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PRES 

• Kliinilis-radioloogiline sündrom 

• Esmakordselt kirjeldatud 1996.a 

• Varem nimetati 

– reversible posterior leukoencephalopathy 
syndrome,  

– reversible posterior cerebral edema syndrome,  

– reversible occipitalparietal encephalopathy 

• Tänapäeval on PRES aktsepteeritud termin 



Epidemioloogia 

• Esinemissagedus on teadmata 
 

• Kättesaadavate uuringute andmetel esineb 
PRES enam noortel ja keskealistel 
täiskasvanutel, naiste ülekaal 

•   
• Paljudel patsientidel on mõni kaasuv haigus, 

mis võivad olla ka tõsised nagu luuüdi või 
elundi transplantatsioon, krooniline 
neerupuudulikus, krooniline hüpertensioon 
 



Patofüsioloogia 

• Patofüsioloogia on vastuoluline  
 

• On olemas kaks peamist teooriat, mis on 
üksteisega vastuolus   

 
– Tserebraalse hüperperfusiooni tulemusena tekib 

vasogeenne ödeem perfusiooni rõhku 
autoregulatsiooni võimete ületamisel 

 
– Tserebraalne hüpoperfusioon, mis on seotud 

hematoentsefaalbarjääri düsunktsiooniga (endoteeli 
kahjustus), mille tulemusena on tekib vasogeenne 
ödeem 

 



Diagnoos 

• PRES on kliinilis-radioloogiline sündroom. Kliiniline  
väljendus võib olla erineva raskusastmega, 
patsiendid võivad vajada intensiivravi. Ka 
radioloogilise leiu ulatus võib varieeruda. 
 

• Kliinilise pildi ja radioloogilise leiu korrelatsioon 
annab PRES diagnoosi.  
 

• Kaheldavatel juhtudel kliiniline ja radioloogiline 
soodne dünaamika kinnitab diagnoosi. Siiski 
konsensus juhendit PRESi diagnoosimiseks ei ole.  
 

• Laboratoorne leid sõltub põhjustavast tegurist 



Kliinik 
• Tüüpilised sümptomid on teadvuse häired, krambid, peavalu, 

nägemishäired, iiveldus/oksendamine, fokaalne 
neuroloogiline leid. 
 

• Teadvushäireid esinevad 13-90% juhtumitest, nende 
raskusaste varieerub (segasusest, somnolentsusest ja 
letargiast kuni entsefalopaatiani ja koomani). 
 

• Krambid esinevad kuni 92% haigetest 
  

– harva ainukese väljendusena (23 %-28 %). Sekundaarselt 
generaliseerunud krambid on tavapärased (53–62 %). Status 
epilepticus 3 %-13% patsientidest. 

 
 
 
S. Legriel jt Understanding Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2011  

 

 



Kliinik 

• Nägemishäireid on leitud 26-67% 
– nägemise hägustumine, vaatevälja väljalangemised,  visuaalsed 

halutsinatsioonid, kortikaalne pimedus 
 

• Peavalu,  iiveldus ja oksendamine on 26%-53% 
 
• Fokaalne neuroloogiline defitsiit on mainitud ainult kuni 3%-l. 

 
•   Äge hüpertensioon on sage 

 
– Ägedat hüpertensiooni tavaliselt ei kirjeldata peamiste sümptomte 

seas, kuid seda on mainitud 67-80%. See pole seotud kliinilise või 
radioloogilise leiu raskusega. 

 
S. Legriel jt Understanding Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2011  

 

 



PRES kliinik 

S. Legriel jt Understanding Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2011  



KT ja MRT roll PRESi diagnoosimisel 

• KT leid on sageli normaalne või mittespetsiifiline. Valgeaine tiheduse 
langus iseloomulikes kohtades viitab PRESile. 
 

• Peaaju MRT on peamine kuvamismeetod PRESi diagnoosimisel.  
 
– PD ja  T2-WI kujutistel on ödeemile viitav signaali intensiivistumine.  
– FLAIR sekvensil samuti tulevad kolded esile, see sekvens parandab 

diagnoosi ja subkortikaalsete ning kortikaalsete kollete avastamist PRESi 
korral. 

