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 29.04.12  toodi kiirabiga haiglasse raskes üldseisundis 58a N 
patsient, kelle kaebuseks süvenev nõrkus.  

 Haiglasse saabudes on patsient ajas, kohas ja enda isiksuses 
orienteeruv. 

 

 Patsient oli tarvitanud eelneval päeval alkoholi ning käesoleva 
hommikul võtnud sisse 3 tbl. AD (Mitraxapini 30mg) 

 

 Analüüsides raske hüponatreemia S-Na 102mmol/l (norm 136-
145),  hüpokaleemia S-K 1,79mmol/l (norm 3,5-5,1);                          
Astrupis alkaloos pH 7,637; uriinis bensodiasepiinid pos. 

 

 Alustatakse infusioonravi ning kiiret Na ja K taseme tõstmist, 
mille järel kirjeldatakse patsiendi erksamaks muutumist ja 
bradükardia ning hüpotoonia taandumist. 

Esmane hospitaliseerimine 



5. haiglaravi päeval teostatakse MRT 

uuring peaajus 

 Alkohoolse entsefalopaatia 
olemasolu? 

 

 Tserebellumi atroofiat? 

 

 Tsentraalset atroofiat? 

 

 Vaskulaarse kahjustuse 
olemasolu? 

 

 

 Patsiendi kliiniline staatus 
saatelehel märkimata! 



8.  haiglaravipäev 

 Patsient aktiivravist  hooldusravi haiglasse (07.05-
13.05.12) 

 

 Epikriisis kirjeldus:  isik somnolentne, vastab küsimustele 
latentsiga, päeval olnut ei mäleta. 

 

 Hooldusravi õendusepikriis: saabudes on patsiendi seisund 
keskmise raskusega. Haige on ebaadekvaatse käitumisega, 
kõne aeglane, korraldusi täidab latentsiga, kõnnib ebakindlalt, 
kasutab mähkmeid. 

 

 Kokkuvõte: haiglas viibides patsiendi seisund paranemise 
asemel  halvenes! 

 



Seewaldi korpus (akuutpsühhiaatria)  

 

 Selgub, et patsient on korduvalt antud osakonnas viibinud 

alkohoolsete jookide kuritarvitamise ja raske depressiooni tõttu, 

mis aga ei seleta nüüdset  sümptomaatikat ning 29.05.2012 

tellitakse uus MRT uuring peaajust: 



29.05.2012 MRT 



KT 02.07.2012 

 
 Püsiv ja lisandunud 

sümptomaatika: kognitiivsed 

võimed alanenud, 

klammerduv, ärev, nutune, 

abitu, surmahirmul. 

 

 



Mis haigusega võiks tegemist 

olla? 



Osmootne demüelinisatsiooni 

sündroom: 

 
1) Tsentraalne pontiinne müelinolüüs 

(CPM) 

2) Ekstrapontiinne müelinolüüs (EPM) 

 



CPM ajalugu ja tekkepõhjused 

 

 Esimakordselt kirjeldas CPM-i Adams et al. 1959 a. 

kroonilistel alkohoolikutel ja vaeg-toitunutel. 

 

 1962 a. EPM 

 

 1976 a. kirjeldas Tomlinson, et müelinolüüsi 

põhialuseks on kiirelt korrigeeritud krooniline 

hüponatreemia. 



 Riskifaktorid 

 Psühhiaatrilised haigused (hüponatreemiat tingivad ravimid) 

 Maksahaigused 

 Transplanteeritud haiged (kellel kasutatakse im. supressante) 

 Gastrointestin. tr. haigused 

 ADH üleproduktsioon 

 Neeruhaigused 

 Kasvajalised haigused 

 Rasedus (hüperemees) 

 Vastupidavus spordialadega tegelevad isikud (elektrolüütide 
rikka vedeliku kadu, mis asendatakse elektrolüütide vaese 
vedelikuga) 

 

 Kahjustuse tekke aluseks on kõigil juhtudel suures ulatuses 
elektrolüütide taseme kõikumine. 

 



Müelinolüüs ja krooniline hüponatreemia  

 Meditsiinis kõige sagedasem elektrolüütide häire on S-Na 
langus alla 135mmol/l. 

 

 Müelinolüüsi tekkeks on enim ohustatud patsiendid, kelle S-
Na alla 120mmol/l enam kui 48h ja seda hakatakse kiirelt 
korrigeerima. 

