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Leukeemiad
Vereloomekoe pahaloomulised kasvajad, 

mida iseloomustab ebaküpsete 
rakkude proliferatsioon.

Sagedus ca  12,5 : 100 000, M>N
Lapseea kõige sagedasem maliigne haigus, 
kuid 90% leukeemiasse haigestunutest on täiskasvanud
Suremus 7,1 : 100 000 a



Etoloogia
Tavaliselt teadmata
Pärilik (sündroomid, mis tõstavad riski)

 Down’i sündroom, Fanconi aneemia, Ataxia teleangiektasia, Kleinfelter’s 
sündroom, Wiskott-Aldrich’ sündroom, Osteogenesis imperfecta

Kemikaalid
 benseeni ühendid
 Alküleerivad ained – ravimid (melphalan, chlorambucil,  cyclophosphamid, 

CCNU, BCNU)
Kiiritus  
Hematoloogilised haigused

 Müeloproliferatiivsed haigused
 Müelodüsplaasia
 Aplastiline aneemia

Human T-lymphotropic virus – T-rakuline leukeemia/lümfoom



Patogenees
Ühe  ebaküpse vereraku maliigne 

transformatsioon


kasvajarakkude kontrollimatu paljunemine 
luuüdis


normaalse vereloome supressioon


kasvajarakkude tsirkulatsioon perifeersesse verre


erinevate kudede infltratsioon



Jaotus
Äge müeloidne leukeemia
Äge lümfoidne leukeemia
Krooniline müeloidne leukeemia
Krooniline lümfoidne leukeemia



Äge müeloidne
M0  Mittediferentseerunud leukeemia 2-3%  
M1  Diferentseerumata müeloblastne leukeemia 20%
M2  Diferentseerunud müeloblastne leukeemia 25-30%
M3  Promüelotsütaarne leukeemia 8-15%
M4  Müelomonotsütaarne leukeemia              20-25%
M5  Monotsütaarne leukeemia 20-25%
M6  Erütroleukeemia              5%
M7  Megakarüoblastne leukeemia 1-2%

Äge lümfoidne
L1, L2 ja L3 rakulised

Diagnoosimiseks luuüdi aspiratsioon ja trepaanbiopsia!
 



Äge leukeemiaKrooniline leukeemia

Vanus diagnoosimisel                   Igas eas
Kliiniline algus                               Äkiline
Kulg (ravita)                                Alla 6 kuu
Kasvajarakud                         Ebaküpsemad
Aneemia                                    Kerge-raske
Trombotsütopeenia                 Kerge-raske
Lk                                               N või  või 
Organmegaalia                                Kerge

Täiskasvanueas
Varjatud
2-6 aastat
Küpsemad
Kerge
Kerge 

Väljendunud 



Äge leukeemia Krooniline 
lümfoidne leukeemia

Krooniline 
müeloidne 
leukeemia

Vanus haigestumisel ÄLL-lapsed
ÄML-igas eas 

Kesk- ja 
vanemaealised 

Noored täiskasvanud 

Lk üldarv  - 50%,  

Lk valem Blastid Väikesed 
lümfotsüüdid

Kogu müeloidne 
rida

Aneemia Raske  90% Kerge 50% Kerge 80%

Trombotsüüdid  -80%  - 20-30% - 60%

 - 10%

Lümfadenopaatia ÄLL sageli, ÄML 
harva

enamasti harva

Splenomegaalia 50-60% mõõdukas väljendunud



Kliiniline pilt
Luuüdi kahjustusest
Aneemia
Neutropeenia
Trombotsütopeenia

Kudede infltratsioonist
Hüpermetabolismist:  kaalulangus, higistamine



Kudede infltratsioonist

 luu- ja liigesvalu
 spleno- ja/või hepatomegaalia, lümfadenopaatia
 KNS- neuroleukeemia - 

intrakran. rõhu tõus, nägemishäired, kuklakangestus,
tasakaaluhäired, kraniaalnärvide halvatus

testiste turse
igemete, naha infltratsioon
teiste organite infltratsioonist tulenevad sümptomid

 



Muutused luudes
Sagedased ägeda leukeemia korral (ca 70%), 

harvad kroonilise korral
Kaebused: luu-ja liigesvalu ning turse haaratud 

kohtades, lülikehade kompressioonmurrud
Sagedamini pikkade toruluude otsad, lülisammas, 

kolju
Ükski leukeemia korral esinev luuline muutus ei 

ole päris spetsiiflne



Radioloogilised muutused luudes
‘Radiolucent metaphyseal bands’
Osteolüütilised destruktiivsed kahjustused
Periostaalne reaktsioon
Difuusne osteopeenia
Osteoskleroos



