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 10 a poiss 

 2011a märtsi lõpus trauma (kukkus koolis trepil, lõi 

selja vastu astet ära) 

 Kukkumise järgselt seljavalud, paresteesiad jalgades 

 Valu pikal seismisel, ette kummardamisel, kõval pinnal 

lamamisel 

 Anamneesis 

 liigeste hüpermobiilsus 

 al 2009 a-st ketendus küüntel ja sõrmedel 

 



 Aprilli alguses pöördus lastekliiniku valvetuppa 

 Teostatud röntgeni ülesvõtted vaagna ja selja 

piirkonnast 



Rö 04.04.11 

Th12 



 Lameselgsus, S1 lumbalisatsioon, Th12 hõrenemine 

ja sissesurutus – traumast?  

 Raviks määrati diklofenaki (esialgu regulaarselt (2x2 

näd vältel), hiljem valu korral) 

 Kodus lamamisrežiim 

 

 Vereanalüüsides 

 Erütrotsüütide settereaktsioon veidi kiirenenud 



 Valud püsivad 

 06.05.11 KT uuring 

lülisamba lumbaalosast 

 Kerge L5/S1 diski 

protrusioon 

 Torakaallülid uuringu 

piirkonnast väljas 



07.06.11 MRT uuring 

T2 TSE T1 TSE 

Th8 Th8 

Th8 Th8 



07.06.11 MRT uuring 

 Th10 ja Th12 lüli kraniaalne lõpp-plaat eesmises 

osas imprimeeritud, lülikehades luuturse -> 

kompressioonfraktuur 
 diski protrusiooni lülisamba lumbaalosas ei ilmestu 



20.06.11 

 Tugev kaelavalu, mis kiirgub ka vasakule 

oimupiirkonda 

 Traumat eitab 

 KT uuring, mis lapse sundseisu tõttu raskesti 

hinnatav 

 Konsulteeritud neurokirurgiga, kelle arvates tortikollis 

tingitud pigem lihaspingest 

 Kaebused taandusid füsioteraapiaga, selja ortoos 



 August 2011 - seljavalu episood 

 Sept 2011 – ortopeedi vastuvõtul 

 Röntgen ülesvõtetel leid süvenenud 

Th8 

Th8 



01.11.11 MRT uuring 

T2 FS T2 T1 

Th8 
Th8 

Th8 



Vertebra plana DDx 

 iMELT 

 (Infektsioon) 

 Metastaasid/ müeloom 

 Eosinofiilne granuloom 

 Lümfoom/ leukeemia 

 Trauma/ TB 

•http://www.rad.washington.edu/academics/academic-sections/msk/teaching-

materials/online-musculoskeletal-radiology-book/general-

principles/?searchterm=vertebra plana 

•http://www.radsurity.org/musculoskeletal.htm 



Eosinofiilne granuloom 

 Haigus kulgeb tuumorisarnaste lesioonidena, milles 
esineb Langerhans-tüüpi histiotsütooside 
proliferatsioon 

 Esineb peamiselt lastel 

 Sümptomid on väga varieeruvad 

 Üksikud või multiipelsed lesioonid 

 Haaratud võivad olla koljuluud, vaagen, lülikehad, 
roided, pikad toruluud 
 Multiipelsed lesioonid, pigem on haaratud lülikehad ja 

roided 

 Lülikeha haaratus tavaliselt terves ulatuses; võib tekkida 
vertebra plana -> neuroloogilised sümptomid 

 Lülisambast kõige enam rinnaosa > lumbaalosa 

 Lülikeha kõrgus aja jooksu taastub, kuni 50% •“Magnetic resonance imaging of the brain and spine”, 4th edition, 

2009 

•RadioGraphics 2009; 29:1159–1177 

•AJR 2011; 196:S87–S91 0361–803X/11/1966–S87 



Eosinofiilne granuloom 

 RÖ 

 Ümarad, teravalt piirdunud lüütilised, mittesklerootilised 

kolded 

 Lülikeha madaldumine 

 Ümbritsev pehmekoeline mass võib/ei pruugi olla 

 KT 

 Pehmekoelise massi diagnostika parem 

 MRT 

 T1 madala signaaliga (võrreldes luuga) 

 T2 kõrge signaaliga 

 Diskivahemikud säilivad 

 Võib olla raske eristada metastaasist 
•“Magnetic resonance imaging of the brain and spine”, 4th edition, 2009 

•http://www.wheelessonline.com/ortho/eosinophilic_granuloma_of_the_spine 

•http://thehealthscience.com/showthread.php?169474-Imaging-in-Eosinophilic-Granuloma-of-the-

Skeleton 



L1 vertebra plana 

•http://www.ajnr.org/content/31/5/787.full 

•http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S036301880900093

0 

A – KT sag MPR,  B – T2 sag; 

