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Autoimmuunienkefaliitit

Kahdenkymmenen viime vuoden aikana aivojen hermosolujen pintarakenteisiin kohdistuviin vasta- 
aineisiin liittyvät autoimmuunienkefaliitit ovat nousseet esiin. Ne koskettavat neurologien lisäksi 
akuuttilääkäreitä, laboratoriodiagnostiikkaa, psykiatreja, neuroradiologeja, gynekologeja ja immuno-
logeja. Yleisimmät tautimuodot ovat synapsien NMDA-reseptoreita ja LGI1-proteiinia kohtaan 
suuntautuvien vasta-aineiden aiheuttamat enkefaliitit. Näiden lisäksi tunnetaan runsaat kymmenen 
harvinaisempaa spesifiseen neuronaaliseen vasta-aineeseen liittyvää tautimuotoa. Kuvaamme tämän 
rajuja oireita aiheuttavan sairausryhmän diagnostiikkaa ja hoitoperiaatteita. Varhain tehty oikea 
diagnoosi ja immunologisen hoidon aloitus ovat hyvän ennusteen kulmakiviä tässä harvinaisessa 
sairausryhmässä.

F unktionaaliset vasta-aineet voivat aiheut-
taa hyvin spesifisiä oirekuvia. Hermo-
lihasliitokseen kohdistuvat ja myasthenia 

graviksen oireita aiheuttavat asetyylikoliinire-
septorivasta-aineet ja kilpirauhasen tyroksiinin 
tuotantoa stimuloivat tyreotropiinireseptori-
vasta-aineet löydettiin 1970-luvulla. Vuositu-
hannen alussa kuvattiin limbisiä enkefaliitteja, 
joihin liittyi aivojen kaliumkanavakompleksin 
(VGKC) vasta-aineita, jotka ovat sittemmin 
täsmentyneet erityisesti LGI1- (leucine-rich 
glioma-inactivated protein 1) ja CASPR2- 
(contactin-associated protein-like 2) proteiine-
ja vastaan kohdistuviksi. Vuosina 2005–2008 
Josep Dalmau työryhmineen kuvasi uuden 
taudin, NMDAR (N-metyyli-D-aspartaattire-
septorin) -vasta-aineisiin liittyvän enkefaliitin 
(NMDAR-enkefaliitti) (1–3). Pian tämän jäl-
keen raportoitiin myös muita hermosolujen 
reseptoreita tunnistaviin funktionaalisiin vasta-
aineisiin liittyviä autoimmuunienkefaliitteja, 
ja tämä tautiryhmä nousi nopeasti ja laajeni jo 
1960-luvulla tunnistettujen paraneoplastisten 
immuunivälitteisten enkefaliittien rinnalle.  

Paraneoplastisissa enkefaliiteissa vasta-aineet 
ovat tyypillisesti kohdistuneet solunsisäisiin 
proteiineihin, ja ne ovat toimineet merkkiai-

neina T-solujen välittämästä solutuhoa aihe-
uttavasta immunologisesta reaktiosta. Uusien 
autoimmuunienkefaliittien tautiryhmässä vas-
ta-aineet aiheuttavat suoraan tautia, ja oireet 
palautuvat usein ja ovat paremmin hoidetta-
vissa kuin paraneoplastisissa oireyhtymissä. 
Taudinkuvaan olennaisesti liittyvät psykiatriset 
alkuoireet ovat nostaneet esiin autoimmuni-
teetin merkityksen psykiatrisissa sairauksissa. 
Keskitymme pääasiassa vasta-ainevälitteisiin 
autoimmuunienkefaliitteihin muutamaa poik-
keusta (GAD, IgLON5) lukuun ottamatta. 

Epidemiologia ja genetiikka

Autoimmuunienkefaliitit ovat harvinaissairauk-
sia – onneksi – sillä ne ovat erittäin vakavia, 
alkuvaiheessa vaikeasti diagnosoitavissa ja pit-
kittyessään vaikeahoitoisia. Niiden ilmaantu-
vuuden arvioidaan olevan luokkaa 2/1 000 000, 
mutta kovin luotettavia arvioita on vaikea teh-
dä, koska yleensä vain vaikeimmat tautimuodot 
saadaan diagnosoitua. Erityisesti NMDAR-en-
kefaliittia voi esiintyä myös lapsilla.