– T1-WI kujutistel madala intensiivsusega fookuseid. 
– DWI on enamasti normaalne, kuid ADC on intensiivistunud signaaliga. 
– Laiguline kontrasteerumine on jälgitav kuni pooltel juhtudest. 

 

• MRT on KT tundlikum, kui MRT ei ole kättesaadav on mõistlik 
korrata KT uuringut hiljem. 
 



PRES radioloogiline leid 

• Varasemalt arvati, et  PRES korral on 
radioloogiline leid  bilateraalne ja 
sümmetriline, mis väljendub valgeaine 
ödeemina ja predominantselt tagumises 
parietaalses ja oksipitaalses regioonis.  

 



PRES radioloogiline leid 

S. Legriel jt Understanding Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2011  

 



PRES radioloogilised mustrid 

• Radioloogiline leid jaotatakse 3 põhiliseks mustriks, 
mis on ligikaudselt võrdse esinemissagedus. 
Neljanda variandina saab eristada mustrite 
kombinatsioone või  mittetäieliku avaldumist. 
 
– holohemisfeerne watershed  muster  

 
– Ülemise frontaalsulkuse muster  

 
– Dominantselt parieto-oksipitaalne muster 

 
– Osaline või asümeeriline ekspressioon 

primaarsetest mustritest  

 
 



Holohemisfeerne watershed muster  

 
– Konfluentne vasogeenne ödeem on 

jälgitav frontaal-, parietaal- ja 
oksipitaalsagarates.Temporaalsagarat
e haaratus on vähem väljendunud.  

– Vasogeenne ödeem on jälgitav 
verevarustuse teritooriumite piiridel 

 
 

www.radiologyassistant.nl/en 



Holohemisfeerne watershed muster 

A–D, peaaju MRT  FLAIR kujutistel  on jälgitav vasogeense ödeemi holohemisfeeriline 
muster.  

 

 
   Bartynski W.S ja Boardman  J.F. Distinct Imaging Patterns and Lesion Distribution in Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, AJNR 2007  

 



Holohemisfeerne watershed muster 

S. Legriel jt Understanding Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2011  
 
 



Ülemise frontaalsulkuse muster 

• Vasogeenne ödeem on ülemise 
frontaalsulkuse piirkonnas 

• Parietaal- ja oksipitaalsagarate 
haaratus on variaabelne 

• Sarnaneb holohemisfeerilisele 
mustrile, kuid frontaalsagarate 
eesmised osad on säästetud 

Wikipedia.org 
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Ülemise frontaalsulkuse muster 

A–E, Peaaju MRT. FLAIR kujutistelon jälgitav 
mõõdukas vasogeenne ödeem 
valgeaines ja kortikaalsel parietaal- ja 
oksipitaalsagaras  koos lineaarse 
haaratusega ülemise frontalsulkuse 
piirkonnas. Jälgitav ka tserebellumi 
piirkonnas. 

 
 

Bartynski W.S ja Boardman  J.F. Distinct Imaging Patterns and Lesion 
Distribution in Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, 
AJNR 2007 



Ülemise frontaalsulkuse muster 

S. Legriel jt Understanding Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2011  

 

 

 



Dominantselt parieto-oksipitaalne muster 

• Varasemalt peeti seda tüüpiliseks PRESile 

• Haaratud on parietaal- ja 
oksipitaalsagarate tagumised osad 

• Temporaalsagarate haaratus on 
variaabelne 

 



Dominantselt parieto-oksipitaalne muster 

S. Legriel jt Understanding Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2011  
 
 
 



Põhiliste mustrite osaline või 
asümmeetriline ekspressioon 

• Patoloogiline signaali muutus on jälgitav ainult 
ühepoolselt parietaalsagaras, puudub mõlemas 
oksipitaalsagar 

•    frontaalsagarad on sageli haaratud 

Bartynski ja Boardman, Distinct Imaging Patterns and Lesion Distribution in Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, AJNR Am J Neuroradiol 2007 



