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Anamnees, haiguse algus
• 2006. a sündinud tüdruk
• 2012. diagnoositud astma, tolmuallergia – sellest ajast Symbicort 1 doos 2 x päevas

• 2014. detsembris kõhugripp, seejärel lihas-liigesvalud, nõrkus, jõuetus
• 2015. jaanuaris tekib mõne nädala jooksul hüppe-, põlve-, puusa-, õla-,
küünarliigeste turse
• 21.01.15 hospitaliseeriti artriidi kahtlusel
• Objektiivne leid: nõrkus, sümmeetriline proksimaalne lihasnõrkus (kael, käed,
reielihased), libliklööve ja heliotroopne laugude lööve, küünevalli põletik,
lihasvalu, liigesvalu, artriit (põlved, hüppeliigesed, küünarliigesed), düsfaagia,
düsfoonia, tursed, kontraktuurid küünarliigestes, gingiviit

Esmased radioloogilised uuringud
• UH-uuringud hüppeliigestest, reie- ja õlavarre piirkonnast,
vasakust küünarliigesest, puusaliigestest, põlveliigestest,
kõhu- ja vaagnapiirkonnast:
• Suprapatellaarbursades on vähest vedelikku, mujal liigesõõntes
liigset vedelikku ei esine, ilmestub nahaaluste kudede turse,
lihaste struktuur on UH-uuringul tavapärane
• Kõhuõõnes on vähest kajarikast vaba vedelikku

• Rindkere röntgenuuring patoloogilise leiuta

21.01.15 UH-uuring
• Nahaaluste kudede
turse parema
küünarliigese
piirkonnas

21.01.15 UH-uuring
• Nahaaluste kudede
turse parema
hüppeliigese
piirkonnas

Diagnoos
• Kliinilise leiu ja analüüside alusel on kahtlus juveniilsele dermatomüosiidile:
• 1. proksimaalsete lihaste sümmeetriline nõrkus
• 2. heliotroopne lööve laugudel, libliklööve näos
• 3. analüüsides lihasfermentide ja mittespets. näitajate tõus: CK 8251 U/l,
ALAT 115 U/l, ASAT 347 U/L, LDH 936 U/l
• Diagnoosi kinnitamiseks planeeritud veel ENMG ja lihasbiopsia
• Biopsia jääb ema soovil tegemata
• Diagnoos kinnitatakse müograafia ja spetsiifiliste näitajate alusel: ANA
1:100, müosiidi profiil positiivne (anti-NXP2 – seotud JDMi ja
kaltsinoosiriskiga), anti ds DNA ja IgG paneel negatiivsed

Juveniilne dermatomüosiit (JDM),
etioloogia, epidemioloogia
• Diagnoos:
• RHK-10
• Alamjaotis: M33.0
• Noorte e juveniilne dermatomüosiit

• Lapseea idiopaatiline süsteemne autoimmuunne põletikuline müopaatia
• Keerukas etioloogia, üldsõnaliselt keskkonnategurite mõju geneetiliselt vastuvõtlikele
patsientidele

• Levimus:
• Rahvusvaheliselt (USA, UK) ~2–3 juhtu miljoni inimese kohta aastas (Martin, Li, Wedderburn, 2012)
• Aastatel 2000–2009 Tallinna Lastehaiglas ja TÜK lastekliinikus 5 dermatomüosiidi juhtu (Tarraste jt,
2010)

• Vanus haigestumisel üldiselt 5–14 eluaastat (keskmiselt 7) (Martin jt, 2012)
• Haigestunud tüdrukute ja poiste suhe 3 : 1 (Martin jt, 2012)

• Lapseeas diagnoosimisel käsitletakse juveniilse vormina isegi siis, kui haigus püsib
täiskasvanueani