 

 Lubatud S-Na korrektsiooni kiirus 4 -10mmol/l/24h ehk/või 
~0,5mmol/l/h 

 

 Asümtomaatilise hüponatreemia korral 24h jooksul mitte 
korrigeerida/minimaalselt korrigeerida. 



Rakkude kahjustusmehhanism 



Müeliin 

http://rsdadvisory.com/category/glial-cell-activation/ 



Miks kogu aju ei saa osmootsest müelinolüüsist 

ühtviisi kahjustatud?  



Anatoomia 

 Ponsis suured hallaine 
tuumad 
 locus coeruleus (lilla) 

 paramedian raphe nucleus (kollane) 

 lateral dorsal tegmental nucleus  (t. 
kollane) 

 V kraniaalnärvi tuumad (valged) 

 

 Peamised traktid: 
 motoorsed (sinine) 

 sensoorsed (roosa) 

 kraniaalnärvid (valge) 

 

 Retikulaarformatsioon: (punase 
katkendjoonega piiritletud) 

 

 Ala, mis enim tundlik osmoo-
tililiste kõikumiste suhtes (oranž): 
-    Ponsi väikesed hallainetuumad, mis tihedalt 

segunenud väikeajuga ühenduses olevate 
transversaalsete valgeainekiududega 

 

 

http://neuro.psychiatryonline.org/article.aspx?articleID=181290 

http://neuro.psychiatryonline.org/article.aspx?articleID=181290


CPM ja EPM 

http://jnnp.bmj.com/content/75/suppl_3/iii22.full 

http://jnnp.bmj.com/content/75/suppl_3/iii22/F2.large.jp
http://jnnp.bmj.com/content/75/suppl_3/iii22.full


EPM 

http://www.ajronline.org/content/195/6/1378/F5.large.jpg 



EPM väikeajus 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967586806002281 



CPM 

http://www.ajronline.org/content/195/6/1378/F4.large.jpg 



CPM ja EPM 



Sümptomatoloogia 

 Kliiniline kulg on mitmefaasiline!  

 Esmalt näeme hüponatreemiast tingitud kliinikut e 

generaliseerunud entsefalopaatiat (desorienteeritust), mis 

paraneb kiirelt Na taseme tõstmise järgselt. 

 

 Müelinolüüsi sümptomaatika tekkib 2-3 p möödudes peale Na 

taseme tõstmist ja see on variaabelne (sõltudes müelinolüüsi 

paikmest)  



Kliinik 2-3p peale S-Na tõstmist 

 Teadvuse hägustumine 

 

 Kõnehäired (süsartria, mutism) 

 

 Neelamishäired (düsfaagia) 

 

  Edasine sümptomaatika kujuneb välja 1-2 nädala jooksul  

 



Kliinik 1-2 nädalat peale S-Na tõstmist 

 Jõuetus, aeglane motoorika 

 Mälu-, tähelepanu- ja kontsentratsioonihäired 

 Koordinatsioonihäired 

 Tundehäired 

 Patoloogiline naer/nutt 

 Horisontaalne vaatehalvatus 

 Jalgade ja käte spastiline paralüüs  

 “Locked-in” sündroom 

 Kooma 

 Surm 



Prognoos 

 1/3 paraneb (hiljem ilma olulise funktsionaalse defitsiidita). 

 

 1/3 jääb kerge või keskmise neuroloogilise defitsiidiga. 

 

 1/3 haigeist omab halba prognoosi (invaliidistunud haiged, 
kes vajavad 24h abi). 



Ravi 

 Sündroomi tekke ennetamine – tuleb tunda ära riskipatsiendid! 

 

 Kui osmootne demüelinisatsioon on juba aset leidnud on protsess 

pöördumatu ja ravi vaid toetav! 



Kuidas tõestada, et meie patsiendil 

on tegemist CPM-ga? 



Antud patsiendi riskifaktorid ja CPM 

tekkepõhjused 

 Krooniline alkoholism 

 

 Hüponatreemiat põhjustavad ravimid (AD) 

 

Krooniline hüponatreemia  (riskifaktor kui Na seerumis alla 

120mmol/l rohkem kui 48h)  meie patsiendil oli 102mmol/l. 