Laukaisevina tekijöinä näissä vasta-ainevä-
litteisissäkin taudeissa on kuvattu kasvaimia. 
Myös herpes simplex 1- (HSV-1) ja Sars-Cov-
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2-infektioiden, raskauden sekä syövän hoidossa 
käytettävien omaa T-solupuolustusta vahvista-
vien vasta-aineiden eli immuuniaktivaation va-
pauttajien (checkpoint inhibitors) on kuvattu 
laukaisseen NMDAR-enkefaliitin (4–7). 

Seerumin IgG-luokan NMDAR-vasta-ai-
neita on löydetty jopa 3–4 %:lta ensipsykoo-
sin sairastaneista (8,9). NMDAR-enkefaliitin 
diagnostiset kriteerit täyttyivät kuitenkin vain 
muutamalla heistä, eikä vasta-aineita ollut osoi-
tettavissa aivo-selkäydinnesteestä suurimmalla 
osalla. Myös HSV-1-enkefaliittipotilailla on 
kuvattu NMDAR-vasta-aineita ja IgG-luokan 
vasta-aineita löytyi seerumista 12 %:lta ja aivo-
selkäydinnesteestä 7 %:lta (10). Nämä löydök-
set viittaavat siihen, että hermokudosvaurion 
yhteydessä voi tapahtua sekundaarista immu-
nisaatiota, eivätkä vasta-aineet välttämättä ole 
merkki varsinaisesta autoimmuunienkefalii-
tista. Mikäli HSV1-enkefaliitti uusiutuu no-
peasti, on syytä epäillä NMDAR-enkefaliittia 
tai immuunipuutosta. Taudinkulun pitkittyessä 
ja muuttuessa ensimmäisen episodin aikana voi 
kyseessä olla virustaudin komplikaationa kehit-
tynyt NMDAR-enkefaliitti (4). 

Kuten muissakin autoimmuunitaudeis-
sa, selkeimmät geneettiset löydökset liittyvät 

HLA-järjestelmän geeneihin. IgLON5-vasta-
aineisiin liittyvä enkefalopatia, johon liittyy 
tau-patologiaa, assosioituu hyvin vahvasti 
HLA-DRB1*10:01-alleeliin (kerroinsuh-
de 55); myös heikompi assosiaatio HLA-
DQB1*05:01-alleeliin ja tau-haplotyyppiin on 
kuvattu (11). IgLON5-tauti alkaa hiipien ja voi 
muistuttaa etenevää supranukleaarista halvaus-
ta ja multisysteemiatrofiaa. IgLON5-tauti on 
syytä pitää mielessä myös bulbaarialkuisen mo-
toneuronitaudin erotusdiagnostiikassa (12). 

Patofysiologia

IgG-luokan NMDAR-vasta-aineiden tiedetään 
syntyvän erityisesti munasarjateratooman yh-
teydessä. Erilaistumaton teratooma ilmentää 
NMDA-reseptoreita, ja kasvainympäristö vai-
kuttaa immuunivasteen syntymisessä. Vasta-ai-
neet reagoivat aivojen postsynaptisten NMDA-
reseptorien kanssa, jolloin ne siirtyvät solun si-
sään kuten asetyylikoliinireseptorivasta-aineet 
hermo-lihasliitoksessa myasthenia graviksessa. 
Reseptoritiheyden vähentyessä synapsin toi-
minta häiriintyy (KUVA 1 A). IgA- ja IgM- luo-
kan NMDAR-vasta-aineilla ei arvella olevan 

KUVA 1. A. Immunisaatio NMDA-reseptorille ovarioteratoomassa 
johtaa funktionaalisten vasta-aineiden kehittymiseen, niiden kiin-
nittymiseen aivoissa NMDA-reseptoreihin, reseptorien internalisaa-
tioon ja vähenemiseen synapseissa. B. LGI1 on liukoinen proteiini, 
jonka normaali sitoutuminen synaptisiin ADAM22- ja ADAM23- pro-
teiineihin estyy vasta-aineiden vaikutuksesta. Seurauksena on ka-
liumkanavien ja AMPA-reseptorien määrän väheneminen ja hippo-
kampuksen neuronin hypereksitaatio, jonka tarkka molekulaarinen 
mekanismi on vielä epäselvä (39). 
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kliinistä merkitystä, eikä niillä ole todettu ky-
kyä vähentää reseptoreiden määrää (13).

T-soluvaste on läsnä vaikeissa tautimuodois-
sa, ja se on ruumiinavaustutkimusten perusteel-
la CD8+ sytotoksisten T-solujen välittämää, 
kuten herpesenkefaliiteissa, ja aiheuttaa her-
mosolujen kuolemaa. LG1-vasta-aineet synty-
vät melkein aina ilman kasvainta tuntematto-
masta syystä, ja ne vaikuttavat kaliumkanavien 
toimintaan (KUVA 1 B).

