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Lümfisüsteemi ajalugu

 Hippokrates kirjeldas 5 sajandil e. Kr. 

sooni, mis sisaldavad „valget verd“

 1622 aastal kirjeldas Gaspard Asselli 

vahetult söönud koeral piimjaid veene 

(„lactae venae“)

 1628 – William Harvey avastas 

vereringe

 Aastatel 1652-1653 kirjeldasid  Olaus 

Rudbecki ja Thomas Bartholin 

esmakordset lümfisüsteemi kui tervikut 

ja selle seost venoosse süsteemiga



Lümfisüsteemi komponendid

 Lümf – (94-96% vesi),  komponendid vereplasmaga sarnased

 Leukotsüüdid (peamiselt lümfotsüüdid), antikehad, (erütrotsüütide 
jäägid)

 Valgud – albumiin, globuliin, ensüümid, hüübimisfaktorid

 Elektrolüüdid, toitained, jääkained, hormoonid

 Bakterid, viirused, vähirakud

 Perifeerse ja tsentraalse lümfi protsentuaalne jaotus on 
mõnevõrrra erinev - lümfisõlmi läbides lümf kontsentreerub, 
selle tsellulaarne komponent tõuseb

 Lümfisooned

 Lümfikoest ja -organitest

A. Mallick and A. R. Bodenham Disorders of the lymph circulation: their relevance to anaesthesia and intensive care

Br. J. Anaesth. (



 Veresoonkonnast filtreeritakse hüdrostaatilise rõhu toimel 
ekstravasaalruumi ~20L vedelikku ööpäevas

 Ekstratsellulaarsest vedelikust liigub 9/10 tagasi läbi kapillaari otse 
süsteemsesse vereringesse ja 1/10 liigub lümfisüsteemi

 Kokku moodustub lümfi keskmiselt 120ml/h ja 2-4L/24h

 d. thoracicust läbib 100 ml/h

 Vedeliku ja makromolekulide liikumine kapillaaride ja 
ekstratsellulaarse vedeliku vahel sõltub Starlingi seadusest 
(onkootsetest ja hüdrostaatilistest rõhkudest) ja kapillaaride 
permeaabelsusest

Starlingi seadus

Lümfiringe füsioloogia



 Immunoloogiline roll – lümfisõlmed, lümfirakkude 
tsirkulatsioon

 Rasva imendumine peensoolest

 Onkootse rõhu ja keha vedelikumahu regulatsioon -
efektiivne vesilahustuvate valkude eemaldamine 
ekstratsellulaarsest vedelikust

 Lümfisüsteemi puudumine on eluga kokku sobimatu; 
düsfunktsionaalsete lümfisoontega inimesed kannatavad 
tursete ja immuunpuudulikkuse all

Tuomas Tammela, Kari Alitalo Lymphangiogenesis: Molecular Mechanisms and Future Promise

Cell February 2010

Lümfisüsteemi funktsioonid



Patofüsioloogia

 Lümfiteed võivad olla vigastatud infektsioonide, radiatsiooni, 
kirurgiliste sekkumiste või trauma järgselt, tegemist võib olla ka 
lümfiteede anomaaliaga.

 Erinevalt arteritest ja veenidest ei ole lümfisooned lahkamisel 
või kirurgilisel operatsioonil kergesti eristatavad



Lümfisüsteem algab lümfikapillaaridest ja 
lõppeb v. subclaviates

 Lümfisoonte süsteem koosneb:

 Lümfikapillaaridest

 Kollektorlümfisoontest

 Lümfijuhadest: truncus jugularis, 
truncus subclavius, truncus 
bronchomediastinalis, truncus 
lumbaris; truncus intestinalis (paaritu)

 Magistraaljuhad:

 Ductus thoracicus

 Ductus lymphaticus dexter

Lümfisoonte süsteem



Lümfikapillaarid
 Lümfiteed algavad lümfikapillaaridest, 

mis paiknevad koes umbselt algavate 
soonte võrgustikuna, on 
verekapillaaridest veidi suurema 
diameetriga

 Lümfikapillaari seinad on koosnevad 
üherealisest endoteelist, millel kohati 
puudub basaalmembraan, puudub 
lihaskiht