 

 Agressiivne i/v vedelike ülekanne hüpertooniliste lahustega, mis 

põhjustas S-Na tõusu 102mmol/l  110mmol/l (9,40min 

8mmol/l)S-Na 124mmol/l (25h   22mmol/l).  

 

Lubatud korrektsiooni kiirus on aga 24h jooksul 4-10mmol/l! 



Kas patsiendi sümptomatoloogia vastas  

CPM-le? 

 Mitmefaasiline sümptomatoloogia! 
 

 Hüponatreemia/kaleemia sümptomatoloogia  
bradükardia, hüpotoonia, nõrkus, uimasus  viimaste 
korrektsioon likvideeris sümptomaatika. 

 

 Mõningate päevade möödudes  somnolentsus, 
mäluhäired, kõne ja korralduste täitmine aeglustunud, 
tasakaaluhäired, ebaadekvaatne käitumine. 

 

 Mõne kuu möödudes demüelinisatsioonile sobiv püsiv 
või lisandunud sümptomaatika  kognitiivsete võimete 
langus, ärevus, nutusus. 

 



Radioloogiline tõestus 

 Miks sümptomaatika tekkides oli 
MRT ilma koldeleiuta ning kas 
hilisem KT ja MRT vastas CPM? 

 
 Visualiseeritav leid hilineb 

sümptomatoloogiale ja esmalt  pos. 
DWI restriktsioon 

 

 Hiljem MRT-s T2 ja FLAIR signaali 
intensiivistumine, T1 signaalilangus 

 

 CT- hüpodensiivne kolle 

 

M.O.T.T  



Diferentsiaaldiagnostika 



Demüeliniseerivate haiguste klassifikatsioon 

1) Autoimmuunsed (SM) ja parainfektsioossed või 
vaktsinatsioonijärgsed (ADEM, optikus-neuriit, tserebelliit) 

 

2) Infektsioossed (PML) 

 

3) Toitumuslikud (tsentraalne pontiinne müelinolüüs, B12 
vitamiini vaegus) 

 

4) Toksilised või ainevahetuslikud (hüpoksia; vingugaasi 
mürgistus; elavhõbeda intoksikatsioon; kiiritusravi; 
metotreksaat) 

 

5) Pärilikud (pärilikud ataksiad) 



Multiipelskleroos (MS) 

http://www.radiologyassistant.nl/en/p4f789faf60fa4/spine-myelopathy.html 

http://www.radiologyassistant.nl/data/bin/a509797ad8cdc4_3B-MS.jpg


Akuutne dissemineeruv entsefalomüeliit 

(ADEM) 

http://rad.desk.nl/en/4f789faf60fa4 



Posterioorne reversiibelne entsefalopaatiline 

sündroom (PRES) 

http://rad.desk.nl/en/484b8328cb6b2 



Rombentsefaliit ja Progresseeruv multifokalne  

leukoentsefalopaatia (PML) 

 A) Listeria monocytogenes 

rombentsefaliit 
 T2 tõusnud signaaliintensiivsus 

 T1+C – laiguline kontrasteerumine 

ajutüves  

 

 B) PML  
 FLAIR signaaliintensiivistumine, mis 

massiefektita haarab 

asümmeetriliselt väikeaju jalakesi ja 

ponsi 

 DWI kolde tsentraalosas signaali 

langus ja perifeerias difusiooni 

restriktsioon 



Trombembooliline ajutüve infarkt 

http://www.ajnr.org/content/23/7/1237/F1.expansion.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Circle_of_Willis_en.svg 



Kasvajalised haigused 

 

 A) Astrotsütoom 
 T2 tõusnud signaal ja tursest tingitud 

mahuefekt 

 T1+C  kolle ei kontrasteeru 

 

 

 

 B) Lümfoom 
 T2 hüperintensiivne mass 

 DWI difusiooni restriktsioon 

 

 

 



Multiipelne süsteemne atroofia (MSA) ja 

Leukoaraioos 

 A) Multiipelne süsteemne 

atroofia 
 FLAIR –is tõusnud signaaliintensiivsus 

 Näeme “hot cross bun” e risti kuju ponsi 

transversaalsete kiudude ja keskmiste 

väikeajujalakeste piirkonnas. 

 

 B) Leukoaraioos 
 T2 halvasti piiriteldav signaali 

intensiivistumine piki transversaalseid 

kiude. 



Mis on pildil? 


