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Kaelaarterite dissektsioon

• 5 juhtu 100 000 elaniku kohta aastas

• Noortel ja keskealistel on see kuni ¼ juhtudest 

insuldi põhjustajaks. Levimuse tipp viiendal 

elu dekaadil.

• Kaelaarterite dissektsioon võib ka vanuritel 

olla aju isheemia põhjuseks.



Põhjuslikud faktorid

• Kraniotservikaalne arteri dissektsioon võib olla traumaatiline või 
spontaanne.

• Traumaatiline dissektsioon on tõsise nüri pea- või kaelatrauma 
komplikatsiooniks.

• Spontaansele dissektsioonile võib eelneda tühine trauma. 
(Köhimine, oksndamine, sport, kaela manipulatsioonid,karusellisõit) 
Sellisel juhul on tühine trauma ilmselt ainult päästikuks, millele 
eelneb allasetsev arteropaatia.
– Fibromuskulaarne düsplaasia (kuni ~15% kaelaarteri dissektsiooniga

patsientidel)

– Teised sidekoe haigused (Ehler-Danlos sündroomi IV tüüp, Marfan
sündroom, autosomaalne dominantne polütsüstiline neeruhaigus, 
osteogenesis imperfecta I tüüp)

– Mõnede autorite arvates allasetsev arteropaatia võib olla mööduv ja 
võib olla seotud eelneva infektsiooniga.



Eelistatud paikmed

• Ekstrakraniaalsed segmendid on karotiid- ja 
vertebraalarteritest dissektsioonile altimad
– Ilmselt seetõttu, et ekstrakraniaalsed arteri segmendid on 

liikuvamad ja võivad kergemini kahjustada saada kontaktist 
luuliste struktuuridega (lülisamba kaelaosa, proc. styleoideus).

• Sisemine unearter on haaratud ~68% juhtudest, 
vertebraalarter ~27% ning mõlemad ~5% juhtudest.

• Ekstrakraniaalsed ICA dissektsioonid haaravad arterit 
karotiidbulbusest distaalsemal ja enamasti ei ulatu 
temporaalluu pars petrosa’sse.

• Vertebraalarteri dissektsioon asub enamasti V2 (~35%) või 
V3 (~34%) segmendis.

Rodallec MD et al. Radiographics 2008.



Eelistatud paikmed II

1) KT angiograafia, kaelaosa sisemise unearteri dissektsioon algab tavaliselt ICA bulbuse osast

distaalsemal (valge nooleots) ja lõpeb enne os temporale pars petrosa't (must nooleots). 2)

Vertebraalarterite segmentide klassifikatsioon: V1 = arteri lähtekohast C6 lülikeha ristijätkeni,

V2 = C6 lülikeha ristijätkest C2 lülikeha ristijätkeni, V3 = atlas'e lingukoht, V4 = intrakraniaalne

segment.

Rodallec MD et al. Radiographics 2008.



Patofüsioloogia

• Karotiid- ja vertebraalarterite dissektsioon on põhjustatud
– Primaarsest intramuraalsest hematoomist

– Vere penetratsioonist arteri seina läbi primaarse intima rebendi.

• Veri siseneb meediasse intima kahjustuse kohal ja 
dissektsioon levib seejärel tavaliselt edasi kraniaalsele 
(verevooluga samas suunas).

• Intramuraalne hematoom surub tavaliselt tõelise valendiku 
kokku ja põhjustab arteri välise diameetri laienemist.

• Kui dissektsioon levib kuni adventiitsiani, siis võib tekkida 
pseudoaneurüsm (lõhestav aneurüsm).

• Pseudoaneurüsm võib saada distaalse trombembolismi 
allikaks.

Rodallec MD et al. Radiographics 2008.



Patofüsioloogia II

• Neuroloogilised tüsistused kaelaarterite 

dissektsiooni järgelt võivad olla põhjustatud

– Trombembooliast

– Hüpoperfusioonist

– Mõlema kombinatsioonist

• Siiski arvatakse, et peamiselt põhjustab 

isheemilisi sümptomeid trombemboolilised 

sündmused.



The progression of a dissection, thrombus 
development, and total vessel occlusion

Click to add text

Courtesy of Dr. 
Mounzer Kassab.