Malaarne ja periorbitaalne heliotroopne lööve

JDM-i patofüsioloogia, kliinik
• Lihaskiudude ja naha difuusne mittesupuratiivne põletik
• Infiltraadid on peamiselt perivaskulaarselt,
interfastsikulaarsetes septides või fastsiiklite ümber
• Kliiniliselt nädalate kuni kuude jooksul progresseeruv
sümmeetriline valutu proksimaalsete lihaste nõrkus, mis
domineerib distaalse kahjustuse üle
• Võib kujuneda ka düsfaagia või hingamislihaste nõrkus
• Võivad esineda spontaansed ägenemised ja paranemised
• DM-le tüüpiline „heliotroopne” lööve kujutab endast
kahvatulillasid laike silmalaugudel ja põsepiirkonnas
• Kreatiinkinaasi tase seerumis on tavaliselt tõusnud
• EKG leius võib ilmneda erutuse ülejuhtehäire
• Elektromüograafial võib nõela sisseviimisel olla elektriline
aktiivsus suurenenud, võib leida fibrillatsioone ja lühikesi
madalaamplituudilisi polüfaasilisi motoorse ühiku
potentsiaale
• Lihasbiopsial võib proovitükis näha interstitsiaalset ja
perivaskulaarset põletikku, lihaskiudude atroofiat, nekroosi,
regeneratsiooni ning iseloomulikke nn varikiude

Hüperkeratootilised küünevallid erosioonide ja
Gottroni paapulitega

Kõrv jt, 2004
Schmieder, Komorowski, Peitsch, Goerdt, Goebeler, 2009

Rahvusvaheline konsensus JDM-i
diagnostiliste kriteeriumite kohta
• Küsitluse viis läbi:
Juvenile
Dermatomyositis
Working Party
(Network for JDM)
of the Paediatric
Rheumatology
European Society
(PReS)
• Küsitlusele vastasid
118 klinitsisti 32
riigist

Diagnostiline kriteerium

Kasutamine (%)

Kättesaadavus (%)

Proksimaalne lihasnõrkus

100

100

Iseloomulik nahalööve

100

100

Lihasensüümide taseme tõus: aldolaas,
kreatiini kinaas, transaminaasid, laktaadi
dehüdrogenaas

86.8

87.2

Müopaatilised muutused ENMG-l

55.5

89.1

Müosiidile iseloomulikud muutused
lihasbiopsial

61.3

87.4

Põletikulisele müosiidile viitav MRT-leid

58

70.6

Muu: VIII faktoriga seotud (von Willebrandi)
antigeen, lihase ultraheliuuring, kaltsinoos,
neopteriin, düsfaagia, düsfoonia, müalgia,
müosiidile spetsiifilised või seotud
antikehad, nahabiopsia, nahahaavandid

35.3

Paksus kirjas on toodud konkreetse haigusjuhu korral kasutatud diagnoosikriteeriumid
Brown, Pilkington, Feldman, Davidson, 2006

Rahvusvaheline konsensus JDM-i
diagnostiliste kriteeriumite kohta
1: kliiniliselt
kõige
asjakohasem
6: kliiniliselt
kõige vähem
asjakohane

Diagnostiline kriteerium

Mediaan

MRT

2

Lihasbiopsia

2

ENMG

3

Kaltsinoos

3

Küünevalli kapillaroskoopia

3

Düsfoonia

3

Düsfaagia

4

Müalgia

4

Lihase ultraheliuuring

4

Antikehad

4

VIII faktoriga seotud antigeen

4

Haavandid

4

Nahabiopsia

5

Neopteriin

5

Paksus kirjas on toodud konkreetse haigusjuhu korral kasutatud diagnoosikriteeriumid
Brown jt, 2006

JDM-i kuvamine
• Ägedas staadiumis on radioloogilised muutused minimaalsed
• Algab nahaaluste pehmete kudede tursega
• Sagedamini haarab sümmeetriliselt õla- ja vaagnavöötme lihaseid
• Kroonilise haiguse korral
• Pehmete kudede hulga vähenemine, lihasatroofia
• Võib esineda pikkade toruluude ja lülikehade osteoporoos
• Patognoomne leid on kaltsifikaadid pehmetes kudedes (25–50% juhtudest)
– nahaalused naastud, noodulid, periartikulaarsed fookused, suuremad
kogumikud lihastes või nahaaluskoes
• Artriitilised muutused on enamasti mööduvad, mittedeformeerivad
Coley, 2013

