
Haigusjuht  TLH-st 

Radioloog  O.Ševtsova 



Patsiendi andmed 

 Ajaline laps. 

 Apgar 9/9. 

 Sünnikaal 3700 g. 

 Sünnituse kulg iseärasusteta. 



Anamnees 

• 1 kuu vanune laps tuli koos emaga perearsti 
saatekirjaga valvetuppa, kuna laps vasakut kätt 
ei liiguta. Ema märkas seda 4 päeva tagasi. 
Traumat eitab. Palavikku pole. Viimasel ajal 
veidi rahutum – eeldavasti gaasidest. 



Objektiivne leid 

• Laps veidi rahutu. Vasak käsi lõtv, lihastoonus 
madal, sõrmi liigutab. 

• Vasak õlaliigese piirkond ja õlavarreluu 
proksimaalne osa turseline, palpatoorselt tihke. 
Liigutamisele laps reageerib koheselt nutuga. 
Punetust ei esine. 



Anamnees 

• Ema põdes umbes 8 aastat tagasi luuest ja 
nüüdseks veres püsivad positiivsed Treponema 
pallidum’i vastased IgG antikehad. 

• Lapsel kontrollanalüüsid luuesele negatiivsed. 



05.01 Rö 

• Röntgenogrammidel vasakust ülajäsemest 

2 projektsioonis õlavarreluu proksimaalses 

metafüüsis luu struktuur ebaühtlane, 

kontuur katkeb, esineb umbes 7 mm 

hõrenemiskolle. 

• Arvamus: Osteomyelitis humeri sin. 



05.01 Rö 



06.01 UH 

• Vasaku õlavarreluu mediaalselt küljelt 

metafüüsi piirkonnas on umbes 3.7 x 8 

mm suurune ebaühtlase ehhogeensusega 

tsoon – tõenaoliselt osteomüeliitile sobiv 

leid. 

• Arvamus: vasakul õllavarreluu metafüüsil 

tõenaoliselt osteomüeliit. 



06.01 UH 



07.01 MRT 

• Vasakul õlaliigeses rohkenenud vedelik, sünoovia paksenenud, välja 
venitatud. Ümbritsevate lihaste väljendunud turse, mis rohkem 
subscapularis’e ja infraspinatus’e ja m. deltoideus'e piirkonnas, 
subdeltoidbursas samuti triipjalt vedelikku. Õlavarreluu ülemises osas 
epifüsaarjoon kohati hägustunud, metafüsaarsel signaali tõus, rohkem taga, 
kohati tundub olevat signaalitõusuga ala ka epifüüsis. Suurenenud 
reaktiivsed lümfisõlmed aksillaarsel, suurim lühimas mõõdus kuni 7 mm, 
teised väiksemad paiknevad paketina. Ka kaela piirkonnas rohkem kergelt 
suurenenud lümfisõlmi vasakul.  

• Arvamus: vasakus õlaliigese sünoviit, lihastes reaktiivne turse, ei saa 
välistada ka luukoe haaratust epimetafüsaarsel – osteomüeliit tõenäoline. 



07.01 MRT 

T2 fatsat kujutis 



22.01 Kontroll Rö 

• Kontroll Rö vasakust õlavarreluust 2-s sihis 

• Vasaku õlavarreluu proksimaalse metadiafüüsi 

5x8 mm piirdunud  detruktsiooni ala, mille  

kesknel üksik luulise intensiivsusega 0.6 mm ala 

(sekvester) 

• Vasaku õlavarreluu proksimaalse 1/2 mõõdukad  

periostaalsed muutused  

• Arvamus: vasaku õlavarreluu ostemüeliit 



22.01 kontroll Rö 



10.02 Kontroll Rö 

• Rö üv vasaku õlaliigese piirkonnast kahes projektsioonis 

• Vrdl 22.01.2016.a Rö-uuring 

• LEID: Vasaku õlavarreluu proksimaalses osas püsib 

umbes 0.5 x 0.9 cm suhteliselt hästi piirdunud 

helendusala. Õlavarreluu proksimaalse osa periostaalne 

reaktsioon on muutunud väikemaks.  

• Arvamus: vasaku õlavarreluu osteomüeliit. Soodne 

dünaamika. Siiski metafüüsis on endise suurusega 

sedastatav destruktsiooniala 



10.02 Kontroll Rö 



09.03 Kontroll Rö 

• Kontroll Rö vasakust õlavarreluust 2-s sihis 

• Vasaku õlavarreluu proksimaalse  metadiafüüsi 12 x 4.5 

mm (oli 5 x 9 mm) piirdunud detruktsiooni ala, mille sees 

on luulise intensiivsusega ala. Vasaku õlavarreluu  

luustumistuum ei tule adekvatselt nähtavale. 

• Arvamus: vasaku õlavarreluu luustumistuum ei tule 

adekvatselt nähtavale. 



09.03 Kontroll Rö 



15.03  Korduv UH uuring    

•    Vasaku õlaliigese UH uuringul  õlavarreluu on 

epimetafüüsis ~14 x 7 mm suurusega ebakorrapärane 

heterogeenselt tõusnud ehhogeensusega ala. Selle 

kõrval aimatav ~2 mm suurusega luustumistuumaks 

sobiv hüperehhogeenne struktuur. Luukontuur lokaalselt 

ebatasane, periostaalse reaktsiooni nähtavale ei tule.  

•     Ümberolevad pehmed koed nähtava patoloogilise 

muutusteta, vedelikku kogumikke ei ilmne. 

•     Arvamus: vasaku õlavarreluu epimetafüüsis on 

endiselt eristatav kajarikas ala, mis ületab kasvutsooni. 