18 kuune poisslaps vertebra plana´ga; 

L3 lülikeha on kõrguselt tunduvalt madalam, 

ümbritsevad lülivahemikud ja diskid tavalised 



Eosinofiilne granuloom 

 Ravi 

 Konservatiivne ravi 

 Üksik kolle 

 Kuni 50% lülikeha kõrgusest võib taastuda 

 Küretaaz koos allograafilise implantaadiga 

 Kemoteraapia 

 Steroidid 

 Kiiritusravi 

1. http://www.ajnr.org/content/31/5/787.full 

2. http://www.wheelessonline.com/ortho/eosinophilic_granuloma_of_the_spine 



Jaanuar 2012 

 Selja- ja kõhuvalud püsivad 

 Püsti suudab seista lühiaegselt, vajub ettepoole 

 Sundasend (kõverkaelsus) 

 Selili lamamine on problemaatiline 

 Pediaatria osakonnas uuringutel 

 Kahtlus Langerhansi rakulisele histiotsütoosile 

 Diagnoositakse psoriaas küünte haaratusega 

 



10.02.12 MRT uuring 

T2 T1 

Th8 Th8 



T2 T2 T1 T1 

10.02.12 10.02.12 01.11.11 01.11.11 

Th8 

Th8 
Th8 

Th8 



Aprill 2012 

 Valu on olnud lühiajaline 

ja episoodiline 

 Uus rö uuring 

lülisambast 

 

 Arutatud mitmeid kordi 

biopsia võtmise üle 



Krooniline retsidiveeruv multifokaalne 

osteomüeliit (CRMO) 

 Kasutatakse veel: 

 Krooniline skleroseeriv osteomüeliit 

 Condensing osteitis 

 Skleroos ja hüperostoos 

 Primaarne krooniline osteomüeliit 

 Pustuloosne artrosteiit 

 Lümfoplasmatsellulaarne osteomüeliit (histoloogid) 

 Täiskasvanutel nimetatakse sarnast haigust SAPHO 
sündroomiks 

 Sünoviit, akne, pustuloos, hüperosteoos, osteiit 

 Histoloogiliselt on luu kolletes olevad muutused sarnased 

 CRMO-d peetakse erinevaks haiguseks, millel on SAPHO 
sündroomiga mõned sarnased jooned 

• Girschick H. Orphanet encyclopedia, March 

2002 

• AJR 2011; 196:S87–S91 0361–803X/11/1966–



Krooniline retsidiveeruv multifokaalne 

osteomüeliit (CRMO) 

 Laste ja noorte täiskasvanute põlelikuline haigus, 

mis väljendub mittebakteriaalse osteomüeliidina 

 Põhjust ei teata 

 Tüüpiline leid 

 Lüütiline ja sklerootiline lesioon pikkade luude 

metafüüsidel või klaviikula mediaalses osas 

 Haaratud võivad olla ka lülikehad, vaagen, roided, 

mandibula jne 

 Diagnoos teiste haiguste välistamisel 

RadioGraphics 2009; 29:1159–1177 



Epidemioloogia 

 Peamiselt lastel 

 keskmine iga 10a (6 kuud ... 55a) 

 N>M 

 Esineb sagedusega 1:1,000,000 

 Põletiku allikat ei teata 

 Seos psoriaasi ja põletikulise soolehaigusega – 

viitab autoimmuunsele haigusele 

 

•RadioGraphics 2009; 29:1159–1177 

•AJR 2011; 196:S87–S91 0361–803X/11/1966–S87



Kliinik 

 Kaebused on mittespetsiifilised 

 Valu, turse, puutetundlikkus, liikuvuse piiratus 

 Võib esineda ka palavik 

 Kaebuste kestus on varieeruv 

 Haiguse kulg n.ö. remissioonide ja ägenemistega 

 Labor 

 Mittespetsiifiline 

 Veidi tõusnud erütrotsüütide settekiirus ja CRV 

 Leukotsüütide arv on normi piires 

•RadioGraphics 2009; 29:1159–1177 

•AJR 2011; 196:S87–S91 0361–803X/11/1966–S87



Histopatoloogia 

 Mittespetsiifiline abakteriaalne põletik 

 Granulotsüütide infiltratsioon varases staadiumis 

 Hilisemas staadiumis lümfotsüütide ja monotsüütide 

infiltratsioon 

 Ühes koldes võib leida erinavas staadiumis 

põletikulisi muutuseid 

•RadioGraphics 2009; 29:1159–1177 

•Girschick H. Orphanet encyclopedia, March 2002



Kollete lokalisatsioon 

 Pikad toruluud 

 Klavikula 

 Lülisammas 

 Vaagen 

 Si liigesed 

 Roided 

 Sternum 

 Skapula 

 Mandibula 

 Käete ja jalgade luud 

 Tavaliselt mitu lesiooni 

 Enam alajäsemetes 

 Kõige sagedamini on 

haaratud metafüüs 

(75%) 