JDM-i kuvamine
• UH
• Pehmekoe turse, lihasatroofia, kaltsiumiladestused, tenosünoviit

• MRT
• Täpsem ägedas faasis turse hindamiseks (T2 ja STIR-sekventsid); turseleid aitab valida
biopsiakohta
• T2-relaksatsiooniaega saab kasutada kvantitatiivse meetmena lihaspõletiku hindamiseks
• 30 minutit enne uuringut vältida füüsilist koormust

• KT
• Täpsem pehmekoe kaltsifikaatide hindamiseks

• Stsintigraafia
• Kogu keha uuring 201Tl-kloriidi või 99mTc-MDP-ga võib aidata leida okultseid haaratud
lihasrühmi, kuid lastel pole piisavalt uuritud
Coley, 2013

•
•
•
•

11 a poiss JDM-iga
STIR-kujutistel on lihastes ebaühtlaselt paiknev signaalitõus
A ja B: õlavöötme lihaste haaratus
C ja D: vaagnavöötme lihaste haaratus

Coley, 2013

• 15 a poiss JDM-iga
• Röntgenogrammidel rindkere vasakust seinast ja vasakust põlveliigesest on väljendunud
kaltsiumiladestus pehmetes kudedes
Coley, 2013

JDM-i ravi, prognoos
• Ravi alustatakse kortikosteroidide i.v boolusannuste ja/või suurte igapäevaste
suukaudsete annustega kuni seisundi kliinilise ja laboratoorse paranemiseni (1–4
kuud), millele järgneb annuse aeglane vähendamine vähemalt 2 aasta jooksul
• Metotreksaat on oluline lisaravim
• 50%-l patsientidest alluvad vaevused kortikosteroidravile (Kõrv jt, 2004)
• Refraktaarse haiguse korral tsüklosporiin, hüdroksüklorokiin, takroliimus, asatiopriin,
mükofenolaat-mofetiil, tsüklofosfamiid, intravenoosse immunoglobuliinid, plasmaferees
• Füsioteraapia
• MRT-ga uuringutes ei ole mõõdukas füüsiline koormus lihaspõletikku suurendanud

• Ravi steroididega on prognoosi oluliselt parandanud (enne 1960ndaid aastaid
suremus 33%, 2000. aastaks suremus 2%) (Martin jt, 2012)
• Varajane agressiivne ravi parandab tulemust (Martin jt, 2012)
Coley, 2013

Haigusjuht, ravi, edasine kulg
• 21.01.15 esmasel hospitaliseerimisel
•
•
•
•
•

Pulssravi Solu-Medroliga (metüülprednisoloon) 500 mg i/v kolmel järjestikusel päeval
Pärast iga boolust sümptomid leevenevad
Edasine ravi suukaudne Medrol 32 mg/päevas
Baasravi metotreksaadiga foolhappe kontrolli all 5 > 7,5 > 10 mg/nädalas
Füsioteraapia

• 10.02.15 rehospitaliseeritakse seisundi halvenemisega
• Pulssravi Solu-Medroliga 500 mg x 3

• 17.03.15 plaaniline hospitaliseerimine, labor mõõduka, kliinik vähese soodsa dünaamikaga
• Pulssravi Solu-Medroliga 500 mg x 3
• TSH tõus, raviskeemi lisatud L-Thyroxin 25 mcg/päevas

• 07.04.15 plaaniline hospitaliseerimine, labor ja kliinik soodsa dünaamikaga
• Pulssravi Solu-Medroliga 500 mg x 3
• Igapäevase Medroli annust vähendatakse 32 -> 24 mg/päevas