 Seinad on porossed ja kohati 
üksteistega kattuvad, nendes on nn 
miniklapid; nt plasmast filtreerunud 
suuremad molekulid lümfisoone seinu 
läbida

 Kõrge rõhk kapillaaris sulgeb 
miniklapid



 Lümfikapillaare leidub peaaegu kõikides vaskulariseeritud 
kudedes (klassikaline lümfidrenaaž puudub korneas, kõhredes 
ja luuüdis) 2

 Lümfangiogenees – lümfikapillaaride hulk on muutuv vastavalt 
vajadusele, näiteks põletiku puhul on koevedeliku 
efektiivsemaks eemaldamiseks kasvatatakse uusi 
lümfikapillaare

Tuumori metastaseerumine

Lümfikapillaarid

Tuomas Tammela, Kari Alitalo Lymphangiogenesis: Molecular Mechanisms and Future Promise

Cell February 2010



Kollektorlümfisooned

Kollektorlümfisooned on õhukesed veenilaadsed 
klappidega sooned, neil kolm kihti (endoteel, tunica 
media ja adventiitsia)

 Südamesuunaline vool, mis tagatud skeletilihaste 
kontraktsiooni ja soonesiseste silelihaste 
kontraktsioonidega

 nende teel paiknevad lümfisõlmed (lümfisõlmi 
kokku 600-700)



Ductus thoracicus

 Keha kõige suurem lümfisoon, 38 – 45 cm pikk, 5 mm lai

 Algab L2-Th12 tasemelt ja kulgeb aordist paremal läbi 
hiatus aortae rindkereõõnde

 Selle algusosa kotjas laiend on cisterna chyli

 Rindkeres kulgeb tagumises mediastiinumis v. azygose 
ja aordi vahel

 Th4-5 tasemel käändub vasakule söögitorust 
posterolateraalsele

 Klassikaliselt suubub vasakpoolsesse v. subclaviasse, 
kuid esineb mitmeid anatoomilisi variatsioone

 võib suubuda ka paremasse vena subclaviasse, v. 
azygosesse või vena cava inf.-sse; võib ka suubuda 
mitmesse veeni  korraga

 Klassikaline anatoomia esineb kuni 65%-l 9



Ductus thoracicus

Dreneerib kõike, mis jääb alla poole diafragmat ning vasakut 
supradiafragmaalset kehapoolt (mõlemat alajäset, intestinaalset 
lümfisüsteemi, vaagnat, vasakut kätt, vasakpoolset rindkere ja vasakpoolset 
pea-kaela piirkonda)



Rasvade imendumine läbi lümfisüsteemi

 Peensoole seinas olevate hattude endoplasmaatilisest 
retiikulumist liiguvad lümfikapillaaridesse külomikronid

 Moodustub küloosne lümf, mis dreneerub truncus 
intestinalise kaudu cisterna chylisse



Cisterna chyli

 Sellesse suubuvad lumbaarsed, 
intestinaalsed ja interkostaalsed 
lümfiteed

 L1-L2 kõrgusel retrokruraalsel

 Reeglina aordist vahetult 
posterioorsemal ja paremal

 CC-suunas kuni 5 cm pikkune

 Dilateerunud c. chyli võib esineda 
kongenitaalselt, dekompenseerunud 
tsirroosihaigetel või d. thoracicuse 

ligeerimise järgselt 8



Cisterna chyli

 Suur cisterna chyli L1 kõrgusel, 
sellest proksimaalsemal d. 
thoracicus ja distaalsemal 
aferentsed lümfiteed

Pedro S. Pinto et al. Cisterna Chyli at Routine Abdominal MR Imaging: A Normal Anatomic Structure in the Retrocrural Space  



Ductus lymphaticus dexter

 Keskmiselt 1,25 cm pikk

 Dreneerib parempoolset rindkere, paremat kätt ja parempoolset pea-kaela 
piirkonda

 Osadel ka vasaku

kopsu alasagarat

 Suubub paremasse

v. subclaviasse



Lümfisüsteemi radioloogilised uurimismeetodid

 Lümfiteed on õhukesed ja komplekssed 
struktuurid, mille tõttu konvetsionaalsete 
uurimismeetoditega (CT ja MRT) on 
suhteliselt keeruline kuvada.