Kliininen kuva ja diagnostiikka

Noin 60 %:lla autoimmuunienkefaliittipotilais-
ta ilmenee edeltävästi virusinfektion kaltaisia 
oireita kuten lievää lämmönnousua, pahoin-
vointia ja päänsärkyä (14,15). Osa ennakko-
oireista on tunnusomaisia tietyille autoim-
muunienkefaliiteille (INTERNETOHEISAINEISTO). 
Esimerkiksi puolella LGI1-enkefaliittipotilaista 
esiintyy toispuoleista kasvojen ja hartiaseudun 
kohtauk sellista dystoniaa (FBDS, faciobrachial 
dystonic seizures), kun taas Kv4.2-kaliumka-

navan alayksikköä (dipeptidyl-peptidase-like 
protein 6, DPPX) kohtaan suuntautuvien vas-
ta-aineiden aiheuttaman enkefaliitin erityispiir-
teitä ovat 75–80 %:lla potilaista ripuli ja painon 
lasku (16,17). Kliinistä diagnostiikkaa helpot-
tamaan on laadittu ohjeita ja suosituksia, joiden 
avulla todennäköiseen diagnoosiin voidaan 
päästä ilman vasta-ainelöydöksiäkin ja aloittaa 
ensilinjan hoito tarvittaessa no peasti vasta-ai-
nemääritysten tuloksia odotellessa (18). TAULU

KOSSA 1 on esitetty diagnostiset kriteerit ilman 
vasta-ainelöydöstä ja Taulukossa 3 immuunivä-
litteisen limbisen enkefaliitin yleiset diagnosti-
set kriteerit.

NMDAR-enkefaliitti 

Tämä on yleisin autoimmuunienkefaliitti. Suu-
rin osa potilaista on lapsia tai nuoria aikuisia 
(mediaani-ikä 21 vuotta), ja se on neljä kertaa 
yleisempi naisilla kuin miehillä. NMDAR-en-
kefaliitin diagnostiset kriteerit ja keskeiset oi-
reet on koottu TAULUKKOON 3. 

TAULUKKO 1. Vasta-ainenegatiivinen mutta todennäköi-
nen autoimmuunienkefaliitti (18).

Diagnoosi voidaan asettaa, jos kaikki neljä kriteeriä 
täyttyvät:

1.  Lähimuistin heikentyminen, tajunnantason häiriöt, per-
soonallisuuden muutos tai psykiatriset oireet. Oireiden 
nopea eteneminen (< 3 kk)

2.  Tarkoin määriteltyjen autoimmuunienkefaliittioireyh-
tymien poissulku (esim. ADEM, Bickerstaffin aivorunko-
enkefaliitti)

3.  Vasta-ainemääritykset seerumissa ja selkäydinnesteessä 
jäävät negatiivisiksi, ja lisäksi kaksi seuraavista kritee-
reistä täyttyvät:

• Aivojen magneettikuvauslöydökset viittaavat autoim-
muunienkefaliittiin

• Selkäydinnesteen pleosytoosi, selkäydinnesteelle 
spesifit oligoklonaaliset juosteet tai koholla oleva 
IgG-indeksi tai molemmat

• Aivobiopsianäytteessä tulehdussoluinfiltraatteja, 
biopsialöydös sulkee pois muut aivosairaudet (esim. 
aivokasvaimet)

4. Muut vaihtoehtoiset syyt on suljettu pois*

*Keskushermostoinfektiot, septinen enkefalopatia, metabo-
linen enkefalopatia, lääkkeiden toksiset vaikutukset, aivove-
renkiertosairaudet, neoplastiset sairaudet, Creutzfeldt–Ja-
kobin tauti, epilepsiaoireyhtymät, reumatologiset sairaudet 
(esim. SLE), sarkoidoosi, Kleine–Levinin oireyhtymä, Reyen 
oireyhtymä (lapsilla), mitokondriosairaudet, synnynnäiset 
aineenvaihduntahäiriöt

TAULUKKO 2. Immuunivälitteisen limbisen enkefaliitin 
diagnostiset kriteerit (18).