Kliiniline leid

• Kliiniline leid võib olla väga variaabelne

• Spontaanse ICA disektsiooni puhul, mis põhjustab 
kõrge astmega stenoosi või oklusiooni, tekib 
suurema tõenäosusega isheemia karotiidarteri 
varustusalal.

• Dissektsioonid, mis ei põhjusta olulist valendiku 
ahenemist, tekitavad rohkem lokaalse iseloomuga 
tunnuseid ja sümptomeid.

• Ajuinfarkt kujuneb tavaliselt välja 7 esimese 
päeva jooksul sümptomite algusest, aga võib 
esineda kuni 1 kuu hiljem.



Kliiniline leid II

• Lokaalsed sümptomid:
– Kõige sagedasem esmane sümptom kraniotservikaalse 

dissektsiooni puhul on pea- või/ja kaelavalu, esineb 60-90% 
juhtudest. Peavalu tugevneb alguses enamasti järkjärgult, aga 
esineb ka järsu algusega tugevat peavalu (kuni 20%).

– Horner’i sündroom (mioos, ptoos, anhidroos)
• esineb ~25% juhtudest.

• on tavaliselt osaline (ilma anhidroosita), sest higistamise eest 
vastutavad närvikiud kulgevad mööda välimise unearteri kulgu.

• põhjustatud ilmselt sümpaatiliste närvikiudude venitusest, mis asuvad 
sisemise unearteri pinnal.

– Teised harvemad lokaalsed sümptomid on tinnitus, kõrvus 
kuulduv heli, kraniaalsed neuropaatiad, skalbi tundlikkuse tõus.



http://www.med.umich.edu/lrc/coursepages/m1/anatomy2010/html/module
s/head_autonomics_module/autonomics_03.html



(A) Horner syndrome (miosis 

and ptosis).

(B) Multiple left frontoparietal 

acute ischemic lesions on 

diffusion-weighted MRI.

(C) Carotid angiography with 

evidence of left extracranial 

internal carotid artery 

occlusion.

(D) Internal carotid artery 

mural hematoma due to 

dissection evident on MRI 

scan.

(E) Intimal flap (arrows) 

appearance on Duplex scan, a 

pathognomonic sign of 

dissection.

Mazzucco S, Rizzuto N. Teaching NeuroImage: 

Horner syndrome due to internal carotid artery 

dissection. Neurology 2006; 66:E19. Copyright © 

2006 Lippincott Williams & Wilkins.



Kliiniline leid III

• Isheemia
– 48 patsienti haaranud uuringu järgi esines peaaju isheemia 

(TIA või infarkt) 56% kaelaarteri dissektsiooniga haigetest. 
(Lee et al. Neurology 2006)

– Võib esineda ka reetina arteri oklusioon või isheemiline 
optiline neuropaatia.

– Vertebraalarteri dissektsioon võib põhjustada
– lateraalset medullaarset infarkti (Wallenberg’i sündroom – temperatuuri 

ja valu tundlikkuse kadu kontralateraalselt kehaosas ja ipsilateraalselt 
näos)

– Infarkti tagumise ajuarteri varustusalal

– seljaaju isheemiat

• Harva, kui hematoom murrab läbi adventiitsia võib 
kaelaarteri dissektsioon põhjustada SAH-i.



Piltdiagnostika

• Erinevate piltdiagnostika modaliteetide puhul
viitab arteri dissektsioonile järgnevad leiud:

– Pikk kitsenev arteri stenoos

– Järjest kitsenev arter, mis lõppeb oklusiooniga

– Arteri lõhustav aneurüsm e pseudoaneurüsm
(dissecting aneurysm)

– Intima lapakas (intimal flap)

– Topeltvalendikuga arter

– Intramuraalne hematoom



MRT

• Kõige tüüpilisem ja spetsiifilisem leid kaelaarterite 
dissektsiooni puhul on suurenenud läbimõõduga arter, 
mille ümber on poolkuukujuline ääris (intramuraalne 
hematoom), mis omakorda ümbritseb kitsenenud 
arteri valendikku.

• Arteri seina hematoom läbib MRT-s aja jooksul 
tüüpilised signaali intensiivsuse muutused, mis on 
seotud hemoglobiini laguproduktide paramagneetiliste 
efektidega.

