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HAIGUSJUHT 



Anamnees ja objektiivne leid 

• 55-aastane naine  toodud 16.03.2014 kiirabiga LTKH EMO-sse 

 

• Anamnees 

•  Alates 10.03.2014 palavik 38-39 kraadi, nõrkus, valud üle terve kere. Võtnud 
paracetamoli, Tamiflu.  Alates  14.03 mäluhäired  ja -lüngad. 

 

• Objektiivne leid 

• Patsient teadvusel, lihtsamatele küsimustele vastab aeglaselt, latentsiga, 
kordab küsimusi.  

• Meningeaalärritusnähte ei ole, pupillid võdsed, bulbuste liikuvus vaba, 
nüstagme ei vallandu, nasolabiaalvoldid on võrdsed, tundlikushäired ega 
pareese ei esine, Babinski refleks ei vallandu. 

 



Analüüsid 16.03 

• Liikvor:  
• selge, läbipaistev/värvitu 

• valk 0,609 g/l  

• glükoos 3,5 mmol/l 

• laktaat 2,6 mmol/l 

• Tsütooos- 35 x 106/l, lümfotsüüdid 

 

• CRV 0,3 mg/l 

• Vere glükoos 6,56 mmol/l 
 



16.03.2014 KT uuring peaajust natiivis 



Diagnoosi hüpoteesid (valveneuroloog) 

• ACM infarkt 

• Viirusinfektsioon, meningoentsefaliit? 

• Sümptomaatiline epilepsia? 

 

Uuringute plaan:  

• MRT peaajust  

• Liikvorist HSV-1, HSV-2, HHV-3 DNA enteroviirus RNA, 
puukentsefaliit IgM, IgG, borrelioos IgM ja IgG.  

• Verest puukentsefaliit IgM, IgG, RPR, HIV, ehrlichioos IgM ja IgG, 
autoimmuunentsefaliidi täisprofiil 

 

Alustatud ravi  Aciclovir´iga  ja tseftriaksooniga 

 



17.03.2014 MRT natiivis ja kontrastiga 

• Vasakul temporaalsel kortikaalsel mõõduka güraalse difusiooni 
restriktsiooniga mahuline muutus ca 5,6 x 3,5 x 5,9 cm. Esineb 
güraalne ja leptomeningeaalne kontrasteerumine. Vasaku 
külgvatsakese temporaalsarv on komprimeeritud, vasak ajujalake 
tihedas kontaktis ja  veidi komprimeeritud. 

• TOF venograafia – patoloogilise leiuta 

 

• Järeldus: Herpesentsefaliit? Muu entsefaliit? Tuumor ?? 

 



Sagitaaltsapinnas T2 kujutised 



FLAIR 



T2*GRE ja T1 natiivis 



DWI ja ADC 



T1 kontrastiga 



T1 kontrastiga 



Haiguse kulg 

17.03.2014 

• Logopeed-kerge mitte-voolavat tüüpi afaasia ja kerge düsfagia 

• Patsient on adekvaatselt orienteeritud, kaebab üldist nõrkust, kraniaalnärvid patoloogiata, 
tindlikushäireid pareese ei ole. Keha temperatuur 37,9°C. 

 

18.03.2014  

• liikvorist  HSV I/II DNA positiivne 

 

20.03.2014 

•  kaebusteta,  neuroloogilist koldeleidu ei tekinud. Jätkab ravi Acicloviriga 14-21 p 

 

28.03.2014 

•  logopeed- kõne ja neelamine positiivse dünaamikaga 

•  Uus MRT uuring -muutus püsib, dünaamikas veidi suurem, difusiooni restriktsiooni ei 
ole  

 

1.04.2014 

•  patsient kaebusteta, neuroloogilise koldeleiuta, meningeaalärritusnähti ei ole 

 

17.03 ja 27.03 psühholoog- mälutestid oluliselt häiritud.  

