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1. Leptomeningiit
2. Pahhümengiit
3. Epi-/subduraalne empüeem



Infektsioosne 
meningiit etioloogia

Püogeenne e. bakteriaalne

Viiruslik

Mükobakteriaalne

Seened

Streptococcus pneumoniae

Listeria monocytogenes

Neisseria meningitidis

Gram negative bacilli

Group B streptococcus

Escherichia coli

Enteroviirus

Mycobacterium tuberculosis

Cryptococcus neoformans

Coccoides immitis

Riskitegurid: <5 ja >60 aastased, mittevaktsineeritud, 
immuunkomprimeeritud, diabeet, alkoholism, ...



Näidustused 
radioloogilistele 
uuringutele

Infektsioossed sümptomid ja lisaks:

teadvusehäire

krambid

lokaalne neuroloogiline leid

Immuunkomprimeeritud kergemini. Näiteks uus 
peavalu või mis tahes muu kahtlust äratav 
sümptom. 



Lumbaalpunktsioon

Natiiv CT-ga saab kiirelt välistada 
vastunäidustused:
• Ajuturse (hall-valgeaine piiri 

hägustumine, sulcused ja tsisternid 
kokkusurutud)

• Keskjoone nihe
• Posterioorse fossa mass
• …



8 a poiss, 
anamnees 1 
nädal

Natiiv CT

Nordic Emergency Radiology 2017
Central nervous system infections K. Fink



Kontrastainega. Leptomeningeaalne (arahnoid + pia mater) kontrasteerumine.

Nordic Emergency Radiology 2017
Central nervous system infections K. Fink



Bakteriaalne e püogeenne meningiit

• Vaktsineerimine on 
vähendanud esinemist

• Otsene levik siinustest või 
hematogeenselt

• Streptococcus B <2 kuulistel

• Neisseria mengitidis lastel ning täiskasvanutel 

• Streptococcus pneumoonia täiskasvanutel

CT leid algfaasis väga sageli norm või mittespetsiifiline –
tüüpiline on leptomeningeaalne kontrasteerumine.



UH leid

• Paksenenud ajukelmed. Ehhogeensed sulcused
• Ventriikite laienemine. Subduraalne efusioon.

Pediatric Radiology, February 2008, võlume 38, issue 2, pp 129-137
Sonographic findings in bacterial meningitis in neonates and young infants



DWI/ADC

Bakteriaalne meningiit MRT FLAIR: subarahnoidaalruumi hüperintensiivne signaal suurenenud 
valgusisaldise tõttu. Difusiooni restriktsioon. Võib meenutada SAH-i.

Nordic Emergency Radiology 2017
Central nervous system infections K. Fink



Ajukelmete kontrasteerumise dif. diagnoos

• Infektsioosne meningiit
• SAH
• Kartsinomatoos (melanoom, 

ependümoom, rinna- ja kopsu 
ca, GBM, …)

• Neurosarkoidoos
• Primaarne KNS lümfoom
• Postop muutus





Piltdiagnostika eesmärk sageli diagnoosida tüsistusi:

Hüdrotsefaalia
Subduraalne efusioon (lastel)
Sub/epiduraalne empüeem
Tserebriit+abstsess
Siinustromboos 
Arteriit
Infarkt
Ventrikuliit

https://www.researchgate.net/figure/Meningitis-with-hydrocephalus_fig4_51785201



1 a laps. Lumbaalpunktsioonil Str. penumonia ja AB ravil. Anamnees 7 
nädalat. Jätkuvalt letargia, nõrkus, oksendamine. Meningiidi 
tüsistusena subduraalne efusioon.

Case courtesy of Dr Joseph Scheller, Radiopaedia.org, rID: 57694

Kontrastiga
Natiiv



Subduraalne empüeem

• Etioloogia: mengiidi tüsistus, 
otsene levik siinustest või 
hematogeenselt.

• Võib meenutada subduraalset
(kroonilist) hematoomi.

• Kontrasteeruv ääris.
• MRT-s difusiooni restriktsioon.

• Tüsistub omakorda 
siinustromboosiga ja/või 
abstsessiga. .

DWI

T1+C

NB! CT-s 
iso/hüperdensne ja 
võib olla väga väike -
kergesti jääb 
diagnoosimata.