Provenzale et al. Emerg Radiol 2009. 



MRT signaali intensiivsuse muutused peale intrakraniaalset hemorraagiat

(Radiopaedia)



Rodallec MD et al. Radiographics 2008.



KT

• Natiiv KT uuring aitab ajukoes esile tuua dissektsiooniga
seotud isheemilisi ja hemorraagilisi muutuseid.

• Natiiv pea KT uuringul võib ägeda dissektsiooni puhul ICA ülemises
tservikaalses osas näha sirbikujulist hüperdenset ala, mis vastab
arteri seina hematoomile.

• Karotiidarterite dissektsioon
– Tavaliselt bifurkatsioon ja ICA intrakraniaalne osa haaratud ei ole.

– Kõige sagedasem leid ICA dissektsiooni puhul on kitsas ekstsentriline
arteri valendik ja suurenenud arteri välisläbimõõt.

– Tüüpiline sihtmärgi pilt (kitsas ekstsentriline valendik, ümbritsetud
sirbikujulise seinapaksenemine ja 
omakorda peenikese ringikujulise kontrasteerumisega) on väga
spetsiifiline aga väiksema tundlikkusega leid. 
(Perifeerne kontrasteerumine on tõenäoliselt tingitud veresoone
adventiitsia vasa vasorum'I kontrasteerumisest)

– Harvem on näha intima flap’i ja pseudoaneurüsmi

Rodallec MD et al. Radiographics 2008.



Rodallec MD et al. Radiographics 2008.



Rodallec MD et al. Radiographics 2008.



DSA

• Digitaalne substraktsioon angiograafia (DSA) 
on kaelaarterite dissektsiooni diagnoosimiseks
kõige vanem piltdiagnostika meetod.

• DSA-d on peetud kaelaarterite dissektsiooni
kuvamise kuldstandardiks.

• Siiski pole DSA leid alati definitiivne, kuna selle
meetodi puhul saab hinnata arterite
valendikku ning arteri seina paksus ja 
konfiguratioon ei ole hinnatav.



DSA II

• „String sign“ (nööri tunnus) – ICA dissektsiooni tunnus, 
mida iseloomustab ekstsentriline ja irregulaarne
stenoos, mis algab karotiid bulbusest distaalsemal.

• „Pearl and string sign“ – arteri valendiku ahenemine 
pikal segmendil, milles omakorda lokaalseid laienemisi.

• Patognoomilised tunnused nagu arteri topeltvalendik
ja intima lapakas (flap) on väga harva jälgitavad.

• Uuringu puhul, mis hõlmas 42 patsienti leiti:
– 46% arteri kitsenev stenoos

– 27% kitsenev stenoos koos lõhustava aneurüsmiga

– 20% oklusioon

– 7% ainult arteri lõhustav aneurüsm

Houser et al. AJNR Am J Neuroradiol 1984



UH leid

• ICA proksimaalse osa sein on hinnatav UH B reziimis
kõrgsagedusliku lineaaranduriga
– Intramuraalne hematoom ja tromb võib visualiseeruda kui 

paksenenud hüpoehhogeenne veresoone sein. Tavaliselt on seina 
hematoomi ja intraluminaalset trombi omavahel raske eristada. 
(mõnikord intima kajalisus aitab eristada)

– Harva on näha intima lapakat (flap), mis eraldab valendiku kaheks või 
mis ujub keset valendikku.

• Distaalset osa ICA-st võib uurida madalasgedusliku sektoranduriga, 
mis võimaldab demonstreerida vaid hemodünaamilisi
kõrvalekaldeid (stenoos, oklusioon), arteri seina iseärasused hästi 
hinnatavad ei ole.

• Dissektsiooni puhul võib Doppler uuringul esineda kõrge 
resistentsusega verevool (dissektsioonist tingitud stenoosi tõttu), 
või bifaasiline verevool (dissektsioonist tingitud oklusiooni tõttu). 
Leid on mittespetsiifiline. (Hennerici et al. Arch Neurol. 1989)



Rodallec MD et al. Radiographics 2008.