 Lümfostsintigraafia

 Rö-lümfangiograafia – varvaste vahele 
süstitakse värvainet (metüleensinist), 
mille kaudu identifitseeritakse 
lümfisooned, need prepareeritakse lahti ja 
sinna süstitakse rasvlahustuvat 
kontrastainet

Lümfogramm



Cisterna chyli CT-uuringul

 Palju erinevaid anatoomilisi variante, sagedamini 
tubulaarne või kotjas homogeenne  vedeliku 
tihedusega struktuur

 KA-ga KT-uuringul visualiseerus cisterna chyli vaid 
1,7%-l (7 pt-l 403-st)

 Rutiinsetel MRT-uuringutel T2-sekventsis nähtav 
15%-l 5

 Cisterna chyli ei kontrasteeru arteriaalses ega 
venoosses faasis (diferentseerib veenidest), hilisfaasis 
võib vähene kontrasteerumine olla jälgitav

 Suur cisterna chyli võib mimikeerida 
retrokruraalset lümfadenopaatiat või tsüstilist 
tuumorit

Smith T. et al. The cisterna chyli: incidence and characteristics on CT

Clin Imaging. 2002 Jan

 .



Cisterna chyli kuvamine

 KT-l retrokruraalsel paiknev 
mittekontrasteeruv 
vedelikutihedusega struktuur 
aordist paremal  – cisterna chyli.

 Sama patsiendi cisterna 
chyli MRT-l T2 sekventsis 
koronaaltasapinnas

Cisterna Chyli at Routine Abdominal MR Imaging: A Normal Anatomic Structure in the Retrocrural Space Pedro S. Pinto et al.

Radiographics May 2004



Cisterna chyli kuvamine

Natiiv- KT (aksiaal) - retrokruraalsel aordi tagusi 

paiknev vedelikutihedusega struktuur

Pedro S. Pinto et al. Cisterna Chyli at Routine Abdominal MR Imaging: A Normal Anatomic Structure in the Retrocrural Space  

MRT T2 (aksiaal- ja koronaartasapinnas)

vedeliku signaaliga cisterna chyli, 

sellest distaalsemal võrkjalt 

paiknevad lümfisooned



MRT-lümfograafia

 MRT - lümfograafia võimaldaks uurida lümfiteede 
aneurüsmaatilisi laienemisi, lümfangiektaasiad, 
lümfangoleiomüomatoosi, ka operatsioonijärgseid lümfiteede 
vigastusi

 Tsüstiliste laienemiste puhul aitab näidata seost 
komminukeeruvate lümfaatiliste struktuuridega

 Ei kasutata KA-t, ei ole invasiivne

 Heavily T2-weighted fast spin-echo sequences

 Võimalikult kitsa kihipaksusega

 MIP-rekonstruktsioonid

Derhi S et al. Non-contrast 3D MR lymphography of retroperitoneal lymphatic aneurysmal dilatation: 
a continuous spectrum of change from normal variants to cystic lymphangioma 

Insights into Imaging. 2013 Dec 
Insights Imaging. 



MRT-lümfograafia

 25-aastane mees, MRT tehtud 
seljavalu tõttu

 a- sagitaal - prevertebraalsel 
tsüstjas lesioon?

 B - koronaar MIP – gigantne 
cisterna chyli

 jälgitav ka laienenud parema 
ja vasaku retroperitoneaalsete 
juhade konfulents

Derhi S et al. Non-contrast 3D MR lymphography of retroperitoneal lymphatic aneurysmal dilatation: 

a continuous spectrum of change from normal variants to cystic lymphangioma 

Insights Imaging. 



 62-a naine, ebaspetsiifilised gastrointestinaalsed kaebused

 UH-uuringul anehhogeenne kuni 4 cm tsüstjas struktuur retroperitoneaalsel 
aordist anterolateraalsel; Doppler'iga sedastatava verevooluta.