Case courtesy of Dr Dylan Kurda, Radiopaedia.org, rID: 44789

FLAIR



Tuberkuloosne leptomeningiit

CT sageli norm või kaudsed tunnused:
-Hüdrotsefaalia
-Infraktid (eriti lastel)

Hematogeenne levik kopsudest -> 
subarahnoidaalruumi -> tüüpiline 
basaaltsisternide piirkonnas leptomeningeaalne
kontrasteerumine.

Bakeriaalne meningiit võib anda sarnase 
intensiivsusega basilaarse kontrasteerumise!

T1+C

Case courtesy of Dr Ashutosh Gandhi, Radiopaedia.org, rID: 19771



Tuberkuloosne pahhümeningiit
• Väga harv. CT-s dura paksenemine, kaltisifikaatidega. MRT T1+C 

kontrasteeruv dura.
• Pahhümengingiaalse kontrasteerumise põhjus on sageli 

mitteinfektsioosne: intrakraniaalse rõhu langus (liikvori leke), metastaasid, 
postop. muutused, granulomatoossed haigused.

Radiopaedia



Intrakraniaalne tuberkuloom
• Konrasteeruva äärisega kolle (sarnaselt abstsessile, dif. 

lisaks glioblastoom ja metastaasid)
• T2 tsentraalsel hüpointensiivne signaal (abstsess on 

vastupidi T2 hüperintensiivse signaaliga)
• Võrreles abstsessiga enamasti pisut väiksem tursetsoon 

(mitte alati)

Histoloogiliselt:
• Granulatsioonkude
• Kaseoosne nekroos                        

T2

Case courtesy of Dr Praveen Jha, Radiopaedia.org, rID: 26540

T1+C



Tuberkuloosne abstess ei erine tavalisest püogeensest abstsessist.
T2 hüperintensiivne. Kontrasteeruv ääris. 
Tursetsoon.

Case courtesy of Dr Saeed Soltany Hosn, Radiopaedia.org, rID: 33598



Abstessi kujunemine

Algselt tserebriit, millest areneb 1-2 nädala 
jooksul abstsess.

1. Varajane tserebriit 2-3 päeva. Fokaalne 
turse, vasogeenne kongestioon.

2. 1-2 nädala jooksul hakkab moodustuma 
kapsel ja veeldunud nekroos

Case courtesy of Dr Mariana Sanchez, Radiopaedia.org, rID: 54948



Tserebriidi diagnostikaks eelkõige MRT

FLAIR                                                                                  T1+C                                  DWI

Case courtesy of Dr Mariana Sanchez, Radiopaedia.org, rID: 54948



Viiruslik meningiit

• -Sagedased, kuid kliinik tagasihoidlik ja 
ei vaja piltdiagnostikat.

• -Piltdiagnostika leid tagasihoidlik, 
mõningane leptomeningiaalne
kontrasteerumine.

• -Kui haarab ajukelmeid - > enamasti 
iselimiteeruv 7-10 päevaga.

• -Raskem kulg kui kulgeb entsefaliidina.
• -85% enteroviirused.

T1+C

Case courtesy of A.Prof Frank Gaillard, Radiopaedia.org, rID: 38266



Cryptococcus (seen)

• -Immuunkompimeeritud
• -Meningiaalne kontrasteerumine, 

Raske eristada pildiliselt teistest 
meningiitidest.

• -Granulomatoossed lesioonid
(pseudotsüstid) basaalganglionide 
piirkonnas ja koroidpleksustes (FLAIRis
hüperintensiivne, difusiooni 
restriktsioon).

Case courtesy of A.Prof Frank Gaillard, Radiopaedia.org, rID: 5502



Strateegia Esmavalik natiiv CT
- kiire, kättesaadav
- väike risk
- saab kiirelt välistada 

eluohtlikud seisundid

Kontrastiga MRT 
➢ sensitiivsem
- Leptomeningiit

- Empüeem

- Tserebriit

➢Probleemne raskes 
seisundis patisenditel

Kontrastiga CT kui
- MRT ei ole saadaval

- MRT vastunäidustatud

Vahe kahe KA vahel kui eGFR>30: 4 tundi sõltumata kontrastainest (Gd- või joodipõhine)



Kokkuvõte

• Infektsioossele mengingiidile
omane leptomeningeaalne
kontrasteerumine on mitte-
spetsiifiline leid.

• Piltdiagnostika eesmärk on 
sageli diagnoosida tüsistusi 
ning selle põhjal planeerida 
edasist ravi.


