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I haigusjuht 

• 20-aastane meespatsient 

• Kaebuseks nädala jooksul süvenev peavalu, lisandus oksendamine, NSAID-id 
efektita 

• Varasemalt terve, ravimeid ei tarvita, ei suitseta 

• Obj.:  

• rahuldavas üldseisundis 

•  hemodünaamiliselt stabiilne 

• GKS 15 palli, neuroloogilise koldeleiuta 

• Analüüsid patoloogiata 

• Röntgenülesvõte ninakõrvalkoobastest iseärasusteta, põletikule viitavat ei 
ilmne 



KT-uuring (natiiv) 

Sinus sagittalis superior, sinus rectus, 

sinus transversus sin. hüperdenssed - 

kahtlus siinustromboosile, vajalik 

angiograafia aju veenidest. 

Ajukoes patoloogilist muutust ei 

ilmne. 

 



KT-venograafia 

Täitedefektid sinus sagittalis superioris, sinus rectuses ja vasakul sinus transversuses 



Haiguse kulg 

• Diagnoos: aju venoossete siinuste tromboos 

• Ravi: Clexane → Marevan 

• Kliiniline kulg soodne, tromboosi põhjus jäi ebaselgeks 

• Ka hilisemalt patsiendil probleemid peavaluga, mille tõttu korduvalt uuritud 

ka siinustromboosi suhtes, hilisemad uuringud patoloogiata, diagnoositud 

migreen 



II haigusjuht 

• 25-aastane naispatsient 

• 2 nädala jooksul süvenevad peavalud 

• Varasemalt terve 

• 6 aastat kasutanud hormonaalseid rasestumisvastaseid tablette, suitsetab 

10 sigaretti päevas 

• Obj.:  

• rahuldavas üldseisundis 

• hemodünaamiliselt stabiilne 

• GKS 15 palli, neuroloogilise koldeleiuta 

• Analüüsid oluliste kõrvalekalleteta 



KT-uuring peaajust ja 

ninakõrvalkoobastest (natiiv) 

Sinus transversus dex. ja 

sinus rectus hüperdenssed - 

leid sobib siinustromboosile. 

Ajukoes patoloogilisi 

muutuseid ei ilmne. 

 



MRT-uuring 

T1 kujutis (vasakul) ja T2 FLAIR kujutis (paremal): paremal sinus sigmoideuse 

projektsioonis puudub tavapärane verevoolu signaal - tromboos 



MRT-uuring 

T2 kujutised: vasakpoolsel pildil vasakus sinus transversuses tavapärane 

verevoolu signaal, paremal see puudub, siinus inhomogeense signaaliga 



MRT-venograafia  

Täitedefektid  paremal sinus transversuses, sinus sigmoideuses 

ja sinus rectuses  



Haiguse kulg 

• Diagnoos: aju venoossete siinuste tromboos 

• Ravi: Clexane → Marevan, hormonaalsete kontratseptiivide lõpetamine 

• Patsient paranes, peavalud möödusid 

• Analüüsides hüübimishäireid ei esinenud 

 



Aju venoosne tromboos (cerebral 

venous thrombosis) 

• Intrakraniaalsete venoossete struktuuride oklusioon 

• Aju duraalsete venoossiinuste tromboos 

• Kortikaalsete veenide tromboos 

• Süva ajuveenide tromboos 

• Suhteliselt harvaesinev vaskulaarne patoloogia (~2-7 juhtu 1 miljoni elaniku 

kohta) 

• Sagedamini naistel 

• Kliiniline kulg enamasti hea, kuid ettearvamatu 

 

enamasti esinevad kombineeritult 

 



Aju venoossed struktuurid 
• Venoossed siinused: 

• Sinus sagittalis superior et inferior 

• Sinus transversus 

• Sinus sigmoideus 

• Sinus rectus 

• Sinus cavernosus 

• Pindmised veenid: 

• Labbe veen 

• Trolardi veen 

• superioorsed ja inferioorsed pindmised veenid 

• superfitsiaalne keskmine ajuveen 

• Aju süvaveenid: 

• Galeni veen 

• sisemised ajuveenid ja nende harud 

• Rosenthali veen 

• subependümaalsed veenid 

• medullaarsed veenid 

 