Diagnoosi voidaan asettaa, jos kaikki neljä* kriteeriä 
täyttyvät:

1.  Lähimuistin häiriöt, epileptiset kohtaukset tai limbisen 
järjestelmän vaurioon viittaavat psykiatriset oireet. Oi-
reiden alku on subakuutti, ja oireet etenevät nopeast i 
(< 3 kk).

2.  Aivojen magneettikuvauksessa nähdään bilateraaliset 
ohimolohkojen mediaaliosiin rajoittuvat leesiot T2-
painotteisissa FLAIR-sarjoissa**

3.  Vähintään toinen seuraavista:

• selkäydinnesteen pleosytoosi (> 5 x 106 
leukosyyttiä/l)

• EEG:ssä ohimolohkoihin paikallistuvia epileptisiä pur-
kauksia tai hidasaaltoaktiviteettia

4.  Muiden syiden riittävä poissulku***

*Ellei yksi kriteereistä täyty, voidaan limbinen enkefaliitti 
diagnosoida ainoastaan, jos potilaan seerumista tai selkä-
ydinnesteestä voidaan osoittaa vasta-aineita neuronien 
pintaproteiineja, synapsien proteiineja tai onkoneuraalisia 
proteiineja (neuronaaliset autovasta-aineet) kohtaan.
**Magneettikuvauksen sijasta voidaan tehdä aivojen PET-
kuvantaminen (18F-fluorodeoksiglukoosin kertyminen 
temporaalilohkojen mediaaliosiin)
***Herpes simplex -viruksen (HSV-1) aiheuttama enkefaliit-
ti, herpesvirus 6:n (HHV-6) aiheuttama enkefaliitti, gliooma, 
status epilepticus, neurosyfilis, Whipplen tauti, HIV

Autoimmuunienkefaliitit
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Lapsilla NMDAR-enkefaliitin ensioireita 
ovat epileptiset kohtaukset, liikehäiriöt, ärty-
neisyys, raivokohtaukset, unettomuus ja pu-
heen sisällön köyhtyminen. Aikuisilla ennakko-
oireiden jälkeen ilmaantuvat aluksi psykiatriset 
oireet, joita ovat ahdistuneisuus, unettomuus, 
harhaluulot, hallusinaatiot, paranoidinen ajat-
telu ja aggressiivinen käyttäytyminen. Tässä 
vaiheessa herää usein epäily akuutista psykoo-
sista. Sairauden edetessä psykiatristen oireiden 
joukossa alkaa esiintyä yhä enemmän keskus-
hermoston orgaaniseen sairauteen viittaavia 
oireita kuten epileptisiä kohtauksia, puheen 
tuottamisen häiriöitä ja oireyhtymälle tyypilli-
siä liikehäiriöitä (kasvojen ja suun sekä raajojen 
ja vartalon dyskinesiat ja koreoatetoosi). Liike-

häiriöiden ilmetessä tulisi viimeistään herätä 
epäilys autoimmuunienkefaliitista. Tajunnanta-
so ja vireystila vaihtelevat; potilas voi olla ajoit-
tain agitoitunut ja motorisesti levoton ja välillä 
puhumaton tai katatonisessa tilassa. Myös au-
tonomisen hermoston häiriöitä, kuten lisäänty-
nyttä syljen eritystä, hypertermiaa, takykardiaa 
ja verenpaineen heittelehtimistä on kuvattu. 
Vain noin 5 %:lla potilaista oireisto säilyy mo-
nosymptomaattisena (14,18,19). 

Akuutti NMDAR-enkefaliitti ei useimmiten 
herätä epäilyä skitsofreniasta. Psykiatristen po-
tilaiden katatonista oireyhtymää on kuitenkin 
vaikea erottaa kliinisen kuvan perusteella NM-
DAR-enkefaliitista; aivo-selkäydinnestenäyte ja 
EEG ovat usein erotusdiagnostisina tutkimuk-
sina aiheellisia. EEG on poikkeava lähes kaikilla 
NMDAR-enkefaliittia sairastavilla (20). Taval-
lisin löydös on yleishäiriö, jossa hidas toiminta 
on korostunutta. Epileptisiä kohtauksia saavilla 
nähdään paikallisalkuisia purkauksia ja erityi-
sen vaikeasti oireilevilla rytmistä 1–3 Hz:n del-
ta-aktiviteettia, jonka päälle ilmenee rytmistä 
beta-aktiviteettia (extreme delta brush). 

