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III a radioloogia resident 



12 päeva vanune tütarlaps 

• Suunatud perearsti poolt uuringutele 
kõhukinnisusega, laps vaevleb, nutab 
praktiliselt kogu päeva, iste üle päeva, abiga; 
oksendamist ei ole 

• Ema on märganud, et laps ei lase katsuda 
kõhtu ja mähkida  

 



Vereanalüüsid 

• WBC ealise normi piires 

• CRV 6 mg/l (n <3 mg/l) 

• SR 6 mm/h (n 2-6 mm/h) 

• Verekülvid negatiivsed 



Objektiivne leid 

• Jalgades aktiivseid liigutusi ei näe 

• Passiivsel liigutamisel kiljuv nutt 

• Turset ega punetust ei ole 

• Vertikaalasendisse pannes vasak jalg jääb 
sundasendisse -> Osteomüeliit? Artriit? 
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Ravi 

• Vastavalt kehakaalule oksatsilliini ja 
gentamütsiini 4 nädalat 

• Reaktsioon hea- 1. nädala jooksul kliiniliste 
sümptomite taandumine 



24.06.13 



Osteomüeliit lastel 

• Sagedus ca 3-20/100 000 aastas (äge ca 8/100 
000, alaäge ca 5/100 000) 

• Sagedamini alla kolmeaastastel, kõige 
sagedamini alla üheaastastel lastel 

• M:N 1/9:1 

• Sagedamini pikkades toruluudes, eriti femuris 
ja tibias ning humeruses 

• Imikutel ca 10-20%-l mitmekoldeline 

 



Jaotus 

• Äge- kaebused püsinud alla 14 päeva 
• Alaäge – kaebused püsinud üle 14 päeva 
• Krooniline – üle 6 nädala 

 
• Lastel tavaliselt põhjus hematogeenne mikroorganismi levik 
• Tekitajateks tavaliselt Staphylococcus aureus (ägeda hematogeense 

OM puhul 95 %), Streptococcus β-haemolyticus, Streptococcus 
pneumoniae, Escherichia coli ja Pseudomonas aeruginosa 

• Harvem otsene levik või traumajärgne 
• Lastel vaskulaarsest puudulikkusest (diabeet) tekkinud OM väga 

harv 
 
NB! Erivorm mittebakteriaalne krooniline rekurrentne multifokaalne 

osteomüeliit 
 



Kliiniline ja laboratoorne leid  

Kliiniline ja laboratoorne leid võivad olla vähe 
väljendunud!!! 

 
• Valu ja funktsiooni piiratus 
• Turse, punetus, soojuse produktsioon 
• Palavik, jõuetus 
• Erütrotsüütide settekiiruse tõus (üle 40 mm/h parima 

ennustava väärtusega)! 
• CRV tõus 
• WBC sageli ei pruugi tõusta 
• Verekülvid kahjuks sageli ei anna tekitajat 
 



Patofüsioloogia 

• Kasvavas skeletis metafüüs ja diafüüs jagavad 
samu artereid ja veene, mis moodustavad 
metafüüsis nn. sinosoidaalseid järvekesi -> hea 
bakteritel kuhjuda 

• Kuni 12-18 kuu vanuseni imikutel on epifüüsi ja 
metafüüsi ühendavad transfüseaalsed 
veresooned-> soodustatud levik liigesesse (hiljem 
veresoonteta füüs takistab põletiku levikut 
epifüüsi) 

• Imikutel immuunsüsteem ebaefektiivsem ja 
kliiniline leid võib olla segadusse ajav! 



Terminoloogia 

• Sekvester- nekrootilise luu segment, mis on 
eraldatud elusast luust granulatsioonkoe poolt 

• Involucrum- uus elusa luu kiht, mis moodustub 
surnud luu ümber 

• Cloaca- involucrumisse moodustunud ava, mis 
ühendab luusisemust luuvälise koega 

• Siinus- luust naha pinnale jõudev trakt 
• Luuabstsess (Brodie abstsess) – selgepiiriline 

granulatsioonkoega (ja sageli ka kõvastunud 
luukoega) ümbrisetud infektsiooni fookus 



Osteomüeliidi areng 



Soovitatav radioloogiliste uuringute 
strateegia 



Soovitatav radioloogiliste uuringute 
strateegia 



Röntgenuuringud 

• sensitiivsus 20–75 %, spetsiifilisus 75–83 % 

• EI SOBI DIAGNOOSI PÜSTITAMISEKS, KUI 
SÜMPTOMITE TEKKEST ON MÖÖDAS VÄHEM 
KUI 10 PÄEVA! 