15.03  Korduv UH uuring 



Ravi 

 i/v Gentamicin 14 päeva ja Cefotaxim 36 
päeva. 

 Alates 15-st ravipäevast lisatud õlaliigese  
funktsiooni taastamiseks füsioterapeutilised 
protseduurid. 

 Ravi foonil haiguskolle lokaliseerus, turse 
alanes käsivarre liikuvus paranes. 

 Jääb jalgimisele 



OM 

• OM – bakterite poolt põhjustatud luu, luuüdi ja 

ümbritsevate pehmete kudede põletik 

• Lastel valdavalt hematogeense levikuga infektsioon 

(eelduseks bakterieemia), kuid on võimalik sekundaarne 

penetratsioon naaberkudedest traumade ja kirurgilise 

vahelesegamise korral 

• Sagedus: vastsündinutel 5 – 12 juhtu 100000 kohta või 

0,12 juhtu 1000 elussünni kohta 

• Tekitaja: 56 – 90% Staph. aureus; streptokokk, G-

negatiivne floora (E.coli, Klebsiella) 



OM 

 Patogenees: prevaleeruvad 

pikad toruluud 

 Põletik algab kapillaarsetes 

lakuunides kasvuplaadi 

lähedal, kuna seal on rikkalik 

verevarustus, kuid verevool 

aeglane. 

 Vastsündinute OM on sageli 

epimetafüsaarne,76% kaasneb 

septiline artriit.  



OM 

 Vastsündinutel on epifüüsi verevarustus oma 

arterist. Selles vanuses on kasvuplaat 

barjääriks ja põletik lokaliseerub vaid 

metafüüsi. 12 – 18 kuu vanuses on ühine 

verevarustus.  



Terminoloogia 

• Sekvester (E) – nekrootiline 
luukude, mis on ülejäänud luukoest 
granulatsioonkoega eraldatud 

• Involucrum (C) – mäda ümber 
moodustuv uus (periostaalne) 
luukude  

• Cloaca (D)– ava involucrumi sees, 
mis kulgeb luu pinnale  

• A – terve luukude  

• B – uus luu (kallus) 



OM Piltdiagnostika 

• Röntgenülesvõte 

• UH-uuring 

• MRT-uuring 

• Stsintigraafia 



Röntgenülesvõte 

• Spetsiifilisus 75 – 83 %, sensitiivsus 43 – 75 %.  

• Muutused tulevad nähtavale alles 7. – 14. 
päeval.  

• Tunnused: lineaarne periosti reaktsioon, 
lüütilised kolded, trabekulaarse struktuuri 
kadumine 

• Esmase diagnostilise meetodina hilineb, kuid 
sobib hästi dünaamika hindamiseks 

• KT -s muutused visualiseeruvad samuti 7 – 14 
päeval 

 



OM röntgentunnused 



UH-uuring 

• Sensitiivsus 93 %, spetsiifilisus 100 %  

• Operaatorsõltuv  

• Kliiniline arvatav lokalisatsioon peaks olema 
eelnevalt täpsemalt määratletud  

• Muutused ilmnevad juba 48 tunni pärast  

• Tunnused: 
• vedeliku kogumid pehmetes kudedede 

• vedeliku kogumid periosti all ja periosti elevatsioon  

• Doppleruuringul hüpereemia  

• Negatiivne UH-leid ei välista oateomüeliiti 
 



OM UH-leid 



MRT-uuring 

 Spetsiifilisus 94 %, sensitiivsus 97 % 

 Muutused ilmnevad 3 – 5 päeva pärast 

 MRT eelised 

hea anatoomiline resolutsioon 

pehmed koed on hästi hinnatavad – pehmete 

kudede turse, vedelikukogumid, luuturse  

luuturse – T1 signaali intensiivsus langeb, T2 signaal 

intensiivistub.  

kontrastaine võimaldab eristada surnud luud 

normaalse verevarustusega luust 



MRT 



Stsintigraafia 

• Sensitiivsus 90 – 95 %, spetsiifilisus 38 – ? 

• Muutused ilmnevad 24 – 48 t peale haiguse 
algust 

• Hüpereemia ja luu resorptsioon põhjustavad 
märkaine kogunemist põletiku koldesse 

• Eriti kasulik on uuring multifokaalse osteomüliidi 
puhul 



Stsintigraafia 



Tüsistused 

• Luukasvu häired (kasvuplaadi kahjustused) 

• Deformatsioonid 

• Liigese jäikus 

• Maliigsus (0,25%) – sagedaseim lamerakuline kartsinoom 

• Septiline artriit – puus, hüppeliiges, õlaliiges, küünarliiges. 

Võimalik liigese hävimine. 

• Ebapiisava ravi korral haiguse reaktiveerumine (kuud kuni 

aastad) 

 



Ravi 

• Toetav ravi: piisav kaloraaz, valgukogus, 
vitamiinid 

• I/V antibiootikum:  

• vastavalt tekitajale  

• Kirurgiline ravi: nekroosi eemaldamine, dreenid, 
lokaalne AB ravi   

• Immobilatsioon 



Kokkuvõte 

• Esmane uuring peaks olema tavaröntgen (odav ja 
kiire),kuid tuleb arvestada madala tundlikkusega 
(muutused tekivad nädalatega) 

• UH uuring kergesti teostatav, kuid operaatorsõltuv. 

 Uuritav piirkond peab olema täpselt määratletud. 

• MRT on parim meetod tundlikkuse ja spetsiifilisuse osas, 
eriti varaste muutuste osas 

• NM - uuringutel kõrge tundlikkus, kuid erinev spetsiifilisus 
(mistahes põletik annab FDG kogunemise/positiivse 
vastuse) 

  



Tänan tähelepanu eest! 