Selkäydinnestetutkimukset ja 
aivojen magneettikuvaus

Aivo-selkäydinnestetutkimuksella on kes-
keinen osuus AE:n diagnostiikassa. Useim-
milla NMDAR-enkefaliittipotilailla todetaan 
lymfosyyttivaltainen leukosytoosi (yleensä 
< 100 x106 solua/l), suurentunut proteiinipi-
toisuus ja IgG:n oligoklonaalisia alafraktioita, 
mutta normaali solulöydös ei sulje pois autoim-
muunienkefaliittia. Erityisesti LGI1- ja DPPX-
enkefaliiteissa ja yli 20 %:lla yli 60-vuotiaista 
potilaista aivo-selkäydinnesteen koostumus on 
usein normaali (14,21). 

On tärkeää, että vasta-aineet määritetään 
sekä seerumista että aivo-selkäydinnestees-
tä(18), sillä esimerkiksi NMDAR-enkefaliitissa 
jopa 14 %:lla potilaista vasta-aineita voidaan 
osoittaa ainoastaan selkäydinnesteestä (22). Jos 
selkäydinnesteen ja seerumin vasta-aineprofiilit 
poikkeavat toisistaan, taudinkulku määräy-
tyy tavallisesti aivo-selkäydinnestelöydöksen 
mukaisesti. Jos vasta-ainetta voidaan osoittaa 
pelkästään seerumista eikä taudinkuva sovi to-

TAULUKKO 3. NMDAR-enkefaliitin diagnostiset kriteerit 
(18).

Todennäköinen NMDAR-enkefaliitti

Nopea oireiden alku (< 3 kk), vähintään neljä seuraavista 
kuudesta oirekokonaisuudesta

• psykiatriseen häiriöön viittaava poikkeava käyttäyty-
minen tai kognitiivisen toimintakyvyn häiriö

• puhehäiriö (mutismi, sanavaraston köyhtyminen tai 
pakonomainen, nopeatempoinen ja syrjähtelevä 
puhe)

• epileptiset kohtaukset

• liikehäiriöt, dyskinesiat, rigiditeetti tai poikkeavat 
asennot 

• tajunnantason aleneminen

• autonomisen hermoston toimintahäiriö tai sentraali-
nen hypoventilaatio

Ja vähintään toinen seuraavista kriteereistä

• poikkeava EEG (paikallinen tai diffuusi hidastuminen, 
epileptiset purkaukset tai rytminen beta-aktiviteetti, 
extreme delta brush)

• selkäydinnesteen pleosytoosi tai oligoklonaaliset 
fraktiot

Tai kolme yllä luetelluista oirekokonaisuuksista + tera-
tooma

Potilaalta on suljettu pois tuore HSV-enkefaliitti ja Japa-
nin aivokuume

Varma NMDAR-enkefaliitti

Yksi tai useampia kuudesta oirekokonaisuudesta ja IgG-
luokan NMDA-reseptorin GluN1-alayksikköä kohtaan 
suuntautuvien vasta-aineiden osoitus sekä seerumista 
että likvorista (jos käytettävissä on pelkkä seeruminäyte, 
tulisi löydös varmistaa solupohjaisen määrityksen lisäksi 
immunohistokemiallisesti kudoksesta)

Potilaalta on suljettu pois tuore HSV-enkefaliitti ja Japa-
nin aivokuume
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dettuun vasta-aineprofiiliin, on kyseessä usein 
väärä positiivinen löydös. Poikkeuksena on 
LGI1-enkefaliitti, jossa osalla potilaista vasta-
aineita voi löytyä vain seerumista (23). Eri-
tyisesti NMDAR-enkefaliitissa aivo-selkäydin-
nesteen vasta-ainepitoisuus korreloi paremmin 
taudin kulkuun ja ennusteeseen kuin seerumin 
vasta-ainetitteri (22). Hoitopäätöksien teossa 
on kuitenkin aiheellista luottaa enemmän klii-
niseen arvioon kuin vasta-ainetittereihin, koska 
vasta-aineita on usein määritettävissä sekä see-
rumista että likvorista vielä kauan toipumisen 
jälkeenkin.

Aivojen magneettikuvaus on aiheellista teh-
dä kaikille potilaille, joilla epäillään autoim-
muunienkefaliittia, joskin kuvantamislöydös 
jää usein normaaliksi tai on epäspesifinen. 
Mikäli sairauden pääasiallinen ilmentymä on 
limbinen enkefaliitti, nähdään ohimolohkojen 
mediaali osissa tyypilliset signaalivoimistumat. 
GABAAR -enkefaliitin erityispiirteenä ovat 
FLAIR- ja T2-sarjoissa erottuvat multifokaali-
set harmaan ja valkean aivoaineen kortikaaliset 
ja subkortikaaliset signaalivoimistumat (14). 
Keskeiset MK-löydökset on koottu INTERNET

OHEISAINEISTOON.