Osalise ekspressiooniga muster 

S. Legriel jt Understanding Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2011  
 
 

 



Atüüpiline PRES leid 
• Atüüpilise leiuna  
 

– Kontrasteerumine 
• Kuni 38%, sageli güriformne muster 

– Hemorraagiad 
– Difusiooni restriktsioon 
– Unilateraalne leid 
– Aüüpiline leid ei korreleeru turse ulatusega 

 

• Harvemini haaratud piirkonnad 
 

– Ajutüvi, tserebellum, basaalganglionid, corona radiata, 
corpus callosum´i splenium, samuti on teatatud ka seljaaju 
haaratusest (võib olla asümptomaatiline)  

 
 
Staykov D ja Schwab S, Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, Journel of Intensive Care Medicine 2011 



Atüüpiline PRES leid 

Bartynski ja Boardman, Distinct Imaging Patterns and Lesion Distribution in Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, AJNR Am J Neuroradiol 2007 
 



Atüüpiline PRESi leid 

McKinney  jt, Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome: Incidence of Atypical Regions of Involvement and Imaging Findings, AJR:189, 
October 2007 



Atüüpiline PRESi leid 

McKinney  jt, Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome: Incidence of Atypical Regions of Involvement and Imaging Findings, AJR:189, October 2007 
 



   Kahtlastel PRES juhtumitel kliinilise ja 
radioloogilise leiu regressioon ravi järgselt 
toetab PRESi diagnoosi. Seega korduv 
kuvamine võib olla abistav. 

 



• Angiograafia 

– Difuusne vasokonstriktsioon, “pärlikee”, 
normotensiivsetel võib olla normis 

• Perfusioon 

– Hüpoperfusioon 

– Üksikutel oli kirjeldatud hüperperfusiooni 

• Spektroskoopia 

– Madaldunud N-atsetüülaspartaat/koliin ja 
N-atsetüülaspartaat/kreatiniin suhe 

– Kvantitatiivsel metaboliitide hindamisel on 
jälgitav üldine langus 

– Vasokonstriktsiooni korral tõuseb laktaat 



PRES ja komplikatsioonid 
• Aju isheemia 

– aju infarkti korral on jälgitav DWI kõrge signaal koos vastava ADC 
madala signaaliga. Aju infarkt on varajane mittereversiibelse kahjustuse 
tunnus, mis on seotud  ebasoodsa lõpptulemusega. See komplikatsioon 
esines ägedas PRESi faasis kuni 10%-23% haigetest.  

–  DWI signaali intensiivistumise korral ADC signaali 
pseudonormaliseerumine võib olla varajase infarkti märgina. 

 

• Intratserebraalne hemorraagia 
– ebatavaline PRESi korral, 5-17%. McKinney jt oma uuringus kasutades 

SWI said hemorraagiate esinemissageduseks kuni 64,5 %, valdav osa 
sellest oli mikrohemorraagiad (kliiniline olulisus?) 

– Intratserebraalne, mikrohemorraagiad, SAH. 
– Hemorraagiad on sagedamini luuüdi allogeense transplantatsiooni ja 

antikoagulantravi korral, samas vererõhul ei ole mõju veritsusele. 
– Intratserebraalse hemorraagia ja SAHi korral tuleb välja lülitada 

tserebraalset aneurüsmi ja reversiibelset tserebraalse 
vasokonstriktsiooni sündroomi 

 
Staykov D ja Schwab S, Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, Journel of Intensive Care Medicine 2011 
Legriel S. jt Understanding Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2011  
McKinney A.M jt. Detection of Microhemorrhage in Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome Using Susceptibility-Weighted Imaging, AJNR May 2012 

 



McKinney A.M jt. Detection of Microhemorrhage in Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome Using Susceptibility-Weighted Imaging, AJNR May 2012 
 



PRES ja komplikatsioonid 

• Aju herniatsioon 
– tagumine ödeem, eriti kui see lokaliseerub 

tserebellumisse ja ajutüvesse, võib 
põhjustada transtentoriaalset aju 
herniatsiooni 

 



Differentsiaaldiagnoos 

• Mittespetsiifiline kliinik ja mitmekesine radioloogiline leid 
raskendab diagnoosi panekut.  
 

