi 

esinevad aeg-ajalt paanikahood
 Selget neuroloogilist koldeleidu ei tähelda Selget neuroloogilist koldeleidu ei tähelda 
 Minimental-test - 26 punktiMinimental-test - 26 punkti 
 Kõõlusperiostaalrefleksid külgühtlased, Kõõlusperiostaalrefleksid külgühtlased, 

patoloogilisi reflekse ei olepatoloogilisi reflekse ei ole...



Tänan kuulamast!Tänan kuulamast!
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