Hoito

Hoitosuositukset perustuvat pääasiassa NM-
DAR-enkefaliitin sairastaneiden takautuvis-
ta kohorttitutkimuksista kerättyyn tietoon ja 
asiantuntijoiden mielipiteisiin. Hoidon kulma-
kiviä ovat immunoterapia ja mahdollisen kas-
vaimen poisto. Hoitojen nopea aloitus parantaa 
ennustetta, nopeuttaa toipumista ja vähentää 
enkefaliitin uusiutumisriskiä. Oireiden spon-
taani väistyminen on harvinaista, ja hoitamat-
tomana tauti voi johtaa kuolemaan. Hoidon 
yleisperiaatteet, ajoitus ja immunologiset hoi-
tovaihtoehdot ovat käytännössä samat lapsilla 
ja aikuisilla. 

Hoito räätälöidään yksilöllisesti huomioi-
den potilaan ikä, oireiden vaikeusaste, vasta-
aineprofiili ja mahdollinen kasvain. NMDAR-
vasta-ainepositiivisilta naisilta on aktiivisesti 
etsittävä munasarjateratoomaa ja AMPAR-en-
kefaliittipotilailta pienisoluista keuhkosyöpää 
ja rintasyöpää, joiden hoito on usein ennusteen 

kannalta merkittävää (INTERNET OHEISAINEISTO).
KUVASSA 2 esitellään hoitoperiaatteet, joita 

voidaan soveltaa myös muissa autoimmuunien-
kefaliiteissa, joissa vasta-aineet kohdistuvat sy-
naptisiin reseptoreihin tai neuronien pintapro-
teiineihin. Yleisesti suositeltu ensilinjan hoito 
NMDAR-enkefaliitissa on viiden vuorokauden 
laskimonsisäinen metyyliprednisoloni-infuusio 
(IVMP), johon yhdistetään viiden vuorokau-
den laskimonsisäinen immunoglobuliinihoito 
(IVIG) tai plasmafereesi (PF). PF:n sijasta voi-
daan käyttää immunoadsorptiota (IA), jonka 
tehosta autoimmuunienkefaliittien hoidossa on 
myös näyttöä (24). Ensilinjan hoito joudutaan 
usein aloittamaan vasta-ainemääritysten tu-
loksia odotellessa, jos kliininen epäily on vah-
va. Vertailevien tutkimusten vähäisen määrän 
vuoksi IVIG-, PF- ja IA-hoitoja ei voida asettaa 
keskinäiseen paremmuusjärjestykseen ja valin-
ta tehdään klinikan hoitokäytäntöjen, potilaan 
kliinisen tilan ja mahdollisten vasta-aiheiden 
perusteella. IVMP ja IVIG voidaan antaa sa-
manaikaisesti tai peräkkäin. 

Ellei ensilinjan hoito ole tuottanut vastetta 
2–3 viikon kuluessa, on aiheellista edetä toisen 
linjan hoitoihin, joita ovat rituksimabi, syklo-

KUVA 2. Autoimmuunienkefaliitin hoitoperiaatteet 
(34).

Mahdollinen autoimmuunienkefaliitti

Ensilinjan hoito akuuttivaiheessa:
IVMP 5 vrk (1–1,5 g/vrk aikuisille, 30 mg/kg/vrk lapsille)

+
PF (5–7 vaihtoa) ja/tai

IVIG (2 g/kg 2–5 vrk aikana)

Toisen linjan hoito akuuttivaiheessa
(varma tai todennäköinen autoimmuunienkefaliitti):

RTX (2 x 1 000 mg kahden viikon välein TAI 375 mg/m2
kerran viikossa 4 viikon ajan) ja/tai

SF (750 mg/m2 kerran kuukaudessa 6 kk ajan)

Relapsien estohoito:
RTX (1 000 mg 4–6 kk välein) tai

MMF (1 200 mg/m2/vrk lapsille; 1 000–3 000 mg/vrk aikuisille) tai
AZA (annos laboratoriokokeiden perusteella) tai

IVMP (1 g kuukausittain tai IVIG (0,4–1 g/kg 1–3 kk välein)

IVMP = laskimonsisäinen metyyliprednisoloni; PF = plasmafereesi;
IVIG = laskimonsisäinen immunoglobuliini; RTX = rituksimabi; 
SF = syklofosfamidi; MMF = mykofenolaattimofetiili; AZA = atsatiopriini
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fosfamidi tai molemmat. Rituksimabin tehok-
kuudesta kertyvän näytön vuoksi sitä on alettu 
käyttää lisääntyvässä määrin myös ensilinjan 
hoitona vaikeasti sairailla potilailla muiden hoi-
tomuotojen rinnalla. 

