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Luuüdi… 

 

 Punane luuüdi 

 Kollane luuüdi 

 

 Trabekulaarne luu? 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Caput_femoris_cortex_medulla.jpg 

… on luuüdiõõne sisaldis, kus võib leiduda rohkesti  

vererakkude tüvivorme või rasvkude. (Meditsiinisõnastik, 2004) 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/51/Caput_femoris_cortex_medulla.jpg


Punane luuüdi Kollane luuüdi 

H2O 40% 15% 

Rasv 40% 80% 

Valk 20% 5% 

http://www.lab.anhb.uwa.edu.au/ 

http://wikidoc.org/ 

 

http://wikidoc.org/images/9/90/Normal_bone_marrow_0002.jpg


Punane luuüdi 

Ross  2011 



Luuüdi rasv 

 Morfoloogiliselt rasvarakud veidi väiksemad 

kui muudes keha piirkondades?  

 Kogu keha rasva hulk korreleerub luuüdi 

rasva hulgaga  

 Nälgimisel luuüdi rasva hulk kasvab  

 Keerulises interaktsioonis luukoega 

○ Kas osteoporoos on tegelikult luu rasvumisest 

tingitud haigus?  

 







MRT kuvamine 

 MRT on luuüdi kuvamise valikmeetodiks 

 

 T1w SE 

 T2w fs või 

 STIR 

 

 GRE out-of-phase? 

 Gd-DTPA? 

 DWI? 



Luuüdi (normi) hindamine (1): 

signaali intensiivsus 

STIR T1 

Helms  2009 



T1 

Shah 2011 



Luuüdi (normi) hindamine (2): 

lokalisatsioon 

T1 
STIR 



Luuüdi konversioon 

 Sünnihetkel on praktiliselt kogu luuüdi punane, 

mis vanusega hakkab kindlas ajalises 

järjestuses asenduma kollase luuüdiga 

 

Vaagen, selgroog 

Õlavarred, reied 

Käsivarred, sääred 

Labakäed, -jalad 



Luuüdi konversioon 

Proksimaalne metafüüs 

Distaalne metafüüs 

Diafüüs 

Epifüüs, apofüüs 

Stoller 2007 



 Erandiks õlavarre- 

ja reieluu 

proksimaalsed 

epifüüsid 

Helms 2009 



Luuüdi konversioon 

Perifeeria 

Tsentraalsed osad 



Täiskasvanu tüüpiline punase 

luuüdi paigutus 

 Indiviiditi võib punase 

luuüdi hulk olla erinev 

 Reeglina paigutus 

ligikaudselt sümmeetriline 

Vogler 1988 





Fokaalsed muutused  

T1 T1 

T1 



T1 Out of phase GE 

Biopsial kinnitus punase luuüdi leid 



Luuüdi patoloogiad 

 Luuüdi proliferatsiooniga seotud 

haigused/protsessid 

 Luuüdi vähenemise /puudumisega seotud 

haigused 

 Luuüdi asendavad haigused 

 Vaskulaarsed muutused / haigused 

 Muud 

Helms 2009 



Luuüdi proliferatsiooniga seotud 

protsessid -  rekonversioon 

 vastupidises suunas konversioonile 

 suurenenud vajadus hematopoeesi järgi 

 normaalse punase luuüdi vähenemine 

 ülekaalulistel naistel 

 mäestiku tingimustes 

 tippsportlastel 

 G-CSF teraapia 

 hemolüütilised aneemiad 

 



Rekonversioon 

27 a. naine, sirprakne aneemia – iseloomulik lisaks luu infarktide olemasolu 

T1 



Lümfoproliferatiivsed haigused 

 reeglina lähtub protsess luuüdist endast 

pärinevast rakuliinist 

 pildiliselt pigem difuusne leid, kuid võib olla 

ka fokaalne 

 reeglina pildiline leid ei ole spetsiifiline 

 MRT võib anda viite haiguse olemasolule, 

ulatusele ja paiknemisele 

○ vähendada vale-negatiivsete luubiopsiate arvu 

○ lümfoomide korral kontralateraalse niudeluuharja 

biopsia annab lisa positiivse proovi kuni 26%-l 

juhtudel (Menon NC, 1979) 

 



Robbins, 2009 



Leukeemia 

 Reeglina difuusne infiltratsioon 

 Prolifereeruvad kasvajarakud asendavad tavalise 

luukoe rakud (rasvarakkude arv ↓) 

 Algfaasis ei pruugi olla MRT-s nähtav 

 T1↓, T2↑ 

 Lastel, kellel rohkem punast luuüdi, võib leid olla 

normiga kattuv (ALL) 

 Leukeemiaga võib kaasneda koldeväliselt 

kompensatoorne punase luuüdi hüperplaasia! 