 



 

HERPES SIMPLEX 
ENTSEFALIIT 

LÕPLIK DIAGNOOS 
 



Herpes entsefaliit (HSE) 
• Potentsiaalselt fataalne nekrotiseeriv entsefaliit 

• Valdavalt kortikaalne nekroos hemorraagiatega (petehhiad) ja väljendunud 
turse 

• Võib ulatuda subkortikaalsesse valgeainesse 

 

• Latentse infektsiooni reaktivatsioon 

• Sagedaseim viirusentsefaliit 

• 1 : 25o ooo-500 000 (Solomon jt 2012)  

• 1-3: 1 000 000 (Osborn's Brain: Imaging, Pathology, and Anatomy, 2012) 

• Kaks subtüüpi 

 Neonataalne 

 Lapsed ja täiskasvanud 

• 90% HSV-1, 10% HSV-2 

• Igas vanuses   

• 2piiki 6k-3.a ja >50-aastased 

 

• HSE on silmatorkav affiinsus limbilise süsteemi suhtes 



Sümptomaatika  

• Mittespetsiifiline 

 

• Palavik (72%) 

• Peavalu (60%) 

• Fokaalne neuroloogiline defitsiit 

• Isiksuse voi käitumuslikud muutused (64%) 

• Krambid (52%) 

• Letargia (55%) 

• Viraalne prodroom 
 

 

 
Granerod jt 2010 



Diagnoos  

• Kliiniline leid+lümfotsütaarne pleotsütoos liikvoris+valk 
liikvoris 
 

• Pildiline leid on haigusele viitav 
• MRT on eelistatud, peab olema teostatud 48 tunni jooksul 

• 90% on patoloogiline leid 

 

• PCR liikvorist 
• Võetuna 2.-10.päeval Herpes simplex PCR on korge tundlikusega >>95% 

• 5-10%, eriti immuunkomprimeeritutel, varakult voetud voib PCR olla negatiivne  

 

• Paljud patoloogiad võivad simmuleerida entsefaliiti, septiline 
entsefalopaatia sekundaarselt mitte-KNS infektsioonile eriti sage 
 

• Vanematel võib diagnoos hilineda, kuna nendel on suurema 
toenäosusega muu geneesiga neuroloogiline haigus 
 

Gibani jt 2014 



Liikvor  
norm bakteriaalne viraalne tuberkuloos seen 

Avamis rõhk 10-20 cm kõrge Norm/kõrge 
 

kõrge kõrge 
/väga kõrge 

värvus läbipaistev hägune läbipaistev Hägune/ 
kollane 

Läbipaistev/ 
hägune 

tsütoos <5 Kõrge/väga 
kõrge 
100-50000 
 

Kergelt 
suurenenud 
5-1000 

Kergelt 
suurenenud 
<500 

Norm – kõrge 
0-1000 

rakud lümfotsüüdid neutrofiilid lümfotsüüdid lümfotsüüdid lümfotsüüdid 

Liikvor/ 
plasma 
glükoos 

50-66% Madal 
<40% 

norm Madal – väga 
madal 
<30% 

Norm-madal 

Valk g/l <0,45 Kõrge 
>1 

Norm –kõrge 
0,5-1 

Kõrge- väga 
kõrge 
 1,0-5,0 

Norm-kõrge 
0,2-5,0 

Gibani jt 2014 



Pildiline leid 

• Täiskasvanul immunokompetentsel patsiendil suhteliselt 
iseloomulik leid 

• Temporaalsagara mediaalne osa, insula korteks, frontaalsagara 
inferolateraalne osa, gyrus cinguli 

• Voib olla haaratud ka tagumine oksipitaalne korteks  

• Basaalganglionid on tüüpiliselt  säästetud, mis erineb ACM 
infarktist 

• Ekstralimbiline haaratus  

•  sagedamini lastel 

• Kõige sagedamini haaratud parietaalne korteks 



Pildiline leid 

• Sageli kahepoolne, kuid asümmeetriline 

 

• Immuunkomprimeeritutel 

• Difuusem haaratus, ajutüvi haaratus võimalik 

 

• Atüüpiline muster imikutel ja lastel, kus hemisfeeride haaratus on 
primaarne 

 

• Harvadel juhtudel on keskaju ja ponsi haaratus 



Kompuutertomograafia 

• Varajane diagnoos on raske,  võib olla koldeleiuta 

 

• Tiheduse langus ja kerge mahuline effekt temporaalsagara eesosas 
ja mediaalsel, isulaarkorteksis 

• Hiljem on muutused paremini nähtavad  

• Hemorraagiad 

 

• Kontrasteerumine on harv haiguse esimesel nädalal, 24-48 tunni 
pärast võib tekkida laiguline või güriformne kontrasteerumine.  