Pieni määrä potilaista ei hyödy toisen linjan 
hoidoista. Kolmannen linjan hoitovaihtoehtoi-
na on käytetty interleukiini 6:n estäjää tosilitsu-
mabia sekä monoklonaalista CD38-vasta-ainet-
ta daratumumabia ja proteasomin toiminnan 
estäjää bortetsomibia (25–27), jotka vähentä-
vät vasta-aineita tuottavien plasmasolujen mää-
rää. Näyttö näiden hoitojen tehokkuudesta ei 
ole vielä riittävä. 

Ennuste

Toistaiseksi laajimman 501 NMDAR-enkefa-
liittipotilaan takautuvan kohorttitutkimuksen 
mukaan noin puolella potilaista oireisto kor-
jaantui merkittävästi jo neljän viikon kuluessa 
ensilinjan hoidon aloituksesta (28). Heistä 
97 % saavutti 24 kuukauden seuranta-ajan pää-
tyttyä modifioidulla Rankinin asteikolla hyvän 
funktionaalisen toipumisasteen (mRS 0–2). 
Ensilinjan hoidoista hyötymättömistä potilaista 
57 % sai joko rituksimabia, syklofosfamidia tai 
molempia. Heistä 78 % saavutti 24 kuukauden 
kuluttua hyvän toipumisasteen, mutta hoitoa 
saamattomista vain 55 % sai 0–2 mRS-pistettä. 
Relapsi ilmaantui 12 %:lle potilaista; uusiutu-
misriski oli suurin potilailla, joilta ei löytynyt 
munasarjateratoomaa ja jotka eivät saaneet toi-
sen linjan hoitoja. Mikäli teratoomaa ei löydy, 
kannattaa aloittaa relapsien estohoito. Teratoo-

mat voivat joskus olla mikroskooppisia, paljas-
ta vasta histologisessa tutkimuksessa ja sijaita 
myös munasarjojen ulkopuolella (29).

NMDAR-enkefaliitista toipuminen kestää 
pitkään, ja toipumisvaiheessa tarvitaan usein 
neuropsykologista kuntoutusta vähintään 6–12 
kuukauden ajan. LGI1-enkefaliittipotilaiden 
toipuminen on alkuvaiheessa nopeampaa, mut-
ta osalle potilaista jää pitkäaikaisoireiksi muisti-
vaikeuksia, apatiaa ja spatiaalisen hahmottami-
sen häiriöitä. Yli kahden vuoden kuluttua sai-
rastumisesta 70 % potilaista on itsenäisiä päi-
vittäisissä toiminnoissa (16). LGI-enkefaliitin 
uusiutumisriski on suurehko, 27–35 %. Varhain 
aloitettu immunoterapia ja mahdollisen kasvai-
men poisto johtavat CASPR2-vasta-aineiden 
aiheuttamassa sairaudessa suotuisaan hoitovas-
teeseen 79–90 %:lla potilaista (27). Relapseja 
ilmaantuu 25 %:lle potilaista (30).

GAD-vasta-aineisiin liittyvissä neurologisis-
sa oireyhtymissä immunoterapiavaste jää usein 
puutteelliseksi. Tuoreen tutkimuksen mukaan 
70 % hoidetuista potilaista hyötyy jonkin ver-
ran hoidoista, mutta kukaan ei saavuta täydel-
listä remissiota. Paras hoitovaste saavutetaan 
subakuutin taudin varhaisessa vaiheessa aloite-
tuilla immunologisilla hoidoilla (31–33). 

Ylläpitohoidon tehosta ja turvallisuudesta 
on vielä toistaiseksi hyvin vähän tietoa, ja sen 
vuoksi hoitokäytännöt vaihtelevat. Hoito saate-
taan aloittaa jo varhaisessa vaiheessa estämään 
uusiutumista tai vasta sitten, kun potilas on 
saanut ensimmäisen relapsin. Hoitovaihtoehto-
ja ovat rituksimabi, metotreksaatti, mykofeno-
laatti, atsatiopriini ja kuukauden välein annetut 
IVMP-tai IVIG-infuusiot. Ylläpitohoidon kesto 
vaihtelee yhdestä kahteen vuoteen (34).