 



Stoller 2007 



2 a. laps, kaebuseks lonkamine, tava Rö normleid, biopsial leukeemia 

T1 STIR 



Krooniline müelogeenne leukeemia Stoller 2007 

T1 

STIR 



Müeloom 

 plasmarakkude kontrollimatu vohamine 

 sekreteerivad monoklonaalset antikeha 

 lisaks sekreteerivad osteoklaste 

stimuleerivat faktorit – osteopeenia 

 ja aineid, mis pidurdavad hematopoeesi – 

algfaasis võib rasvarakkude hulk tõusta 



Müeloom MRT-s 

 erineva välimusega 

 normileid, fokaalsed kolded, heterogeenne 

signaal, difuusne (homogeenne) 

 T1 võrdne või madalam lihase signaalist 

 T2 variaabelne 

 Ravijärgne hindamine:  

 kolle ei eristu enam 

 ei kontrasteeru 

 kontrasteerub perifeerne ääris 

 püsib kontrasteerumine 

 



T1 

T2 

T2* 

“mini-brain” 



T1 T2 



T1 T1 + Gd 



Monoklonaalsed gammopaatiad 

 müeloom 

 primaarne amüloidoos 

 Waldenströmi makroglobulineemia 

(lümfoplasmatsütaarne lümfoom) 

 mittemülomatoossed monoklonaalsed 

gammopaatiad (võib minna ajas 

agressiivseks) 

 



Luuüdi asendavad haigused 

- lümfoom 

 Hodgkini ja mitte-Hodgkini lümfoom 

 95% primaarne kolle mujal  

 lahangul ekstraskeletaalse lümfoomiga haigetel 

luude haaratus 20-50%-l (rohkem mitte-Hodgkin) 

 fokaalne või difuusne 

 reeglina madal T1 

 primaarne luu lümfoom: ühe luu haaratus, 6 jooksul 

ei tule esile lümfisõlmede või vistsera haaratust 

 



Hwang 2007 

T1 

T2 

Pimesi biopsia ebatäpne 

Multifokaalne Hodgkini lümfoom 



Metastaasid 

 STIR, T1 enne ja pärast Gd 

 kogu keha MRT skriining? 

 sagedasimad prostata-, rinna- ja 

kopsuvähk 

 reeglina (multi)fokaalne 

 T1 ↓, T2↑, sklerootilised T2 ↓ 



T1 STIR 

urachuse adenokartsinoomi mts, Rö ja stsintigraafia norm 



prostata vähi mts-d 

T1 T2 



T1 

ravijälgimine 

T1 halo – “hea”, T2 halo - paha 



Osteoporootiline murd Patoloogiline murd 

Signaalimuutus lülikeha piires Signaalimuutus ulatub posterioorsele 

Tavaliselt puudub pehmekoeline 

mass /hematoom 

Seotud massiga 

Kollane luuüdi osaliselt säilunud Protsess haarab kogu lülikeha 

Nõgus tagumine sein Kumer tagumine sein 

Murrujoon näha Ei näe murrujoont 

Pigem üksik 

Kahtlusel biopsia või kordusuuring 8 nädala pärast 

Helms 2009 



T1 

koormatud anamnees  

8 nädala pärast 



L5 biopsial rinnavähi mts 



Normaalse luuüdi 

vähenemine või puudumine 

 vereloomekoe puudumine 

 difuusne / regionaalne 

 MRT-s rasvale vastav signaal (T1↑) 

