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Insuldi käsitlus kuni 2018 jaanuar

Saabub kuni 4,5 tundi algusest:
• Natiiv KT

• Kui pole verd ja suurt väljakujunenud kollet – TL

• KT angio

• Kui tromb, siis TE

• Kui aeg teadmata, siis ravi (TL) ei saa



Uued uuringud 2018

WAKE UP

• Haiguse algus ei ole teada

• DWI/FLAIR mismatch

• Kolde suurus ei ületa 1/3 ACM 
varustusalast  → TL

• TL vs platseebo: 11,5% võrra
parem funktsionaalne tulem TL 
grupis (Rankin 0 või 1)

DAWN

• Defitsiidi suuruse/kolde ruumala 
mismatch TE

• Eeldab ADC kolde ruumala
mõõtmise võimekust



Insuldi käsitlus alates 2018 veebruar

Saabub kuni 4,5 tundi algusest

• Natiiv KT

• Kui pole verd ja suurt 
väljakujunenud kollet – TL

• KT angio

• Kui tromb - TE

Kui algust ei tea – wake up stroke

• MRT uuring

• Kui FLAIR/DWI mismatch

• Kolde suurus ei ületa 1/3 ACM 
varustusalast  - TL

• KT angio

• Kui tromb - TE



Kellele erakorraline MRT?

Insuldiga patsient, kellel jääks reperfusiooni protseduur (TL või 
TE) tegemata, kui MRT uuringut pole võimalik teha

• Teadmata tekkeajaga insult, sealhulgas pärast ärkamist avastatud

• wake-up stoke (WUS)
• Muud ägeda neuroloogilise defitsiidiga patsiendid, kelle diagnoos on ebaselge

• insuldi miimik



Miks erakorraline MRT?

• Teadmata tekkeaeg on ~25–30% insultidest, ärkavad insuldiga ~20%

• Väiksemate uuringute alusel jäävad üle poole teadmata tekkeajaga 
insultidest 4,5 h ehk TL aknasse (PRE-FLAIR)

• Sümptomite teadmata algusaeg on seni üks tähtsamaid TL 
vastunäidustusi

• MRT võib olla tõhus „koekell“, mis aitab leida TL patsiente



Kas MRT alusel saab hinnata infarkti vanust?

• Minutite jooksul pärast isheemiat tekib tsütotoksiline turse
• DWI ↑ ja ADC-kaardi↓ 

• Järgmiste tundide jooksul lisandub vasogeenne turse

• T2/FLAIR ↑

• DWI/FLAIR „mismatch“ ehk FLAIR-negatiivne insult -> 
• insult on tõenäoliselt tekkinud < 4,5h tagasi

• Erinevalt perfusiooniuuringust ei anna DWI/FLAIRi mismatch
kvalitatiivset informatsiooni kahjustusest (penumbra ja 
infarktikoe suhe), vaid näitab kahjustuse võimalikku kestvuse
aega

Rimmele, Thomalla 2014 Frontiers in Neurology



Thomalla et al. 2011, Lancet



Tromboemboolilise infarkti kulg ACM-i varustusalal

<6h 3p 7p >30p

FLAIR

DWI



Logistika
• Valveneuroloog teeb RISis tellimuse MRT peaajust (trombolüüs). Patsiendil peab olema 

avatud EMO ravijuht ja tellijaks neuroloog, tellimus kinnitatakse ajale, mida RIS pakub

• Valveneuroloog informeerib valveradioloogi tel. xxxxxxxxx uuringu vajadusest

• Valveradioloog lepib uuringu aja kokku valve radioloogiatehnikuga tel. xxxxxxxxxx

• Valveradioloog informeerib valveneuroloogi tel. xxxxxxxxx või läbi xxxx valmisolekust 
uuringuks 

• Haige viiakse uuringule ja teostatakse uuring

• Valveradioloog koos valveneuroloogiga viibib uuringu juures ja annab esmase vastuse

• Vajaduse korral konsulteeritakse koduvalves oleva MRT arstiga  

• Näidustuse olemasolul tehakse trombolüütikumi boolusdoos vahetult peale uuringu lõppu 
väljaspool MRT uuringuruumi ja paigutatakse perfuusor trombolüütikumiga registratuur 2 
patsiendi ootealal

• Vajaduse korral vormistab valveneuroloog KT uuringu tellimuse ja patsient viiakse KT-sse, kus 
tehakse natiiv peaajust ja kaela ja ajuarterite KT-angiograafia 

• Vajaduse korral informeerib valveneuroloog angiograafia meeskonda



Protokolli nimi „Peaaju trombolüüs“
• TL ja MRT vastunäidustuste puudumisel MRT-uuring (baasprotokolli aeg ca 

5 min.)

- DWI b=0 ja b=1000, ADC-map

- FLAIR

- GRE / SWI / SWAN (1,5T GE = GRE; 3T Siemens = SWI, 3T GE = SWAN)

DWI/FLAIR esineb „mismatch“ ,kolle < 1/3 MCA -> TROMBOLÜÜS

DWI/FLAIR esineb „match“ -> trombolüüs VASTUNÄIDUSTATUD

GRE / SWI / SWAN esineb värske veri -> trombolüüs VASTUNÄIDUSTATUD

• Pärast trombolüüsi alustamist natiiv-KT-uuring ja KTA -> selekteeritud
patsientide suunamine TROMBEKTOOMIALE



NB! Ohutusnõuded on 
täidetud ja 

vastunäidustused 
trombolüüsiks ning MRT-

uuringuks puuduvad

Erakorraline peaaju 
MRT

Hemorraagiat 
ei ole

Hemorraagia

TROMBOLÜÜS!

TROMBOLÜÜS 
VASTUNÄIDUSTATUD!