Venoosne drenaaž 

• Lai normivahemik, erinevad 

anatoomilised variandid 

• Aju süvaveenidest ja pindmistest 

veenidest toimub drenaaž 

duraalsetesse siinustesse → 

jugulaarveenidesse 

• Pindmised veenid dreneerivad 

korikaalseid struktuure 

• Aju süvaveenid dreneerivad 

venoosset verd valdavast osast 

frontaal-, parietaal- ja 

temporaalsagaratest, corpus 

callosumist, basaaltuumadest ja 

talamusest 



Esinemissagedus  tromboosi 

lokalisatsiooni alusel 



Kliiniline pilt 

• Kliiniline väljendus äärmiselt heterogeenne 

• Kõige sagedamini kaebuseks peavalu (70-90% haigetest) 

• tavaliselt esimene sümptom, 10%-l ka ainus sümptom 

• enamasti valu difuusne ja püsiv, tugev 

• tüüpiliselt süveneb pikaliasendis ja ärkamisel (seos venoosse rõhu tõusuga) 

• allub halvasti analgeetilisele ravile 

• Krambisündroom (35-50%) 

• Neuroloogiline koldeleid (40-60%) 

• Teadvushäired (15-30%) 

• Enamasti algus alaäge (kaebused kujuneva 48 tunni kuni 30 päeva jooksul) 



Etioloogia ja riskitegurid 

• Lokaalsed ja süsteemsed põhjused 

• ~35%-l juhtudest jääb põhjus ebaselgeks 

• Vastsündinutel enamasti põhjuseks šokk ja dehüdratatsioon 

• Lastel sagedamini tingitud infektsioonidest, harvem koagulopaatiatest, 

täiskasvanutel vastupidi 

Braschinsky M. et al. Aju venoossete siinuste tromboos Eesti Arst 2007; 86 (12) 897-902 

 



Radioloogiline diagnostika 

• KT 

• KT-venograafia 

• MRT 

• MRT-venograafia (TOF, phase contrast, kontrastainega uuring) 

 



Natiiv KT-uuring 

• Natiivuuringul võib 

tromboseerunud veen /siinus 

olla hüperdensne (võrreldes 

karotiidarteritega) 

• esineb vaid 25%-l juhtudest 

• tiheduse tõus siinuses võib 

olla seotud 

hemokonstentratsiooniga, 

ajuparenhüümi tursega 

• Kui natiivuuringul kahtlus 

tromboosile, siis vajalikud 

lisauuringud 

Hüperdensne tromb vasakul sinus transversuses;  

hemorraagiline  venoosne infarkt vasakul T-l 

Bilateraalselt hüperdenssed  

kortikaalveenid (cord sign); 

paremal subkortikaalsel 

hemorraagiline infarkt,  

ajuturse 



Natiiv KT-uuring 

• Enamasti ilmnevad natiivuuringul kaudsed 

viited tromboosile: 

• Venoosne infarkt: 

• kahjustusala ei vasta kindla arteri 
varustusalale 

• mitmed isoleeritud kahjustuskolded 

• bilteraalne (parasagitaalne, bitalaamiline) 

• Sagedasti hemorraagiline (venoosne rõhk ↑) 

• Kortikaalsed /subkortikaalsed 

petehhiaalsed hemorraagiad, turse 

• Esinevad ~57%-l patsientidest, parenhüümi 

muutused paremini jälgitavad MRT-

uuringul 

 

 



Kontrastainega KT-uuring 

• “Empty delta“ sümptom (25-

30%) – täitedefekt 

tromboseerunud 

venoossiinuses, mida 

ümbritseb kontrasteeruv 

duura 

• Looklevad, laienenud, 

irregulaarse kulgemisega 

kollateraalsed veenid 

• On kirjeldatud ka falxi ja 

tentooriumi kontrasteerumist 

venoosse staasi ja 

hüpoereemia tagajärjel 

(20%-l juhtudest) 

 