 Põhjus: kemoteraapia, kiiritusravi või 

aplastiline aneemia 



Aplastiline aneemia 

 punase luuüdi vähenemine 

 50% idiopaatilised 

 pildiliselt heterogeenne, ravi tulemusel 

fokaalsete punase luuüdi saarekeste teke 

kollase luuüdi foonil 



T1 

ravi järgne, biopsial tavaline 

punane luuüdi 

Lisaks AVN-d 

Aplastiline aneemia 



Kemoteraapia 

 Müelotoksilised ained 

 Rakkude hävimine, turse, fibriini ladestus 

 Sõltub režiimist ja rakkude tundlikkusest, 

kuid reeglina ~1 kuu jooksul peaks olema 

saavutatud täielik luuüdi kadumine 

 Luuüdi hüpoplaasia, rasva domineerimine – 

T1↑, T2~ 

 Kui areneneb välja ulatuslik fibroos, siis nii 

T1 kui T2↓ 

 



süsteemse keemiaravi järgne ülesvõte 



Sageli kasutatakse kemoteraapiaga seoses G-CSF / GM-CSF 

9 kuud hiljem 



Kiiritusravi järgsed 

muutused 
 Ägeda faasi muutused: 

 Rakkude hävimine, turse – T2↑ 

 Rasv asendus – T1↑ 

 Kroonilise faasi muutused (6. nädal): 

 Rasv asendus, vaskulariseerituse ↓ – T1↑, CE↓  

 Tüsistused 

 AVN, murrud, kasvaja 

 Rekonversioon: 

 Sõltub patsiendi east ja kiirgus doosist (kuni 

40Gy) – taastumine reeglina 12 kuu jooksul 

 



Kiiritusravi järgsed muutused 

Nöbauer, Uffmann, 2005 

T1 T2 STIR 



Vaskulaarsed muutused 

 Nn. luuüdi turse (T2↑, T1~) 

 Trauma, infektsioon, tuumor, liigeshaigus jne. 

 Transientne puusa piirkonna osteoporoos (valulik 

luuüdi turse sündroom) 

 Regionaalne migratoorne osteoporoos 

 Reflektoorne sümpaatilise düstroofia sündroom 

 Osteonekroos 



Osteoid osteoom ja turse 



Lateraalne patella dislokatsioon 

http://mskcases.com/index.php?module=article&view=135 



Transientne puusa piirkonna 

osteoporoos 

T1 
STIR 

Helms 2009 

noored ja keskealised mehed, rasedad, reieluu pea/kaela piirkond,  

3-12 kuu jooksul läheb ise üle, luuüdi turse sündroom 



Regionaalne migratoorne 

osteoporoos 

T1 
STIR 

Helms  2009 
patsiendil varem esinenud leid puusas ja hiljem leiti 

hüppeliigese piirkonnas 



Isheemia 

T1 T2 



T1 T2 

Hwang 2007 



Varia: difuussed madala signaaliga 

protsessid - Osteopetroos 

T1 



Hemosideriini ladestus 

T1 T2* T1 

sirprakne aneemia hemosideroos 



Müelofibroos 

T1 T1 

T2, fs 



Varia: Gaucher’i tõbi  

(1882) 
 Lüsosomaalse glükotserebrosidaasi 

puudulikkus 

 Lipiidne materjal koguneb histiotsüütidesse 

 Maksa, põrna suurenemine, aneemia, 

hüübivushäired, neuroloogiline sümptomaatika 

 Luuüdi aksiaalne skeleti ja proksimaalne 

jäsemete skeleti osas 

 Ensüüm asendusteraapia (imiglucerase) 

 USA-s 1:100 kandja, esinemissagedus 

1:40000 



http://diseasepictures.info/gaucher-disease/gauchers-disease-type-2-3-effect/ 



Erlenmeyeri kolb 

enne ravi 1 aasta peale ravi algust 



Varia: seroosne atroofia 

 Kaheksia 

 Anorexia nervosa 

 AIDS 

T1 STIR 



Kokkuvõte 

 T1, STIR või T2 fs 

 Adekvaatseks hindamiseks vaja teada punase 

ja kollase luuüdi normaalset paigutust 

 Patoloogiad sageli sarnased (MRT-s näeme 

muutusi rasva hulgas!) 

 Kasvajalised protsessid, rekonversioon (peamiselt 

T1↓) 

 Luuüdi (vereloomekoe) vähenemisega seotud 

patoloogiad (T1↑) 

 Vaskulaarsed muutused, turse? (T2↑) 

 … 
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Tänan tähelepanu eest! 

http://www.flickr.com/photos/jannemans/2707117454/in/pool-leuvenblogt