Haigusjuht I

34 aastane mees 18.05.15 hommikul ärganud peavaluga, mis
enam kuklas s>d, peavalu 6-7/10p, kaasnes iiveldus, 
oksendanud pole. Süveneb peaasendi muutusel, mis kestab
sekundeid, silmad kinni parem, samuti on vähest
valguskartlikkust. Muid sümptome ei kaasne. Eelmisel õhtul
tõstnud klaverit, muud traumat, infektsiooni jm eitab. 
Haigestumisele eelneval päeval tegi rasket füüsilist tööd
(tõstis klaverit).



Natiiv KT

Väikeaju vasakus hemisfääris inferolateraalsel on 

hüpodensne isheemiline kahjustuskolle. 18.05.15 18:40



Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Posterior_inferior_cerebellar_artery



Vasaku vertebraalarteri dissektsioon

Vasakpoolsed pildid KT natiivuuringul (18.05.15 18:40). Parempoolsed

pildid KT angiograafia (19.05.15 1:17). 



19.05.15 1:17



19.05.15 8:27



19.05.15 9:28



19.05.15 12:57



MRT T2 22.05.15 8:16



MRT 22.05.15 8:16 TOF aksiaalis ja 3D kujutis.



11 kuud hiljem

• 23.04.16. Pt-l täna 23.04 kl 11 paiku metsas 
matkal tekkinud järk-järgult süvenev peavalu, 
selle järgselt järsu algusega iiveldus, kaldus enam 
paremale. Praegu valu 5/10 VAS, kerge iiveldus, 
pearinglus, AR 150/80 mmHg. Täna polnud 
suuremat tõstmist, traumat.

• Samal päeval tehtud KT angiograafial parema 
vertebraalarteri distaalse osa ahenemine. KT 
natiivuuringul peast värsket isheemilist kollet 
esile ei tulnud.



MRT T2 29.04.16 12:52



29.04.16 MRT 3DI_MC_WATS (FFE 3D 

eelpulsiga). Esile tuleb kõrgenenud signaaliga

intramuraalne hematoom

parema vertebraalarteri V3 segmendis.

29.04.16 MRT kontrastainega

kaelaarteritest. Esile tuleb parema

vertebraalarteri ahenemine V3 

segmendis



Haigusjuht II

• 39 aastane mees

• Patsient haigestus 18.01.11 pearingluse, 
iivelduse, nõrkuse ja oksendamisega. 
Hospitaliseeritud neuroloogia osakonda, kus
diagnoositud vertebraalarteri dissektsioon ja 
tromboos paremal ning sellest tingitud väikeaju
parema hemisfääri infarkt.
Dissektsiooni tekkepõhjusena tuleb arvesse 2 
kuud varem olnud trauma, kus pt kukkus
tellingutelt ca 2m alla ning jäi parema käega
rippu.



Natiiv KT uuring 19.01.2011



KT angiograafia MIP 

kujutised sagitaaltasapinnas paremast vertebraalarterist, 

19.01.11 vs 05.10.11. Vasakul kujutisel on näha

arteri valendiku ahenemine.

KT angiograafia aksiaalne

kiht, 19.01.11. Näha on 

parema vertebraalarteri

valendiku ahenemine ja 

välise diameetri

suurenemine



Haigusjuht III

• 38 aastane mees.
• Viimase ~kolme nädala vältel esinenud valu paremal kaelas, kiirgumisega kuklasse, 

traumat eitab.
24.01.16 pealelõunal vaadanud voodist telerit, järsul üles tõusmisel tundnud käte- jalgade
nõrkust, vajunud kokku, olnud ilmselt ka lühiajaline teadvuskadu, sellest ajast olnud
põhiliselt voodis, liikunud vähe nõrkuse ja ebakindla tasakaalu tõttu. 28.01.16 tekkinud
köögis tugev nõrkus, üleni higine,värin üle keha, pea käib ringi, tõusta ei suuda. Kutsutud
kiirabi ja toodud haiglasse.

• Objektiivse leiu kokkuvõte: Pt adekvaatselt kontaktne, kran närvid ii. Paölpatoorselt kerge
valulikkus paremal kaelal paraspinoosselt, valu kiirgub kuklasse - lagipähe. VAS 3-4/10
Käte - jalgade jõud hea, pareese ei ole, KPR d=s, elavad, patol refl ei vallandu.
Koordinatsioonikatsud sooritab ataksiata, Rombergi asendis kerge ebakindlus, kergelt
kaldub paremale.
Pinnatundlikkushäireid ei ole.