Radiolucent metaphyseal line

‘The Bone Lesions of Childhood Leukemia’ JAMES K. V. WILLSON



Osteolüütlised destruktivsed kahjustused
Algavad tavaliselt  pikkade toruluude spongioossest 

osast
Sageli sümmeetrilised

Jagatakse:  multiipelsed täpjad  lüütilised kolded
                       metafüüsi dekaltsifkatsioon
                       veenvad destruktsioon



Multipelsed 
täpjad 
lüütlised 
kolded

‘The Bone Lesions of Childhood Leukemia’ JAMES K. V. WILLSON



Metafüüsi dekaltsifkatsioon

‘The Bone Lesions of Childhood Leukemia’ JAMES K. V. WILLSON



Veenvad 
destruktsioonid

‘The Bone Lesions of Childhood Leukemia’ JAMES K. V. WILLSON
Radiographics General Case of the Day1
Laura 0. Dugan, MD #{14S9}usanj F. Meyer, MD #{149G}onzalo T Cbua



Periost reaktsioon

‘The Bone Lesions of Childhood Leukemia’ JAMES K. V. WILLSON



Diferentsaaldiagnostka
Väljendunud lüütilised muutused: metastaseerunud 

neuroblastoom -> ‘radiolucent line’ tavaliselt puudub, 
haarab pigem vaagnaluid ja reieluud; müeloomtõbi ja 
Langerhansi rakuline histiotsütoos samuti tavaliselt 
põlvest ja küünarnukist distaalsemaid luid ei haara;

‘radiolucent line´ skorbuudist-> metafüüsi plaat  ja 
lateraalsed kortikaalsed servad tavaliselt destrueeritud; 

‘radiolucent line´ alla 2a hulgas mittespetsiifline, 
vanemate seas harvem teiste haiguste korral (rasked 
kroonilised põletikulised haigused ja kasvajad)



Põrna, maksa, neerude haaratus

Tavaliselt difuusne haaratus koos organi 
suurenemisega

Harvem fokaalsed homogeensed madala signaaliga 
lesioonid



Varane postkontrast 
rasvsupr. T1 kujuts- 
kloroomid ( väga harv)

Spleno-, 
hepatomegaalia
Dif  diagn:  beniigne: infektsioosne,  
kongestiivne
maliigne : lümfoom, 
müeloproliferatiivsed haigused

‘CT Findings in Leukemia’  Elisabeth Heiberg1, Michael K. Wolverson

‘MRI of Focal Splenic Lesions Without and With Dynamic Gadolinium Enhancement ‘ A. Luna, R. Ribes



Leukeemia neerudes

‘Renal involvment in leukemia: report of two cases’ G. Bathla, G. Kahndelwal

‘Acute Lymphoblastic Leukemia Presenting as 
Bilateral Renal Enlargement in a Child‘ S.H.G. 
Ali a, F.M. Yacoub



Neuroleukeemia
Vähemalt 1 blast liikvoris annab diagnoosi!
Radioloogilisi leide saab jagada:
                Leukeemiast tulenevad
                Raviga seotud
                Infektsioossed komplikatsioonid



Leukeemiast tulenevad

Hemorraagia
Tserebraalne tromboos
Meningeaalne infltratsioon
Parenhümaalne infltratsioon  
Orbitaalne  infltratsioon
Spinaalne infltratsioon



Hemorraagiad

‘Neuroimaging in Pediatric Leukemia and Lymphoma: Diferential 
Diagnosis’ E. Vazques, J. Lucaya; RadioGraphics 



Leptomeningeaalne 
infltratsioon; 

Spinaalne epiduraalne mass
,MRI of central nervous system abnormalities in childhood leukemia’ E. Ulu, H. Töre

‘MRI, CT fndings in ALL with leptomeningeal disease ’ M. Ghesani,  D. Meltzer



Raviga seotud
Valgeaine haigus
Mineraliseeruv mikroangiopaatia
Parenhümaalse mahu kadu
Sekundaarsed neoplasmad
Hemorraagiad
Veenitromboos
Pöörduv posterioorne entsefalopaatia



Valgeaine haigus
Varane (1-6n): vasogeenne ödeem (tavaliselt leebem ja 

pöörduv)
Varane viivitatud (3n-mitu kuud): vasogeenne ödeem 

ja demüelinisatsioon
Hiline viivitatud: valgeaine nekroos, 

demüelinisatsioon, vaskulopaatia

Metotreksaat!



