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D33 - krambid; N25+ seisvas autos krambitas enne, auto must Mazda. Jõudis ilmselt enne auto ise teeäärde 
tõmmata. Helistaja on juhuslik möödasõitja, jääb juurde. 

Möödasõitja kutsus KA – vahetult enne ringteed seisis tee ääres auto, mille juht krambitas, suust tuli vahtu

KA saabudes:

Istub autos, krambihoog on möödunud, teadvuseta, kuid tuleb valuvõtte järgselt teadvusele 

N39 – varasemalt terve, ravimeid ei tarvita, varasem krambianamnees puudub

Elulised näitajad normis, fr 135 x’

Toimetatud TÜK EMOsse



TÜK EMOs

Saabudes teadvusel, adekvaatne

Tundis, et enesetunne läheb halvaks ja pidas auto 

kinni, rohkemat ei mäleta

Obj: neuroloogiliselt paremale vaadates 

horisontaalsed nüstagmid, muus osas  ii, fr 

langenud 106 x’





KT-uuring peaajust natiivis ja i/v kontrastainega

Paremal temporaalsagaras natiivuuringul hüpodensne 
ebateravate piiridega kolle mõõtmetega 4 x 3,2 x 3cm, 
mis ei kontrasteeru ja olulist massiefekti ei anna, kuigi 
minimaalselt komprimeerib paremal lateraalvatsakese 
temporaalsarve - Võimalik tuumor (nt low grade 
astrocytoma) või vana kahjustusala. Vajalik teostada 
täpsustamiseks peaaju MRT uuring. Paremal plexus 
choroideusega seotud kontrasteeruv lineaarne ala - 
võimalik vaskulaarne struktuur, mis on ühenduses 
lisamassiga. 

Verdumist intrakraniaalsel ei sedasta. 

Parem lateraalvatsake veidi kitsam võrreldes 

vasakuga ja paremal temporaalsarv minimaalselt 

komprimeeritud tingituna lisamassist, muus osas on 

liikvoriruumide konfiguratsioon on normipärane, laius 

ealine. 

Koljustruktuurid on iseärasusteta. 

Ninakõrvalkoopad ja oimuluude õhuruumid on 

varjustuseta.



Edasine käsitlus

Konsulteeritud valveneurokirurgiga —> hospitaliseeritud neurokirurgia osakonda

Alustatud raviga: karbamasepiin  300mg x2

Haiglas olles epileptilised hood ei kordunud

Tellitud MRT-uuring peaajust



MRT-uuring peaajust

T - sagara tuumor ( G3) paremal.



Operatsioon ja edasine kulg

05.05.21 - kahjustuskolde ekstirpatsioon

Histoloogia: 

Difuusne astrotsütoom

2022a jaanuar - neurokirurgi amb vastuvõtt: MRT-s jälgitav opilooži taga väike kasvajakolle

2022a oktoober - uus MRT: olulise dünaamikata

Saab antiepiletilist ravi karbamasepiin → levetiratsetaam  - krambihood peale op-i kordunud pole



Krambihood erakorralises meditsiinis

Enamik krambihooge lõppevad spontaanselt 2-3min jooksul → KA saabudes hoog lõppenud

Postiktaalne seisund:

Teadvusseisundi häire

Fokaalne neuroloogiline leid - hemiparees, hemianopsia, afaasia, tundlikkusehäire

Kestus võib olla minutitest tundideni

Hoo tõttu tekkinud trauma: haavad, luumurrud



Krambihoogude klassifikatsioon

Fokaalsed hood

Ühes kindlas aju piirkonnas

Teadvusseisundi häirega vs ilma

Ühe kehaosa tõmblused, rääkimisraskus jne

Generaliseerunud hood

Mõlemas ajupoolkeras

Tihti teadvusseisundi häirega

Kogu keha tõmblused

Absaansid



Krambihoo põhjused

Äge sümptomaatiline krambihoog - mingi haiguse 
tagajärg 

Peaajuinfarkt

Metaboolne häire

Ravimi- või alkoholi võõrutus

Entsefaliit

Trauma

Palavik

Epilepsia diagnostilised kriteeriumid:

Väh 2 mitte provotseeritavat hoogu üle 24h vahega

1 mitte provotseeritud hoog + tõenäosus, et järgmine 

hoog tekib sama suure tõenäosusega

Neuroloogiline koldeleid, epileptilised 

avaldused EEG-s, epilepsia õel-vennal, epileptiline 

staatus



Krambihoo käsitlus EMOs
Anamnees

Hoole eelnenud sümptomid

Esmane/korduv hoog

Kaasuvad haigused, tarvitatavad ravimid

“Trigger-id” - tugevad emotsioonid, intensiivne 

treening, vali muusika, sähvivad tuled

Alkoholi intoksikatsioon, võõrutus

Perekondlik anamnees

Obj leid: neuroloogiline läbivaatus, vigastuste 

välistamine

Labor: POCT glükoos, laktaat, elektrolüüdid, 

hemogramm, maksaanalüüsid, neerufunktsioon

Lumbaalpunktsioon

EEG



Epileptiline staatus

Korduvad või kestvad epileptilised hood

Hoogude vahel ei toimu täielikku neuroloogiliste funktsioonide taastumist

Vähemalt 30 minutit?

Konvulsiivne vs mittekonvulsiivne 

Täiskasvanutel põhjuseks enamjaolt sümptomaatiline



Radioloogilised uuringud

Kõikidel esmase krambihooga patsientidel vaja teha!

Korduv krambihoog - olenevalt krambihoo põhjusest ja kliinilisest leiust

Uus fokaalne defitsiit, püsiv teadvushäire, palavik, püsiv peavalu, äge peatrauma, kasvaja 

anamneesis, immuunkomprimeeritus, alkoholism, antikoagulantide tarvitamine

Alkoholivõõrutus - kui midagi erineb eelnevatest kordadest → KT

EMO kontekstis KT, edasi vajadusel täpsustamiseks MRT

Natiivuuring vs kontrastainega



Ravi

Bensodiasepiinid: diasepaam, midasolaam

Põhjuse ravi

Kriitilises seisus sümptomaatilise krambihooga pt —> antiepileptilise ravimiga küllastamine

Valproaat

Esmane krambihoog → konsultatsioon neuroloogiga

Korduv + postiktaalne seisund möödub + sümptomaatikat ei jää + analüüsid ja uuringud korras → koju



Tänan tähelepanu eest!