Magnetresonantstomograafia 
• T1 
• Turse haaratud regioonis 

• Kui tekib hemorraagia, võivad olla intensiivistunud signaaliga alad 

 

• T2 
• Haaratud ala subkortikaalne valgeaine ja korteks on intensiivistunud 

signaaliga 

• Hemorraagia korral madala signaaliga alad 

 

• FLAIR 
• Kõige tundlikum, signaali muutus võib tekkida enne T1 ja T2 kujutistel  

muutust 

 

• DWI/ADC 
• difusiooni restriktsioon  haiguse varajases faasis tsütotoksilisese tursest 

 

• GE/SWI 
• Hemorraagiad, nn “blooming” fookused alaägeda/kroonilise HSE korral 

 

 



Magnetresonantstomograafia 

• T1 kontrastiga 

 

• Varakul kerge laiguline kontrasteerumine/ puudub 

• Hiljem variaabelne muster 

• Güraalne kontrasteerumine 

• Leptomeningeaalne 

• Ringjas kontrasteerumine 

• Difuusne kontrasteerumine 

 

• Kui patsient ei ole kooperaabelne, siis FLAIR ja DWI on 
kõige tundlikumad 

 



Differentsiaaldiagnostika 

• Paraneoplastiline limbiline entsefaliit 

• Gliamatosis cerebri 

• Status epilepticus 

• A.cerebri  media (ACM) varustusalal infarkt 

• Trauma 

• Teised viirusentsefaliidid 

• Epstein-Barr virus 

• Human herpes virus 6 

• Varicella-Zoster virus 

• Influenza A 

 



Differentsiaaldiagnostika 

• http://radiopaedia.org/articles/limbic-encephalitis 

Paraneoplastiline 
limbiline entsefaliit 

 

Paraneoplastiline 
sündroom 

Primaarseks tuumoriks on 
sageli kopsutuumor 

Haaratud eelistatult 
limbiline süsteem, sageli 
mõlemapoolne 

Hemorraagiat ei ole 

Pildiliselt võib olla 
eristamatu entsefaliidist 

Kliiniliselt subakuutne kulg 



Differentsiaaldiagnostika 

Gliamatosis cerebri  

• Masseffekt ja kontrasteerumine on minimaalsed 

•  Hall- ja valgeaine piiri hägustumine/ kadu ja diffuusne güraalne 
paksenemine 

 

• T1  

•  iso- / hüpointensiivne  signaal hallaine suhtes  

• T2  

• Hüperintensiivne signaal hallaine suhtes  

• MR spektroskoopia 

• Cho:Crn   ja Cho:NAA  suhe kõrgenemine 

 



Gliomatosis cerebri 

Gliomatosis cerebri  74-aastasel 
naisel 

Aksiaaltasapinnas  T2- ja FLAIR 
kujutistel  on nähtav signaali 
intensiivistumine paremas 
temporaalsarve valgeaines ja 
korteksis. Äge algus  viitas 
infarktile.  

 

 DWI ja ADC- lülitavad välja 
ägedat infarkti 

 

Entsefaliidil võib olla sarnane leid 

 
http://yassermetwally.files.wordpress.com/2008/03/abt8.j
pg 

 
 

T2                                      FLAIR                             T1+KA 

Dwi                                       ADC 

http://yassermetwally.files.wordpress.com/2008/03/abt8.jpg
http://yassermetwally.files.wordpress.com/2008/03/abt8.jpg
http://yassermetwally.files.wordpress.com/2008/03/abt8.jpg
http://yassermetwally.files.wordpress.com/2008/03/abt8.jpg


Differentsiaaldiagnostika 

• A.cerebri media  (ACM) varustusalal infarkt 

• Vaskulaarne territoorium 

• Äge algus 

• Difusiooni restriktsioon intensiivsem, kui herpesentsefaliidi korral 

 

• Status epilepticus 

• Tavaliselt unilateraalne ja tüüpiliselt on haaratud korteks 

• Hoojärgselt mööduv turse  

 



Ravi ja prognoos 

• Ravi 

• Aciclovir 

 

• Surevus sõltub ravi algusest 

• Noortel tervetel surevus kuni 25% 

• Vanematel, komas haigetel on prognoos halvem 

• Surevus varieerub 50-70% 

 

• Ainult 2,5% lõplikult paranevad 

• Kuni pooltelon neuroloogiline jääkleid nagu mäluhäired, 
kuulmiskadu, epilepsia, isikususmuutused 

 

 



TÄNAN TÄHELEPANU EEST! 