Valgeaine haigus

‘Neuroimaging in Pediatric Leukemia and Lymphoma: Diferential Diagnosis’ E. Vazques, J. Lucaya; RadioGraphics 



Mineraliseeruv mikroangiopaata
2a või rohkem aastaid hiljem
Basaalganglionite ja düstrooflise 

valgeaine kaltsifkatsioonid
Tänapäeval MRT T1 tõusnud, T2 

veidi langenud signaal 
basaaltuumades

‘Neuroimaging in Pediatric Leukemia and Lymphoma: Diferential Diagnosis’ E. Vazques, J. Lucaya; RadioGraphics 



Hemorraagia kiirituse tagajärjel tekkinud 
krüptlisest vaskulaarsest malformatsioonist

‘Neuroimaging in Pediatric Leukemia and Lymphoma: Diferential Diagnosis’ E. Vazques, J. Lucaya; RadioGraphics 



Pöörduv posterioorne leukoentsefalopaata
Tõusnud vererõhust (tsüklosporiin!)
Subkortikaalne vasogeenne ödeem, difusioonil hele

‘Neuroimaging in Pediatric Leukemia and Lymphoma: Diferential Diagnosis’ E. Vazques, J. Lucaya; RadioGraphics 



Leukeemia silmas: granulotsüütne sarkoom 
(kloroom)
müeloidse leukeemia korral 
rohkem lastel
kõige sagedamini orbitas, teistes koljuluudes
võib olla esmaleiuks
sageli mitmekoldeline
tavalisemaks sümptomiks on proptoos, periorbitaalne 

tselluliit, mass silma piirkonnas
Üldiselt algab orbita periostist, võib haarata 

ektraokulaarseid lihaseid, ekstra- ja intrakonaalset 
ruumi, pisaranääret



Radioloogiliselt
Pigem ümbritsev kui sissetungiv (luude ja skleera suhtes)
CT-l homogeenne veidi silmalihastest ja ajust 

hüperdensiivsem ja skleerast hüpodensiivsem, ei 
kaltsiftseeru, kontrasteerub ühtlaselt

MRT T1 iso-või hüpodensiivne, T2 iso- või veidi 
hüperintensiivne, homogeenne kontrasteerumine

dif. diagn: abstsess, hematoom, rabdomüosarkoom (sup 
orbita, erosiivne), Langerhansi rakuline histiotsütoos 
(erosiivne), metsataseerunud neuroblastoom (lüüt., 
kaltsif)



Granulotsüütne sarkoom

RadioGraphics ‘Pediatric Orbit Tumors and Tumorlike Lesions: Osseous Lesions of the Orbit’ E. Chung, M. Murphey



Leukeemia teststes
Sage retsidiivi koht!
Kliiniliselt avalduv ca 8%-l, kuid autopsial leid 25-

90%-l
Suurenenud valutu testis, UH-d difuusne või fokaalne 

hüpoehhogeene Doppler uuringul hüpervaskulaarne 
lesioon (homogeenne või mittehomogeenne)

Dif. diagn: primaarne testise tuumor (tav fokaalsed 
irregulaarsete lobulaarsete kontuuridega), lümfoom, 
sarkoidoos



Leukeemia testses

‘Lymphoma and Leukemia Involving the Testicles: Findings on Gray-Scale and Color Doppler Sonography’ D. Mazzu, R. Jefrey



Naha ja limaskestade infltratsioon



Kasutatud kirjandus
 ‘The Bone Lesions of Childhood Leukemia’ JAMES K. V. WILLSON
 Radiographics  ‘General Case of the Day1’ Laura 0. Dugan, MD #{14S9}usanj F. Meyer, MD 

#{149G}onzalo T Cbua
 ‘Bone lesions in chronic  granylocytiv leukemia’  L. Kumar, B. Baid, Y. Singh
 ‘Neuroimaging in Pediatric Leukemia and Lymphoma: Diferential Diagnosis’ E. Vazques, J. Lucaya; 

RadioGraphics 
 RadioGraphics ‘Pediatric Orbit Tumors and Tumorlike Lesions: Osseous Lesions of the Orbit’ E. Chung, 

M. Murphey
 Lymphoma and Leukemia Involving  the Testicles: Findings on Gray-Scale  and Color Doppler 

Sonography Dianne Mazzu R. Brooke Jefrey
 ,,Ultrasound Diagnosis of  Testicular  Leukemia” Anthony R. Lupetin,  William King,III,  Philip Rich,  

Richard B. Lederman 
 RadioGraphics ‘Neoplastic and Nonneoplastic Proliferative Disorders of the Perirenal Space: 

Crosssectional Imaging Findings’ V. Surabhi, C. Menias
 ‘MRI, CT fndings in ALL with leptomeningeal disease’ by M. Ghesani, D. Meltzer
 ‘CT Findings in Leukemia’  Elisabeth Heiberg1, Michael K. Wolverson
 ‘MRI of Focal Splenic Lesions Without and With Dynamic Gadolinium Enhancement ‘ A. Luna, R. 

Ribes
 ‘Renal involvment in leukemia: report of two cases’ G. Bathla, G. Kahndelwal
 ‘Acute Lymphoblastic Leukemia Presenting as Bilateral Renal Enlargement in a Child‘ S.H.G. Ali a, F.M. 

Yacoub
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