Oireenmukainen hoito

Koska epileptiset kohtaukset ja vaikeat psykiat-
riset oireet ovat yleisiä, joudutaan usein harkit-
semaan oireenmukaisen lääkityksen aloitusta 
immunoterapian rinnalle. Status epilepticusta 
(SE) esiintyy yli kolmasosalla. SE:n ilmaantu-
vuus on suurinta GABABR-enkefaliittia sairas-
tavilla, joilla se osoittautuu usein hoitoresis-
tentiksi (35). Hollantilaisessa 153 potilaan ha-
vainnoivassa kohorttitutkimuksessa arvioitiin 

Ydinasiat
 8 NMDA-reseptorienkefaliitin taudinkuvaan 

kuuluvat psykiatriset oireet, puhe- ja liike-
häiriöt sekä epileptiset kohtaukset.

 8 Autoimmuunienkefaliittia epäiltäessä vas-
ta-aineet tulee määrittää sekä seerumista 
että selkäydinnesteestä.

 8 Jos epäilet vahvasti autoimmuunienkefa-
liittia potilaan oireiden aiheuttajana, aloi-
ta hoito viipymättä.
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epileptisten kohtausten hoitovastetta LGI1-, 
NMDAR- ja GABABR-enkefaliittipotilailla 
(35). Tutkimuksessa osoitettiin, että kohtauk-
settomuus saavutettiin paljon nopeammin im-
munologisilla hoidoilla kuin epilepsialääkkeillä. 
Nopeimmin vaste ilmaantui LGI1-enkefaliiteis-
sa: lähes puolet potilasta oli kohtauksettomia 
viikon kuluessa immunoterapian aloituksesta, 
vaikka kohtaukset olivat edeltävästi olleet jo 
pidemmän ajan lääkehoitoihin reagoimattomia. 

Epilepsialääkkeistä ei ole hyötyä LGI1-enke-
faliittiin liittyvien FBDS-kohtauksien hoidos-
sa. Epilepsian kehittymisen riski enkefaliitista 
toipuneilla potilailla näyttäisi olevan erittäin 
pieni, vaikka esimerkiksi 25–50 %:lla LGI1-en-
kefaliitin sairastaneista todetaan myöhemmin 
aivojen MK:ssa mesiotemporaalista skleroosia 
(36). Tämän perusteella vain harva potilaista 
tarvitsee pysyvää epilepsialääkitystä, joka on 
aiheellista purkaa asteittain pois kohtausten 
väistyttyä.

Mikäli potilas tarvitsee sairauden alkuvai-
heessa epilepsialääkitystä, tulisi välttää valmis-
teita, joihin liittyy psykiatrisia haittavaikutuksia 
(esimerkiksi levetirasetaami) tai kognitiivisia 
haittoja (esimerkiksi topiramaatti ja tsonisami-
di), koska ne voivat hidastaa paranemista. Jos 

psykiatriset oireet edellyttävät psykoosilääk-
keiden aloitusta, ei ole mielekästä valita epilep-
sialääkitystä, jolla on niiden kanssa haitallisia 
farmakokineettisiä interaktioita (esimerkiksi 
karbamatsepiini ja natriumvalproaatti). 

Psykoosilääkkeet voivat aiheuttaa NMDAR-
enkefaliittipotilaille autonomisen hermoston 
toimintahäiriöitä ja altistaa vaikealle neuro-
leptioireyhtymälle (37, 38). Tämän vuoksi on 
suositeltavaa aloittaa lääkitys pienellä annok-
sella ja edetä varovaisesti annosten suurentami-
sessa. Näyttöön perustuvaa suositusta psykoo-
sin tai sekavuuden farmakologiseen hoitoon ei 
ole, mutta toisen polven psykoosilääkkeitä on 
usein käytetty ensisijaisena vaihtoehtona, kos-
ka niiden käytön yhteydessä ekstrapyramidaa-
lioireiden ilmeneminen on vähäisempää kuin 
tavallisilla lääkkeillä. 

Lopuksi

Vasta-ainevälitteiset autoimmuunienkefaliitit 
ovat rajuoireisia tauteja, joiden varhainen diag-
nostiikka vaatii edelleen hyvää diagnostista vai-
nua. Varhain aloitettu riittävän tehokas hoito 
näyttää olevan keskeisessä asemassa toipumis-
ennusteen kannalta. ■
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