• Patsiendil tegemist väikeaju parema poolkera infarktiga, mille põhjuseks parema lüliarteri 
V3 segmendi dissektsioon. Traumat ega muud välit tegurit dissektsiooni tekkimiseks 
anamneesist ei õnnestunud selgitada. Patsiendi kliiniline leid tagasihoidlik, neuroloogiline 
leid praktiliselt normipärane.



KT natiivis. Paremal väikeajus on 

isheemiline kahjustuskolle 28.01.26 

13:49

KT angiograafia. 

Parema vertebraalarteri väline

diameeter on suurenenud ja valendik

on kitsenenud 28.01.16 14:54



MRT, T2 sekvents. 01.02.16



01.02.16 MRT 3DI_MC_WATS (FFE 3D eelpulsiga). Esile tuleb kõrgenenud 

signaaliga intramuraalne hematoom parema vertebraalarteri V3 segmendis.



Haigusjuht IV

• 38 aastane naine Pt-l 2010 a sügisest pidev
tinnitus vasakus kõrvas. Patsiendil viimase
kuu jooksul probleemiks peavalu vasakul
kuklas ja kaelas. Viimaste päevade jooksul
lisandunud pulseeriv kahin vasakus kõrvas. 
Infektsioone ega selget traumat ei ole olnud. 
Kliiniliselt neuroloogilist leidu ei olnud.

• KT natiiv uuring peast -
ajuparenhüüm koldeleiuta



31.10.10 KT angiograafia, 3D 

rekonstruktsioon vasakust ACC-st ja 

ICA-st. Esile tuleb pseudoaneurüsm

(nool) ja pärast seda distaalsemale

kitsenev ICA.

Sama

KT uuringu

sagitaallõik. 

Esile tuleb

intima flap 

(nool)



15.12.10 KT angiograafia 3D 

rekonstruktsioon. Stenoosi aste

on märgatavalt vähenenud, 

pseudoaneurüsm püsib.



Haigusjuht V

• 45 aastane naine
• Haigestunud detsembri alguses viirushaigusesse. Pärast seda umbes 10.12 tekkis paremal

kõrvast kiirguv valu näkku ja paremale kaela piirkonda, 13-14.12 oli suruv tugev kukla
piirkonna valu.14.12 lõunal tunnetas parema silmalau allavajet.

• 28.12.2012 diagnoositud kolmiknärvi valu ja organiseeritud uuringud.
Peavalu oli siis püsiv, lokaliseerus paremale näopoolele. Objektiivne leid: paremal n. 
trigeminuse alal hüpalgeesia, paremal osaline ptoos. Patsient suunatud neurovaskul. 
konflikti välistamiseks ja pontotserebellaarnurga protsessi välistamiseks MRT ja MRA 
uuringule.

• 03.01.2013 Kaebused: pea uimasus, tasakaalutuse tunne.
Osaliselt parem silmalaug endisele tasemele tõusnud. Lisaks parema näo poole tuimus. 
Valu on osaliselt möödunud, talutavam.
Objektiivselt: paremal kerge silmalu allavaje, silmade liikuvus vaba, koordineeritud, pupillid 
d=s, NLV sümmeetrilised, miimika külgühtlane. KPR d=s, tundlikkus d=S. Võimalik osaline
Horneri sündroom.
Arvamus: osaline parema silmalau allavaje (osaline n oculomotorius´ parees), kuna sellele
eelnes tugev ebameeldiv peavalu, siis vajalik välja lülitada veresoontelaiend ACI 
piirkonnas.



03.01.13 MRT uuring peast, MRA, TOF aksiaal. Parema

sisemise unearteri väline diameeter on suurenenud ja arteri

valendik on ahenenud. Intramuraalne hematoom on tõusnud

signaaliga.



11.01.13 KT angiograafia. Parema

sisemise unearteri dissektsioon. 

Kitsenenud arteri valendik (nool), 

aimatav välise diameetri laienemine.



Tänan!

• Dagmar Loorits

• Jüri Hirmo
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