• PRES sarnase leiu võivad anda  
– krambid ja selle järge seis  
– progressiivne multifokaalne leukoentsefalopaatia (PML) 
– väljendunud leukoaraioos  
– tserebraalne autosomaalne dominantne arteriopaatia 

subkortikaalse infartiga ja leukoentsefalopaatiaga (CADASIL) 
– infektsioosne entsefaliit  
– ADEM (acute disseminated encephalomyelitis) 
– MELAS (mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis, and 

stroke-like episodes)  
– Vaskuliit 
– Creutzfeld-Jakob tõbi  
– aju siinustromboos   
– isheemiline insult  



S. Legriel jt Understanding Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2011  
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PRESiga sagedamini seotud seisundid 

• Toksilised ained 
– Toksiliste agentidega kokkupuutumine, 11 %- 61 %  juhtumitest. 
– Transplantatsiooni järgselt on patsiendid PRES riski rühmas, kuna need on saavad kemoteraapiat ja 

immuunsupressiooni. PRES on esinenud  luuüdi  või tüverakude transplantatsiooni või elundite 
transplantatsiooni järgselt. 
 

• Hüpertension 
– Hüpertensioon on sageduselt teine seisund, mis on seotud PRESiga, 6 % -72 % seisunditest  

 

• Infektsioon, sepsis, septiline shokk 
– Infektsiooniga seotud 8 % -24 % juhtumitest. Tavaliselt 2 nädala jooksul pärast Gram-positivset 

infektsiooni veres. Ka  Escherichia coli.  
– Kuni 40% haigetest on normotensiivsed 

 

• Preeklampsia/eklampsia 
– 7 % - 20 %, lõpptulemus on enamasti soodne. Hüpertensioon on prominentne erijooon. PRES  on 

tekinud 28.rn-st kuni  13 postpartum päeva. 
– PRES ja raseduseaegse tokseemia omavaheline seotus on tõestatud . Preeklamsia tekib 5% 

rasedatest. Kuigi suuremal osal naistest on vererõhk tõusnud, siiski kuni 23% haigetest on vererõhk 
normaalne või vähe tõusnud. Tokseemia põhjuseks arvatakse olevat platsenta ja selle eemaldamine 
peaks olema raviva efektiga.  

– „Delayed “ eklampsia, mis tekib nädalaid sünnituse järgselt võib tekida ja kliinik on sageli segane. 
Võib olla seotud peetunud platsenta osadega.  Põismooli eemaldamise järgselt on PRESist teatatud 
3 nädalat hiljem. 
 

 
 



PRESiga sagedamini seotud seisundid 
• Autoimmuune haigus  

– 8 %- 10 %  
– süsteemne erütematoosne luupus,süsteemne skleroos, nodoosne polüarteriit, 

Wegeneri granulomatoos, trombootiline mikroangiopaatia, polüangiit, Takayasu arteriit, 
Hashimoto entsfalopaatia ja Crohn’i tõbi  

 
• Transplantatsioon 

– Luuüdi või tüverakude transplantatsioon. PRES pärast allo-BMT ja tsüklosporiiniga 
immuunsupressiooni korral  ca 7-9%-l, tavaliselt esimese kuu jooksul. 

– elundite transplantatsioon  

 
• Vähi kemoteraapia 

 
• Teised seiundid 

– Sirprakkuline aneemia,Guillain-Barr sündroom, porfüüria, feokromotsütoom, Cushing 
sündroom jt.  

– Hüpomagneseemia, hüperkaltseemia, hüperkolesteroleemia 
– On teatatud üksikud juhud alkohoolist võõrutamise ajal ja joodi sisaldavate 

kontrastainele tekinud anafülaksia järgselt –võimaliku põhjused? 