Koldele vastab 
FLAIR-signaali 

tõusuga ala

Difusiooni 
restriktsiooniga 

kollet ei ole

Difusiooni 
restriktsiooniga 

kolle

FLAIR-signaali 
muutus on 

tagasihoidlik

Koldele ei vasta 
FLAIR-signaali 

tõusuga ala

GRE, SWI  
või SWAN

DWI b=1000 
ja ADC

FLAIR

Vajalik 
kliiniline 

korrelatsioon

ERAKORRALISE MRT VOOSKEEM



VÄHENE KORTIKAALNE FLAIR-SIGNAALI TÕUS→mismatch→ TROMBOLÜÜS

• DWI FLAIR negatiivne



GRE/ SWI/ SWAN 

• GRE-sekvents, eriti tundlik ainetele, 
mis moonutavad magnetvälja, näiteks 
vereproduktid, kaltsium

• Veri hüpointensiivne
• tume

• Ka väga väikesed vere kogused 
(näiteks kroonilise hüpertensiivse
entsefalopaatia mikrohemorraagiad, 
tserebraalne amüloidangiopaatia) 
tulevad nähtavale

• Värske hemorraagia on trombolüüsi
vastunäidustus



Mikrohemorraagiad -> ei ole trombolüüsi vastunäidustus

T2 kiire SE T2* (GRE) T2* (GRE)



Kokkuvõte: 17. veebruar – 31. oktoober 2018
9 kuud, 45 patsienti

Esialgne Second-look TL TL+TE TE

Mismatch 12 15 9 2 1

Match 12 9

Mimic 21 21

Kokku 45 45



Mimic diagnoosid - 21

Auraga migreen 5

Psühhiaatriline 5

N. facialisega seotud 2

Meningiit/entsefaliit 2

Epileptiline 2

Vertebrobasilaararterisündroom (TIA) 2

Vestibulaarne neuroniit 1

LGG 1

Ebaselge 1



Nr. 3 mismatch→TL

DWI                        ADC                 FLAIR

• 45 a naine

• algus ca 3 tundi

• algus ebatüüpiline

• parema käe nõrkus 
3-4 palli, jala tuimus

• Koju NIHHS 0



Nr. 6 match

• 80 a naine

• WUS

• EMOs düsartria, 
vasak hemiparees
NIHHS 3

• Koju NIHHS 11



Nr. 8 match/mismatch

• 77 a naine

• WUS

• EMOs kõne 
puudub, totaalne 
motoorne afaasia, 
osaline sensoorne 
afaasia 

• NIHSS 10

• Koju NIHHS 12

• mRs 3



Nr. 8 match/mismatch

• 77 a naine

• WUS

• EMOs kõne 
puudub, totaalne 
motoorne afaasia, 
osaline sensoorne 
afaasia 

• NIHSS 10

• Koju NIHHS 12

• mRs 3



Nr.21 mismatch – ei saanud ravi, kirjeldus?

• 87 a mees

• WUS 2-7h

• EMOs
kõnehäire,  
parempoolne
hemiparees

• NIHSS 14

• Koju NIHHS 14



NB! Ohutusnõuded on 
täidetud ja 

vastunäidustused 
trombolüüsiks ning MRT-

uuringuks puuduvad

Erakorraline peaaju 
MRT

Hemorraagiat 
ei ole

Hemorraagia

TROMBOLÜÜS!

TROMBOLÜÜS 
VASTUNÄIDUSTATUD!

Koldele vastab 
FLAIR-signaali 

tõusuga ala

Difusiooni 
restriktsiooniga 

kollet ei ole

Difusiooni 
restriktsiooniga 

kolle

FLAIR-signaali 
muutus on 

tagasihoidlik

Koldele ei vasta 
FLAIR-signaali 

tõusuga ala

GRE, SWI  
või SWAN

DWI b=1000 
ja ADC

FLAIR

Vajalik 
kliiniline 

korrelatsioon

ERAKORRALISE MRT VOOSKEEM



Nr. 23 match/mismatch

• 53 a mees

• Kestvus 3h

• Mimic?

• EMOs kerge 
parempoolne 
hemiparees

• NIHSS 5

• Koju NIHHS 0



Nr. 25  mismatch→ TL

• 69 a mees

• WUS 2-16h

• EMOs
kõnehäire,  
parempoolne 
hemiparees

• NIHSS 9

• Ex letalis
verdumine



Nr. 27 mismatch→ TL

• 81 a mees

• WUS 2,5-16h

• EMOs düsartria,  
vasakpoolne 
hemiparees

• Koju: NIHSS 3

• mRs 3



Nr. 29 mismatch→ TL

• 81 a mees

• WUS 1-10h

• EMOs raske 
motoorne 
afaasia

• NIHSS 3 (?)

• Koju NIHSS 0,

• mRS 0



Nr. 33 mismatch→ TL-> TE

• 80 a naine

• WUS 1,5-6h

• EMOs sügavalt 
somnolentne, 
vasak 
hemiparees

• NIHSS 22

• Ex letalis



NR. 38 match/mismatch→ TE

• 71 a mees

• WUS 

• EMOs vasak 
hemiparees

• NIHSS 14

• Koju NIHSS 14



Kokkuvõte

• MRT 24/7 käivitus hästi (6 WUS patsienti, mismatch → TL → pos. 
dünaamika)

• TL ja TE saavad haiged, kes muidu jääks ravita. Ravi ei saa haiged, kes 
seda ei vaja – mimic

• Koolituse ja Second look/analüüs olulisus

• Koostöö neuroloogidega

• Uuringu vastus konkreetne: mismatch või match, kui pole kindel→
suhtlus/koostöö neuroloogiga (kliiniline korrelatsioon)
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