
Hille Vahur 

5.a radioloogia resident 

07.10.15 



27. a naine 

Kell 00.30 külas olles vasak näopool viltu, vasak käsi 

nõrgem 

Eelnevalt tugev valu paremal silma taga ja otsimikul 

Alkoholi ei tarvita, ei suitseta. Samal õhtul 

suitsetanud kanepit. 

2012 herpesmeningiit, mille järel jäänud sagedased 

peavalud. Käesolev peavalu teistsugune. 



Vasak NLV lame, spontaanselt vaatab rohkem paremale 
Vasak käsi Barres vajub, jalgadel jõud külgühtlane 
NIHSS 3 p 
KT-uuringul – ebaselge hüperdensiivsus paremal 

temporobasaalsel, arterites trombe ei tähelda 
 

Arvestades äkilist haigestumist ja vasakpoolset 
hemipareesi võib olla tegemist ajuinfarktiga 
parempoolses karotiidsüsteemis 

Trombolüüsist loobutud kuna KT-leid ebaselge, 
hüperdensne ala -> sekundaarse verdumise risk kõrge 





Liikvor normis 

ANA positiivne, autoantikehi ei kinnitu 

Uriinis kannabinoidid 

Muud analüüsid iseärasusteta 



T2 Ax DWI Ax SWAN Ax 



Tagantjärgi vaadates 





05.09 07.09 



05.09 07.09 



T Aspirini 150mg x 1 
Peavalu korral Perfalgan 1g x 3, Ketonal 100mg x 2 vaj-l 

 
Peavalu möödub 
Vasak hemiparees taandub 
 Jääb vähene vasaku NLV lamenemine 

 
Lubatud koju, NIHSS 1 p 
T Aspirini 75 mg x 1  vähemalt 1 aasta vältel 

 
Tõenäoline ajuinfarkti genees üle reversiibelse 

vasokonstriktsiooni, mis indutseeritud kanepi 
suitsetamisest 



Reversible cerebral vasoconstriction syndrome 

(RCVS) 

Kliinilis-radioloogiline sündroom 
• Ägeda algusega tugev peavalu 

• Ajuarterite segementaarne vasokonstriktsioon, mis laheneb 

hiljemalt 3 kuu jooksul 

Õigeaegne ja täpne RCVS diagnoos on oluline, et 

tagada adekvaatne patsiendi käsitlus ja vältida 

ebavajalikke uuringuid 



Migrenoosne vasospasm 

KNS beniigne angiopaatia (Calabrese 1993) 

Sünnitusjärgne angiopaatia 

Järsk tugev (thunderclap) peavalu koos pöörduva 

vasospasmiga 

Seksuaalne peavalu 

Ravim-indutseeritud arteriit 

Call-Flemingi sündroom 



Rahvusvahelise peavalu seltsi poolt muudetud 

kriteeriumid: 
• Tugev äge peavalu, +/–  neuroloogilised sümptomid 

• Ühetaoline haiguse kulg, ilma uute sümptomiteta 1 kuu jooksul 

• ei ole viiteid aneurüsmaatilisele SAH-le 

• Normaalne või normilähedane liikvorianalüüs 

• Multifokaalne segmentaarne ajuarterite vasokonstriktsioon, mis 

tõestatud angiograafial või kaudselt KT-angio/MRA uuringul 

• Hiljemalt 3 kuu möödudes angiograafia leiu pöördumine 



Tõeline esinemissagedus ei ole teada, kasvab 

Tõenäoliselt aladiagnoositud 

20-50 vanustel (keskmine 42-45. a) 

N:M – 2,4:1 

Võib tekkida spontaanselt või sekundaarselt 

erinevate faktorite järgselt 



 Vasoaktiivsed ravimid 
 Vasoaktiivsed ergutavad ained (alkohol, nikotiin, erinevad 

narkootikumuid, s.h kannabinoidid) 

 Rasedus ja sünnitusjärgne periood 
 Vereproduktid (vere transfusioon, EPO, i/v immunoglobuliin) 

 Migreeni ravimid 
 Tuumorid (feokromotsütoom, paraganglioom) 

 Trauma 
 Karotiid dissektsioon, ruptureerumata cerebraalne aneurüsm 
 Pea- ja kaela lõikus 
 Erinevad meditsiinilised seisundid (hemolüüs, tõusnud 

maksaensüümide tase, madal trombotsüütide tase, antifosfolipiid antikeha 
sündroom, trombootiline trombotsütopeeniline purpura) 



Täpne mehhanism ebaselge 
Muutused aju veresoontes, mis tekitavad 

vasokonstriktsiooni, deregulatsioon 
• Sümpaatiline üleaktiivsus, endoteeli düsfunktsioon, 

oksüdatiivne stress 

• Erinevad hormonaalsed ja biokeemilised fraktorid 

Aju veresoontes histoloogiliste muutuste puudumine 
• Ei ole leitud põletikule ega vaskuliidile iseloomulikke 

muutuseid 

Geneetilised fraktorid 
 



 Tugev tuksuv peavalu, mis saavutab maksimumi ca 60 
sekundiga 

 RCVS-i korral bilateraalne ja difuusne või lokaliseerub 
okstsipitaalsele 

• Esineb 94 -100% patsientidel 

• 70 - 76% juhtudest ainus sümptom 

• Täielik puudumine harv 

 Võivad esineda episoodilised valuhood paari nädala jooksul 
 Kui anamneesis migreen – antud peavalu oluliselt erineva 

iseloomuga (erinev lokalisatsioon, tugevus, iseloom) 