Gigantne cisterna chyli

S. Tamsel et al. Unusually large cisterna chyli: US and MRI findings

Abdominal Imaging December 2006



MRT-lümfograafia

Ductus thoracicus (paksem nool) aordist paremal

Cisterna chyli (peenem valge nool) – fokaalne laiend

Aferentsed truncused (mustad nooled)
Pedro S. Pinto et al. Cisterna Chyli at Routine Abdominal MR Imaging: A Normal Anatomic Structure in the Retrocrural Space  

Radiographics May 2004

MRT- lümfograafia Coronal HASTE MRT- lümfograafia

MIP-kujutis



Cisterna chyli kontrasteerumine MRT-l (Gd)

 Hiline kontrasteerumine

 alates 10. minutist kontrastaine süstmise järgselt 
jälgitav vähene kontrasteerumine

 30 min järgselt moodustub kontrasteerumine nivoona

 4-5 h pärast kontrasteerub ühtlaselt

Lee KC, Cassar-Pullicino VN. Giant cisterna chyli: MRI depiction with gadolinium-DTPA enhancement.

Clin Radiol. 2000 Jan;55(1):51-5.



Külotooraks

 Küloosse lümfi kogunemine pleuraõõnde

 Põhjusena d. thoracicuse obstruktsioon või vigastus

 Üldiselt harva esinev

 Kõige sagedasem pleuraefusioonivorm vastsündinutel (kongenitaalsed 
malformatsioonid, geneetilised sündroomid)  3

http://bja.oxfordjournals.org/content/91/2/265.full

Ulatuslik parempoolne külotooraks vastsündinul



Kliiniline pilt:

 Küloosse lümfi kadu lümfisüsteemist –
hüpovoleemia, düspnoe

 Proteiinide ja toitainete kadu – alatoitumus

 Elektrolüütide kadu – hüponatreemia, 
hüpokaltseemia

 IG-de ja T-lümfotsüütide kadu - immunosupressioon

Külotooraks



Külotooraks - etioloogia

 Maliigne – kõige sagedasem külotooraksi põhjus -
lümfoom

 Traumaatiline – nii tömp kui läbiv trauma

 Kujuneb teatud lantentsiga 2-10 p 4

 Seostatakse enim lülisamba murdudega



Külotooraks - etioloogia

 Iatrogeenne

 operatsioonide järgselt (torakaalkirurgia, kaelakirurgia)

 pingelise külotooraksi tekkimist on kirjeldatud 
pulmonektoomiajärgselt 5

 tsentraalveenikateetri paigaldamise järgselt

 otsene lümfitee vigastus

 VCS, v. azygose või v. subclavia tromboseerumisel

 Spontaanne – rasvase toidu söömise järgselt köhides või venitades 
saadud vigastus

 Kaasasündinud – d. thoracicuse atreesia, lümfangiektaasia jt.

 Fibroseerivad haigused  - tuberkuloos, mediastiniit



Külotooraks - etioloogia

 Peensoole lümfaatiline (e. küloosse lümfi) drenaaž toimub 
ainult d. thoracicuse kaudu, mille tõttu tõeline külotooraks 
tekib ainult selle struktuuri vigastusel või obstruktsioonil 1

 D. thoracicuse kasvajast tingitud obstruktsiooni korral tekib 
külotooraks harva, sest ilmselt esineb parempoolsete 
interkostaalsete lümfiteede ja d. thoracicuse vahel kollateraale; 
lisaks võimalik, et avanevad ka lümfovenoossed kanalid 1

 Külotooraksi tekkeks peaks olema probleem veel mõni 
probleem vastavates lümfaatilistes struktuurides



Külotooraks - diagnostika

 Pleurapunktsioon - küloosse efusiooni puhul on triglütseriidide tase 
> 1,24 mmol/L

 CT – küloosse pleuraefusiooni tihedus on erinev, sageli siiski tavalise 
vedeliku tihedusega

 Efusioon võib olla suhteliselt madala tihedusega rasvarikka 
komponendi tõttu

 Lümfangiograafia – kontrastaine leke d. thoracicusest

 mõeldav ka CT-lisamine lümfograafia järgselt



Lümfangiograafia ja CT

 68-aastane mees

 Opereeritud distaalse söögitoru 
adenokartsinoomi tõttu, saanud ka 
neoadjuvantset kemoteraapiat

 Postoperatiivselt külotooraks

 D. thoracicust korduvalt ligeeritud, 

kuid külotooraks uuesti tekkinud

 Lümfi lekkekoha täpsustamiseks teostati 
lümfograafia

POST-LYMPHANGIOGRAPHIC COMPUTED TOMOGRAPHY IN CHYLOTHORAX 

AFTER ESOPHAGOGASTRECTOMY: A CASE REPORT Ginat et al.