(Varane röntgen tehakse pigem luumurdude, 
kasvajate välistamiseks) 

• Nähtav kui lesioon on vähemalt 1 cm suurune 
ja vähemalt 30-50% luu mineraalidest on 
kadunud! 



Röntgenuuringud 

• Olenevalt protsessi kestusest: periostaalne 
tihenemine, lüütilised kahjustuskolded, 
korteksi siseserva erosioonid (endosteal 
scalloping), osteopeenia,  trabekulaarse 
arhitektuuri kadu, uue luukoe lisandumine 
(involucrum), sklerootilise servaga abstsessid, 
sekvestrid, sekvestritega siinustraktid. 



Akuutne osteomüeliit 



Subakuutne 
osteomüeliit 



Brodie abstsess 



Krooniline osteomüeliit 



Ultraheliuuring 

• Tuvastab muutuseid mitmeid päevi varem kui 
röntgenuuring 

• Pehme koe turse, vedelikukogumikud, 
vaskularisatsiooni rohkenemine 

• Periosti elevatsioon, subperiostaalsed 
põletikulised vedeliku/mäda kogumikud 

• Korteksi defektid, võõrkehad, mäda poolt 
ümbritsetud sekvestrid 

• Septilise artriidi diagnostika 



Äge ja krooniline osteomüeliit 



MRT uuring 

• Sensitiivsus 81-100%, spetsiifilisus 75-96% 

• Parim meetod osteomüeliidi avastamiseks ja 
ulatuse hindamiseks, eriti varajases perioodis, 
juba 3.-5. päeval sümptomite algusest 

• Esmaselt tekkiv  luuüdi signaali muutus eriti 
rasvsupressiooniga kujutistel nähtav juba 1.-2. 
päeval!!! 

• Liikumatult olekuks lastel vajadus 
sedatatsiooniks/anesteesiaks  

 

 



MRT uuring 

• T2 ja rasvsupressiooniga T1 või T2 turse, efusiooni, 
granulatsioonkoe hindamiseks-> hüperintensiivsed 

• T1 anatoomia, luuüdi, rasva, hemorraagia, lubistuste, 
fraktuurijoonte, tuumori servade hindamiseks;  

Korteks, periost, sekvester, involucrum T1 ja T2 
hüpointensiivsed 

• Kontrastiga uuring näidustatud spinaalse OM korral ja 
juhtudel, kui muud uuringud ei anna adekvaatset 
tulemust; näitab paremini abstsessi 

• Multfokaalsetel juhtudel või kui OM kahtlustatav koht 
on ebaselge soovitatakse kogu keha STIR-i. 



T1 STIR cor, PD ax, T2 fatsat ax 



Superiostaalne 
vedelikukogumik/abstsess 



KT uuring 

• Kroonilise osteomüeliidi puhul sensitiivsus ca 
67%, spetsiifilisus ca 50% 

• Põhiroll on kroonilise osteomüeliidi korral 
sekvestrite otsimine 

• Võrreldes MRT-ga tulevad paremini esile 
sekvestrid, involucrum, cloaca-d ja luukoes 
ning pehmes koes olev gaas 

• Interventsioonide läbiviimiseks 

 



Clivus 



Krooniline OM: 
involucrum, 

cloaca, 
sekvester 





Krooniline rekurrentne 
multifokaalne 
osteomüeliit 

• Autoimmuunne mittebakteriaalne tavaliselt mitmekoldeline 
rekurrentne rohkem laste ja noorte täiskasvanute haigus 

• Lüütilised ja sklerootilised lesioonid toruluude metafüüsides 
ja klaviikulate mediaalsetes osades 

• Episoodide vahel tavalislet patsient terve 
• Erinevalt inf. OM.-st haarab sageli rangluude mediaalseid osi 
• Sageli bilateraalselt sümmeetriline 
• Puuduvad abstsessid, sekvestrid, fistulad 
• Vastus AB ravile puudub 
• Sageli kaasuvalt psoriaas, palmoplantaarne pustuloos, 

põletikuline soolehaigus 
• Tavaliselt spontaanne sümptomite taandumine mõne kuu – 

mõne aasta jooksul 
 



Vaso-oklusiivne haigus (antud juhul 
sirprakuline aneemia)  



Vaso-oklusiivne haigus (Perthes) MRT 
perfusioon 



EWING’I SARKOOM 

‘Onion-skin’ 
tüüpi periosti 
reaktsioon 

javascript:


Osteosarkoom 

• ‘Sunburst’ tüüpi periosti reaktsioon 

• Godman’i kolmnurk 



Osteoid osteoom 



Langerhansi-rakuline 
histotsütoos 
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