 Patsiendi sümptomite ja tserebraalse vasokonstriktsiooni 
ajaline kulg ei ole tavapärases suhtes 

 Ei ole spetsiifiline sümptom 



Fokaalne neuroloogiline defitsiit (8 – 43%) 
• Mööduv või püsiv  

• Viitab tõsisemale segmentaarsele tserebraalsele 

vasokonstriktsioonile 

Krambid (1 – 17%) 

Muutunud vaimne seisund 



 TIA, isheemiline insult (6 – 39%) 
• >24h sümptomaatika möödub väiksema tõenäosusega, viitab tüsistustuga infarktile, 

mis tüüpilisemalt juhtub bilateraalselt terve arteri varustusala 
 Subarahnoidaalne hemorraagia (30 – 34%) 

• Tüüpilisim hemorraagiline komplikatsioon 
• Sagedamini fokaalne ja paikneb pindmistes ajuvagudes tserebraalsel konveksiteedil  

 I/c hemorraagia (6 – 20%) 
• Ühekoldeline, piirdub sagaraga 

 PRES (9 – 38%) 
 Ajuturse 

 
 Erinevad tüsistused erineva ajalise tekkimisega sündroomi käigus 

• tavaliselt esimese nädala käigus 
 hemorraagilised tüsistused (SAH, i/c hemorraagia), samaaegne PRES, krambid 

• keskmiselt 1-2 nädala möödudes  
 Isheemilised tüsistused ja nende tulemusena neuroloogiline defitsiit tekivad hiljem 



KT • Esmane uuring 

• Tüsistuste hindamine (SAH: tavaliselt väiksemas ulatuses, kõrgemal 

ajukäärude vahel) 

• Võimaliku muu diagnoosi leidmine 

Angiograafia 

(KT, MRT, DSA) 

• Tserebraalse vasokonstriktsiooni märkamine 

• Poststenootilises segmendis dilatatsioon – n.n pärlikee 

MRT • Tüsistuste täpsem hindamine 

• Võimaliku muu diagnoosi leidmine 

• Veresoonte seina kuvamine 

DSA 

 

• Kriteeriumide järgi standard 

• Vasokonstriktsiooni täpsem lokaliseerimine – eelis distaalsete arterite 

haaratuse korral 

• Võimalik teostada ravi i/a vasodilataatori või balloonangioplastikaga, 

hinnata raviefekti 



Natiiv CT CT-angio 

Esmane DSA 
Korduv DSA 

1 kuu hiljem 



Kõrge resolutsiooniga MR, VWI (vessel wall imaging) 
Tserebrovaskulaarsete haiguste kuvamiseks 

• KNS vaskuliit, RCVS, aneurüsmid, Moyamoya, arteri dissektsioon, 
i/c ateroskleroos 

Kõrge resolutsiooniga 2D või 3D kuvamine 
T1 ja T1+C sekventsid 

• n.n „black-blood“ sekventsid 

• Võimaldab hinnata veresoone seina, mis proksimaalsetes 
intrakraniaalsetes arterites tavaliselt 1-2 mm paksune 

Lisaks kõrge resolutsiooniga T2 sekvents 
Võimalik hinnata seina paksenemist ja kontrasteerumist 
RCVS-i korral mõningane seina paksenemine, 

patoloogilist kontrasteerumist ei esine 



DWI 
3D TOF 

MRA 

3D TOF 

MRA 

T1+C 

VWI 



Aneurüsmaalne SAH 
Primaarne KNS vaskuliit! 
Migreen 
Kortikaalveeni tromboos 
Käbinäärme apopleksia 
Amüloid angiopaatia 
Hüpertensiivne hemorragia 
PRES 
 Suure-rakuline arteriit 
Arteriaalne dissektsioon 
 Spontaanne intrakraniaalne hüpotensioon 
Meningiit  



Baseerub retrospektiivsete uuringute andmetel 
Hõlmab: 

• Igasuguse sekundaarse faktori eemaldamist, s.h vasoaktiivsed 
ravimid 

• Sümptomite leevandamist analgeetikumidega 

• Vererõhu kontroll 

• Krampide profülaktika 

Raskematel juhtudel on kirjeldatud vasodilataatorite 
i/a manustamist ja angiograafial ahenenud koha 
laiendamist 



Hea 
Tavaliselt sümptomid on iselahenevad, ca 3 nädala 

jooksul, monofaasilise kuluga 
Vähestel patsientidel peale paari esimest nädalat 

sümptomite ägenemine (tavaliselt tingitud  tüstistuse tekkest) 

 Fulminantne kulg -> püsiv puue või surm 
RCVS taaskordumine väga harv, mõnedel patsientidel 

krooniline kerge peavalu või nõrkus 
Postpartum perioodil kirjeldatud rohkem ägedat haiguse 

kulgu 



Reversiibelse tserebraalse vasokonstriktsiooni 
sündroomi korral esineb äge tugev peavalu ja 
piltdiagnostikas ajuarterite vasokonstriktsioon 

Esinemissagedus on tõusutendentsiga, kuid endiselt 
aladiagnoositud 

Oluline osa diagnoosist on sündroomi kahtlustamine 
Pildiline kuvamine haiguse diagnoosimisel ja käsitlemisel 

ülioluline 
Mitteinvasiivne KT-angio ja MRA kasutamine on 

oluliselt suurenenud, kuigi DSA jääb kriteeriumite järgi 
standardiks 
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