Lymphology 42 (2009)



Lümfangiograafia ja CT

 Lümfograafia järgselt teostati ka natiiv-CT

 Th12 tasemel ilmnes kontrastaine leke paremasse pleuraõõnde, paremasse 
kardiofreenilisse nurka ja lisaks ka kontrastaine leke vasakusse pleuraõõnde 
T8/9 kõrgusel

POST-LYMPHANGIOGRAPHIC COMPUTED TOMOGRAPHY IN CHYLOTHORAX AFTER ESOPHAGOGASTRECTOMY: A CASE REPORT 

Lymphology 



Külotooraks

Ravi:

 Konservatiivne: NGS, dreneerimine, oktreotiid 
(vähendab lümfivoolu d. thoracuses), keskmise 
ahelaga rasvhapete rikas dieet (imenduvad otse 
vereringesse)

 Võimalusel põhjuse ravimine (maliigsed haigused)

 Kirurgiline: pleurodees, d. thoracicuse 
ligeerimine/emboliseerimine



Küloosne astsiit

 Esineb harva – 1:20 000

 Maliigsed haigused – ~ 1/3 kõigist maliigsetest haigustest olid lümfoomid

 Iatrogeenne – operatsioonijärgne

 Traumaatiline

 Tsirroos – kuni 0,5%-l tsirroosi patsientidest

 Vaagna/kõhukoopa kiiritus – peensoole ja mesenteriaalsete lümfiteede 
fibroos ja obstruktsioon

 Abdominaalne tuberkuloos, filariaas – arengumaades

 Lastel kõige sagedasemateks põhjuseks on kongenitaalsed lümfiteede 
anomaaliad, võib esineda ka raputatud lapse sündroomi korral

Tony Almakdisi et al. Lymphomas and Chylous Ascites: Review of the Literature

The Oncologist September 2005 vol. 10 no. 8 632-635



Operatsioonijärgne küloosne astsiit

 Varajane postoperatiivne 
küloosne atsiit tekib ~1 nädala 
jooksul peale abdominaalset 
operatsiooni  lümfiteede 
vigastuse tõttu

 Sagedasemad operatsioonid: 
aordi aneurüsmi resektsioon, 
retroperitoneaalsete 
lümfisõlmede eemaldamine, 
peritoneaaldialüüsikateetri 
paigaldamine, maksa 
transplantatsioon



Küloosne astsiit - haigusjuht

28-aastane mees:

 sirprakuline aneemia

 vereülekande kaudu saadud AIDS

 dissemineerunud tuberkuloos

 Ultraheli leid:

 Astsiit - homogeenne kergelt 
kajarikas vedelik, mis aja 
jooksul moodustab rasv-
vedelik nivoo (pt-i asend 
uuringu ajal ei muutunud)

J. F. Hibbeln Chylous ascites: CT and ultrasound appearance

Abdominal Imaging

March 1995



Küloosne astsiit - haigusjuht

 KT-l astsiidivedelikus rasv-
vedelik nivoo

 Küloosne astsiit, mis 
tingitud tuberkuloossest 
lümfadenopaatiast

J. F. Hibbeln Chylous ascites: CT and ultrasound appearance

Abdominal Imaging

March 1995



Kokkuvõte

 Lümfisüsteem on suletud süsteem, mis algab kudedes paiknevatest 
lümfikapillaaridest, koguneb suurematesse lümfisoontesse, mis läbivad 
oma teel lümfisõlmi ning suubub suurte lümfijuhade kaudu 
mõlemapoolselt v. subclaviatesse.

 Keha kõige suurem lümfisoon on d. thoracicus, mis suubub vasakule v. 
subclaviasse

 Lümfisüsteem on anatoomiliselt kompleksne, sellel on palju variatsioone

 Lümfisüsteemi on keeruline kuvada

 Lümfangiograafia

 Lümfostsintigraafia

 MRT-lümfangiograafia
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Tänan!