RAVI ja PROGNOOS 

• RAVI 

– Sümptomaatiline 

– Põhjustava seisundi ravi 

• Vererõhu kontroll, kemoteraapia kohandamine, 
immuunsupresandi vahetamine, keisrilõige, dialüüs 
jne. 

• Kiire põhjustava faktori korrektsioon võib 
vähendada isheemia või hemorraagia riski, millega 
väheneb surma ja invaliidistumise risk 



RAVI ja PROGNOOS 
• Prognoos 

 
– Nagu tuleb nimetusest, peaks sündroomi adekvaatse ravi korral tekkima 

täielik paranemine. Kuid püsivad tüsistused ja surmaga lõppevaid juhtumeid 
on samuti olnud.  Mistõttu on mõned autorid pakkunud alternatiivse 
nimetusena “potentially reversible encephalopathy syndrome.”  
 

– Sümptomid on täielikult lahenenud 35 % - 100 % patsientidest. Sageli enne 
radioloogilise leiu normaliseerumist. 
 

– Dokumenteeritud juhtumitel radioloogiline leid suuremal osal haigetest 
normaliseerub, v.a hemorraagiate ja difusiooni restriktsiooni alades on 
jääkleiuna entsefalomalaatsia. 
 

– PRES retsideveerumine on harv. 
 

–  Surmaga lõpeb kuni 15% juhtumitest.  
 

 
Bartynski ja Boardman, Distinct Imaging Patterns and Lesion Distribution in Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, AJNR Am J Neuroradiol 2007 
S. Legriel jt Understanding Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, Annual Update in Intensive Care and Emergency Medicine 2011  

 
 
 

 
 

 

 



• 69-aastane naine,  
• Neerupuudulikus, glükokortikoidteraapia 
• AVF rajatud 07.2013 
• Hüpertoonia 10 aastat 

 
• 17.08.2013 - Pt l eile peale hemodialüüsi 

tekkinud vererõhu tõus, konsulteerinud 
valveneuroloog, pareese ei  esinenud kuid pt oli 
pidurdatud vastas küsimustele ühesõnaliset. Täna 
hommikul pt kontaktitu,ei ava silmi , sõnalist 
kontakti ei saadud, bulbused keskjoonel,vasak 
nasolabiaalvolt veidi lamedam, vasakpoolsed 
jäsemed  lõdvad, parempoolseid liigutab 
spontaanselt  
 
 



Peaaju KT 17.08.2013  



MRT 18.08.2013 

• Suurajus mõlemapoolselt frontaalsel, parietaalsel ja oksipitaalsel 
valdavalt subkortikaalses  

• valgeaines T2/T2 FLAIR signaali tõus, mis kohati ulatub ka 
kortikaalsele. Sarnased alad ka  

• taalamustes (rohkem väljendunud paremal), keskajus ja ponsis 
(rohkem vasakul). Väikeaju  

• mõlemas hemisfääris ulatuslik ebaühtlane T2/FLAIR signaali tõus.  
• Diffusioonuuringul olulist diffusiooni restriktsiooni ei esine, kohati 

(vasakul F-l, paremal  
• taalamuses, vasakul ponsis ja mõlemapoolselt väikeajus) esineb 

kerge diffusiooni  
• suurenemine, mis viitab vasogeensele ödeemile ja sobib PRES 

sündroomile.  
 



MRT 18.08.2013 



MRT 18.08.2013 



MRT 18.08.2013 



• 19.08.2013 - Pt teadvusel, kontakne. Voodis 
poolistuvas asendis avatud silmil, jälgib 
ümbrust, liigutab külgühtlaselt jäsememid. 
Küsimustele adekvaatselt ei vasta, korraldusi 
ei täida.  

• 20.08.2013 - Patsiendi seisund positiivse 
dünaamikaga- osaline sensomotoorne afaasia- 
vastab lihtsamatele  küsimustele, täidab 
osaliselt kergemaid korraldusi, liigutab 
külgühtlaselt jäsemeid.  

 



MRT dünaamikas 



Tänan tähelepanu eest! 
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