 

RadioGraphics 2009; 29:1159–1177



Röntgen ülesvõttel  

Osteolüütiline kolle 

 

 

Sklerootilise servaga osteolüütiline kolle 

 

 

Koldes korraga lüütilised ja sklerootilised alad 

 

 

Üleni sklerootiline kolle  

(koos hüperostoosiga) 

RadioGraphics 2009; 29:1159–1177



RadioGraphics 2009; 29:1159–1177



Lülisamba haaratus 

 ~3% kolletest 

 Kõige sagedasem, kus esineb patoloogiline murd 

 Lülisamba rinnaosa > lumbaalosa 

 Sümptomid 

 Valu 

 Skolioos, küfoos 

 Radioloogiline leid 

 Osaline või täielik lülikeha kõrguse kadu -> vertebra plana 

RadioGraphics 2009; 29:1159–1177



•AJR 2011; 196:S87–S91 0361–803X/11/1966–

S87 

T1 sag, kontrastainega 



MRT 

 Lülikehade signaali muutus  
 T1 madal signaal 

 T2 kõrge signaal 

 Kõrguse osaline või täielik kadu 
 Pehmekoeline komponent puudub (aitab eristada 

pahaloomulisest haigusest) 

 Kõrvalasetsev disk üldiselt haaratud ei ole (võib 
esineda mõningast kõrguse langust või signaali 
muutust, kuid haigus üle diski ei levi) 

 Aitab leida teisi haaratud lülisid, mis kliiniliselt või 
teiste uurimismeetoditega jäävad märkamata 

 Dünaamika jälgimine 

•RadioGraphics 2009; 29:1159–1177 

•AJR 2011; 196:S87–S91 0361–

803X/11/1966–S87 



RadioGraphics 2009; 29:1159–1177 

T1 sag T2 sag 



MRT kogu kehast 

 Aitab leida asümptoomseid koldeid 

 Multifokaalsus alati 

 Kollete sümmeetrilisus 

 On tundlikum teistest uurimismeetodistest 

 Tavaröntgeni tundlikkus võrreldes MRTga 0.13 

 Kliinilise uurimise tundlikkus võrreldes MRTga 0.31 

 Puudub kiirguskoormus (stsintigraafia) 

Radiology: Volume 252: Number 3—September 

2009 



DDX 

 Subakuutne ja krooniline infektsioonse (bakteriaalne) 

osteomüeliit 

 Eosinofiilne granuloom 

 Pahaloomulised haigused (leukeemia, lümfoom, 

Ewingi sarkoom) 

RadioGraphics 2009; 29:1159–1177



Teistest aitab eristada 

 Ei õnnestu leida tekitajat 

 Mittespetsiifiline histopatoloogiline leid 

 Pikk kliiniline kulg (kaebused tekivad ja kaovad) 

 Mitu kollet 

 Atüüpilistes kohtades (klaviikula, bilat. 

Sümmeetriline) 

 Mitu lüütilist kollet koos skleroosi või hüperostoosiga 

 Ei teki abstsesse, fistulaid ega sekvestreid 

 Ei allu adekvaatsele AB ravile 

 Kaasnevad põletikulised haigused nagu psoriaas, 

palmoplantaarne pustuloos, põletikuline soolehaigus 

 •RadioGraphics 2009; 29:1159–1177 

•AJR 2011; 196:S87–S91 0361–803X/11/1966–S87



 Kuna pildiline leid on mittespetsiifiline, eriti haiguse 

varases etapis, siis biopsia ja külv on vajalikud, et 

haigust kinnitada 

RadioGraphics 2009; 29:1159–1177



Ravi 

 Põletikuvastane ravi 

 Peamiselt NSAID sümptomaatilise ravina 

 Efektiivsus kuni 80% 

 Seotud kollete arvuga (kellele ravi ei aidanud, neil oli haiguse 

alguses enam koldeid) 

 Korduvate ägenemiste korral 

 Steroidravi 

 Bifosfonaadid 

 sulfasalazine 

•AJR 2011; 196:S87–S91 0361–803X/11/1966–

S87 

•Girschick H. Orphanet encyclopedia, March 



Prognoos  

 Haiguse kulg on ettearvamatu 

 Tavaliselt paranemine iseeneslik (kuude või aastate 

möödudes) 

 Tüsistused 

 Enneaegne epifüüsiplaatide sulgumine 

 Luude deformatsioonid 

 Küfoos  

•RadioGraphics 2009; 29:1159–1177 

•AJR 2011; 196:S87–S91 0361–803X/11/1966–

S87 
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