„Empty delta“ sümptom  



KT-venograafia 

• Oluline uuringu õige ajastus, et 

veenid oleksid kontrasteerunud 

• Täitedefekt  (tromb) 

siinuses/veenis 

• Äge, hüperdensne tromb võib 

anda valenegatiivse leiu, seega 

oluline hinnata kombinatsioonis 

natiiv KT-uuringuga 

Bilateraalselt sinus transversustes ning vasakul 

sinus sigmoideuses täitedefektid -  trombid 



MRT-uuring 

• Siinustes puudub tavapärane verevoolu signaal 

• Trombile iseloomulikud signaalimuutused tromboseerunud 

struktuurides 

• T2* GRE kujutisel „blooming“ 

• Sarnaselt KT-uuringuga ilmnevad sekundaarsed 

ajuparenhüümi muutused 

Braschinsky M. et al. Aju venoossete siinuste tromboos Eesti Arst 2007; 86 (12) 897-902 

 



MRT-uuring 

T1 kujutis; vasakul siinuses tavapärane signaal, paremal isointensiivne tromb  
 

T2 kujutis - sinus sagittalis 
superioris puudub 
tavapärane verevoolu 
signaal 
 



MRT-uuring 

Bilateraalne 

ajuinfarkt sinus sag. 

sup. tromboosi tõttu 

Hemorraagiline ajuinfarkt 

vasakul Labbe veeni piirkonnas   

Ajuinfarkt vasakul 

Galeni veeni 

piirkonnas 



MRT-venograafia 

• Okluseerunud siinuses puudub 

vool 

• Ebatavaline kollateraalsete 

veenide võrgustik 

• TOF ja phase contrast kujutistel 

on rohkem voolust tingitud 

artefakte 

• Kontrastainega uuring 

vooluartefaktidest vähem 

mõjutatud 



MRT-venograafia 

Paremal sinus transversuses ja 

jugulaarveenis puudub trombi 

tõttu signaal 

Tromb aju süvaveenides ning 

sinus rectuses 



”Lõksud” (pitfalls) 
• Anatoomilised variandid: 

• Siinuste hüpoplaasia/atreesia 

• Tavaliselt sinus transversuste osas, enamasti vasakul (kaasnev ipsilateraalse jugulaarforameni 
hüpoplaasia viitab arengulisele variandile) 

• Siinuste konfluentsi anatoomilised variandid, siinuste septid, lõhestunud ja fenestreerunud siinused 

• Arahnoidgranulatsioonid (tavaliselt ümarad või ovaalsed) 
 

• KT-uuringul: 
 

• Hüperdensne veri siinustes:  

• vastsündinutel ja väikelastel tavaline leid 

• hemokonsentratsioon (dehüdratatsioon, polütsüsteemia) 

• eristamisel abiks: leiu sümmeetrilisus, ulatus, homogeensus 

• Perifeerne intratserebraalne hemoraagia ning SDH võivad natiiv KT-uuringul olla pildiliselt tromboosile 
sarnased 

• Venograafial vale uuringu ajastus 

• MRT-uuringul: 

• Aeglane, kompleksne vool siinustes võib põhjustada tavapärase verevoolu signaali kadumise  ning eri 
sekventsides trombile iseloomuliku signaali tekkimise 

• Flow gaps, trombi T1 shine through 

• Venoosne infarkt võib kontrasteeruda 

 

 

Seetõttu on oluline hinnata kogu radioloogilist leidu kombineeritult! 



Ravi 

• Antikoagulatsioon (isegi kaasuva hemorraagilise infarkti korral) 

• Patsiente on vajalik uurida riskitegurite ja võimalike koagulopaatiate suhtes 

• Riskitegurite vältimine 

• Haiguse kordumise risk alla 10%, olles veidi suurem esimese 12 kuu jooksul 

pärast haigestumist 



”Võta tööle kaasa” 

• Siinuste hindamine võimaliku 

tromboosi suhtes peaks kuuluma iga 

neuroradioloogilise uuringu 

hindamise juurde 

• Kui tavauuringutel jääb kahtlus 

tromboosile, siis KT- või MRT-

venograafia täpsemaks hindamiseks 

• “Lõkse” aitab vältida kogu 

radioloogilise leiu hoolikas 

korrelatsioon 



Aitäh! 
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