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• Research Committee on Spontaneous 
Occlusion of the Circle of Willis (Moyamoya 
desease) aastal 1997 defineeris haigust nagu:

• MoyaMoya haigus: bilateraalne kahjustus 
ilma kindlalt teatud patoloogiata

• Võimalik MoyaMoya: unilateraalne leid 
ilma kindlalt teatud patoloogiata

• MoyaMoya sündroom: bilateraalne 
kahjustus kindlalt teatud haiguse foonil



MoyaMoya 
haigus

• Idiopaatiline mitte põletikulise ja mitte 
aterosklerootilise geneesiga progresseeruv 
vasooklusiivne haigus

• Muutused ACI terminaalses osas ja Willisi 
ringis (ACA ja ACM proksimaalne osa)

• Prevaleeruvalt Aasia maades

• Laste ja noorte inimeste haigus:

• Varajases lapsepõlves: esimene dekaad

• Nooremas keskeas: kolmas/neljas dekaad



Morfoloogiline leid

• Kindlat patofüsioloogilist mehhanismi pole teada. Eksisteerivad 
erinevad hüpoteesid.

• Aterosklerootilised ega põletikulised muutused puuduvad

• Esineb veresoonte intima kihi kontsentriline või ekstsentriline 
fibrotsellulaarne paksenemine, mis põhjustab valendiku 
ahenemist ja seesmise elastse lamina fragmentatsiooni.

• Immunhistikeemilistel uuringutel paksenenud intimas leitud 
SMCs (alpha-actin-positive smooth muscle cells proliferatiivse 
fenotüübiga)

• Mõned uuringud on näidanud üleliigset proangiogeensete 
faktorite ekspressiooni (fibroblast growth factor ja hepatocyte 
growth factor tserebrospinaalvedelikus)

• Veresoonte stenoos viib kompensatooresele kollateraalide 
arengule



Kliiniline pilt

• TIA episoodid

• Epilepsia

• Isheemilised ja hemorraagilised insuldid ning 
nende poolt põhjustatud neuroloogiline 
defitsiit (lastel enamasti puhtalt isheemilise 
geneesiga kliiniline pilt, täiskasvanutel nii 
isheemilis- kui ka hemorraagilisega)

• Kognitiivsete funktsioonide häire 

• Migreenilaadne peavalu

• Harva sünkoobid, visuaalsed sümptomid, 
pseudopsühhiaatrilised sümptomid

• Pikka aega võib kulgeda asümptomaatiliselt



Diagnostika

• KT

• MRT

• DSA (kuldne standart)

• Elektroentsefalograafia



Radioloogiline 
leid

• Enamasti bilateraalsed stenootilised või oklusiivsed 
muutused ACI supraklinoidaalses osas ja Willisi ringis

• Rohkete kollateraalide olemasolu põhjustab 
konventsionaalsel angiograafilisel uuringul nn „cloud 
of smoke“ tunnust (kuna meetod on invasiivne, siis 
kasutatakse ikkagi teatud juhtumites: mittekindel 
diagnoos, operatiivse ravi planeerimiseks, postop. 
jälgimine). CTA ja MRA vähem tundlikud 

• Generaliseerunud aju atroofia tunnused

• Border zone infarktid, lakunaarsed infarktid 
basaaltuumades, periventrikulaarsel ja subkortikaalsel

• Tserebraalsed hemmoraagiad

• MRTs võib nähtavale tulla nn „ivy sign“ - kõrgenenud 
lineaarne signaalitõus Flair kujutisel 
leptomeningeaalsel promineeruvate 
leptomeningeaalste kolleteraalide tõttu



„Ivy sign“, „puff of 
smoke“, vahelised 
piirialased infarktid



Ravi

• Spetsiifiline ravi puudub

• Sümptomaatiline ja profülaktiline ravi (nt. 
antiepileptilised ravimid, verevedeldajad, 
dehüdrotatsiooni ja hüpertensiooni 
vältimine)

• Kirurgiline revaskularisatsioon

• Direktne: anastomoos ACA või MCA ja 
ACE harude vahel

• Indirektne: ACE poolt vaskulariseeritud
kude paigaldatakse kontakti ajukoega , 
mille tagajärjel toimub veresoonte 
läbikasv ajukoesse.



Moya Moya sündroom
• Moya moya tüüpi angiopaatia, mis avaldub teiste neuroloogiliste ja 

mitteneuroloogiliste sümptomitena või seotud kindla omandatud või 
päriliku haigusega.



Mees, 33 
aastat vana

• Anamneesis situs inversus

• Raske pulmonaalhüpertensioon, 
atrioventrikulaarvaheseina defekt

• Polütsüteemia (Hgb 260 g/l) ja 
trombotsütopeenia 

• Läbipõetud tuberkuloos

• Metoprolool 50mg x2, Allopurinool 
100mg x1, südame aspiriin

• Allergia joodile



Kaebused ja 
diagnostika

• Varasemalt pearinglus, kulmislangus, uuesti 
lisandunud episoodilised epileptilised hood

• Objektiivselt: Tedavusel, adekvaatselt kontaktne. 
Bilateraalne kuulmislangus, sin>dex, muus osas 
kraniaalnärvid iseärasusteta. Pareesideta, k/p 
refleksid dex=sin, patoloogilisi reflekse ei 
vallandu. Tundlikkushäireid eitab. Sõrme-nina ja 
kanna-põlve katsud täpsed. Rombergi asendis 
seisab. Kõnd iseärasusteta.
Kätel "trummpulksõrmed", mis kergelt 
tsüanootilised distaalselt.

• Teostatud peaaju KT ja MRT uuring, joodiallergia 
tõttu DSA ja KTA pole võimalikud



- Mõlemapoolselt on P-l (ka O-le 
ulatuvalt) ja vähemal määral paremal F-
l valgeainet ja korteksit haaravad T2 ja 
FLAIR intensiivse signaaliga
kahjustusalad dex>sin. Massiefekti ei
ole, võiksid sobida krooniliseks
isheemiliseks kahjustuseks –
lokalisatsiooni järgi võiks olla tegu 
bilat. MCA ja PCA varustusalade
vaheliste piirialaste infarktide ja 
paremal MCA ning ACA vahelise
piirialase infarktiga.
- Mujal ajukoes periventrikulaarses ja 
süvavalgeaines on ealisest normist
rohkem T2 ja FLAIR intensiivse
signaaliga koldeid (Fazekas 2).
- TOF MRA-l on ICA-de 
supraklinoidaalsed segmendid, MCA M1 
segmendid ja ACA A1 segmendid
nõrgenenud voolusignaaliga, samas
perifeerses osas karootissüsteemist on 
vool hästi jälgitav.



Diagnoos

• Moya Moya haigus

• Dif. diagnostiliselt Moya Moya sündroomile
kuuluv polütsüteemia ja sellest põhjustatud 
muutused (punaliblede üleliigne hulk → vere
tiheduse tõus → arteriaalsed ja venoossed
tromboosid)

• P.S: patsient suri ajuabstsesi ravijärgsetesse 
tüsistustesse



Aitäh 
kuulamast!
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