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Lähteandmed

• 60+ vanuses mees, teada hüpertooniatõbi

• Õhtul kella 20 paiku tekib (kerge?) kõnehäire ja parema käe/jala 
nõrkus kuid läheb magama

• Järgneval hommikul viib kiirabi emosse

• Patsient on teadvusel, tal on raske parempoolne hemiparees, totaalne 
afaasia, paremal Babinski refleks +. NIHSS 19. 

• HD stabiilne, RR ja pulss normis. Palavikuvaba. 

• KT uuring peaajust natiivis + pea/kael KT-angio







KT-uuringute järgselt 
PERH-i trombektoomiale

Vasaku keskmise ajuarteri M2 segmendi trombektoomia:

• Paremal ühine reiearter -> torakaalaort -> vasak 
ühisunearter. 

• Angiogrammidel tuleb nähtavale keskmise ajuarteri 
suurema M2 segmendi oklusioon. 

• Tehtud aspiratsioontrombektoomia, kuid M2 
algusoasas siiski kinni. 

• Mikrosondiga M2 sulgus läbitud ja proovitud tõmmata 
stentriiveriga. M2 verevool taastub lühikeseks ajaks 
kuid arteri valendik sulgub uuesti paari minutiga.

• Stentriiveri protseduuri korratud veel x 3, kuid tulemus 
sama - arteri valendik sulgub paari minutiga uuesti.

• Tegemist on tõenäoliselt kroonilise 
protsessi/stenoosiga.

• Otsustatud protseduuri lõpetada, sondid eemaldatud.



Angiograafia järgne seis

Järgmised 2 päeva neuroloogiline leid sisulise muutuseta, NIHSS 20p.

Süvenevad muud probleemid:

• Bradükardia, minimaalselt 15x/min (11 sek pausiga). 

• Palavik 37 –> 38,4 

• Lõrisev hingamine, saturatsioon normist -> 91%

• Põletikumarkerid normis, kopsuRö normis



3. päev pärast angiograafiat

• Palavik ei allu enam ravimitele

• Öösel langeb Hb O2 saturatsioon 90% -> alla 30%. Südameseiskus. 

• Kuna DNR otsust ei ole ja prognoos ebaselge, kutsuti elustamisbrigaad 
-> südametöö taastub

• Pupillid laiad, valgusreaktsiooni ei ole, vestibulo-okulaarset refleksi ei 
ole

• Jäsemetes reaktsioon valule puudub

• PERH KT-uuring peast natiivis









https://pubs.rsna.org/doi/10.1148/rg.2019190018





Arvamus

• Kogu vasaku ACM varustusala infarkt, mis on tekitanud ulatusliku ehk 
maliigse ajuturse

• Infarkti foonil on näha tromboseerunud sooni ning ebamäärane 
hüperdensiivsus nende ümber võiks sobida verdumisele

• Tursest falxialune herniatsioon (=„keskjoone nihe“) ja tsentraalne 
transtentoriaalne alanev herniatsioon

• Ajutüvi pitsunud, selles tõenäoliselt verdumist
• Uuring tehti samal ajal ka aspiratsiooni kahtlusel rindkerest, kus põletikulisi 

muutusi ei olnud (palavikud ad 39). 
• Clinical tip: ajutüve verdumine põhjustab ravile allumatut kõrget palavikku

• Surmlõpe. Doonorhepatektoomia. 



Maliigne ajuturse (= maliigne MCA infarkt = MBE)

Tekib 1-3 päeva jooksul ja on väga halva prognoosiga (= maliigne)

Sisu seisneb selles, et suur infarkti „core“ võimendab kõiki järgmisi protsesse ning 
vähendab tõenäosust, et autoregulatsiooni protsessid suudavad pidurit tõmmata

• Surnud ajukoes hakkab HE-barjäär lagunema mõne tunni jooksul ja vedelikku hakkab 
lekkima ajukoesse - tekib tsütotoksilisele tursele lisaks vasogeenne turse

• Vasogeense tursega võib ajukoe vedelikusisaldis isegi kahekordistuda

• Intrakraniaalne ruum on piiratud – rõhk tõuseb, vedelikuruumid surutakse kinni ja 
pehmemad koed dislotseeruvad

*Katsete järgi algab ajukoes tsütotoksiline turse 30% CBF juures (võrreldes normkoega; ühtlasi KT-perfusioonil core 
piiriks) ja 20% juures lõpetab Na/K-pump töö. Na ja vesi liiguvad ekstratsellulaarselt rakku ja paari minutiga selline 
rakk sureb. 



MBE ennustamine - mitte, et kasutama hakkaks aga hea teada?

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5298259/

„Collateral score“?
Radiopaedia – single phase CTA – Tan et al
0: absent collateral supply to the occluded MCA territory
1: collateral supply filling ≤50% but >0% of the occluded MCA territory
2: collateral supply filling >50% but <100% of the occluded MCA territory
3: 100% collateral supply of the occluded MCA territory



Dekompressiivne kraniektoomia

• Meta-analüüside kokkuvõte:

• Surgical intervention decreases mortality 
of patients with fatal middle cerebral 
artery infarct at the expense of increasing 
the proportion of patients suffering from 
substantial disability

• DHC should be recommended to improve 
survival after malignant infarction 
regardless of patient age, but in patients 
older than 60 years, the wishes of patients 
and family should be taken into 
consideration, since the likelihood of 
resulting severe disability is rather high



Tänud tähelepanu eest!
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