Ravi, edasine kulg
• 12.05.15, 03.06.15 plaanilised hospitaliseerimised kontrolliks
• Igapäevase Medroli annust vähendatakse 24 -> 16 -> 12 mg/päevas
• 16.06.15 hospitaliseerimine makrohematuuria tõttu
• Kõhukoopa UH-uuring patoloogilise leiuta

• 30.07.15 hospitaliseerimine ravi ebapiisava efekti tõttu
• Püsib kontraktuur nii paremas kui vasakus küünarliigeses, õlavöötme ja puusavöö nõrkus,
põlvedes hüperekstensioon, hüppeliigese funktsioonihäire
• IVIG infusioon 2 x 32 g
• 18.08.15 hospitaliseerimine sooleinfektsiooni tõttu
• Kõhukoopa UH-uuringul terminaalne ileiit
• Kurdab seljavalu pärast UH-uuringut
• 21.09.15 plaaniline vastuvõtt
• Valud ristluu piirkonnas püsivad korsetist hoolimata

• 09.10.15
• Luustruktuur on
osteoporoosi tunnustega
• Lumbaallülid on
suhteliselt madalad,
bikonkaavsed, keskosas
komprimeeritud
• Lülikehade muutused
sobiksid hormoonravi
tagajärgedele

• Lisatakse Calcigran 1000
mg
• Igapäevast Medrol-ravi
vähendatakse 4 mg-ni

Ravi, edasine kulg
• Sügisel 2015 neerukivid, purustamine
• Neerukivi KT-uuringul ei ole näha olulist dünaamikat
lülisamba seisundis
• Korduvad UH-uuringud 2016. aasta jooksul näitavad
karikakivide püsimist ilma funktsioonihäireta
• Nefrolitiaasi on kirjeldatud nii metotreksaatravi kui ka JDMiga seoses

• 16.03.16 oluline seisundi halvenemine (labor ja
kliinik)
• Pulssravi Solu-Medroliga 500 mg x 3
• Igapäevane Medrol 16 mg
• 2016. aasta jooksul taastusravi positiivse efektiga
• 19.12.16 suudab istuda ratastoolis sirge seljaga

• 20.02.17
• Kõik luud on difuusselt
hõrenenud
struktuuriga
• Peaaegu kõik lülikehad
on bikonkaavsed,
oluliselt madaldunud –
kompressioonmurrud

20.02.17 ülesvõtete suurendus

Mis edasi
•
•
•
•

Suukaudset Ca ravi ei saa rakendada seoses neerukividega
Vajab kaalumist Fosamaxiga (bisfosfonaat) ravi osas
Kindlasti vajalik korseti kandmine
Langetatud Medroli annust 8 mg-ni/päevas

Lachmann, Whelan, 1936

Patoanatoomilise preparaadi dekaltsifitseerimine lämmastikhappega
• A–I: kaltsiumisisalduse langus 5–45%
Lachmann, Whelan, 1936

Luu- ja lihaskonna ravimindutseeritud
häirete klassifitseerimine

Sidhu jt, 2011

Glükokortikoididest (GK) indutseeritud
osteoporoos (GIO)
• Sagedasim sekundaarse osteoporoosi põhjus
• GK-dega ravitakse lastel muu hulgas astmat, juveniilset reumatoidartriiti,
põletikulist soolehaigust, süsteemset erütematoosset luupust,
organtransplantatsiooni järgselt
• Populatsioonipõhine uuring näitas murruriski suurenemist > 4 kuuri GK-sid
saavatel lastel
• Diagnoosimine enne murdu võib olla raske
• Luudefitsiidi puudumine ei tähenda piisavalt tugevaid luid
• Tavapärase koormuse puudumine kasvu ajal viib vastavalt kohandunud luudele – väiksem
mass, suurus, tugevus
• Ka vähene trauma võib tekitada murru

Leonard, 2007

GIO patomehhanism
• GK mõju:
• Osteoblastogeneesi inhib., osteoblastide (OB) apoptoos
• Mesenhümaalsed tüvirakud diferentseeruvad OB asemel
adipotsüütideks
• Arenev luustik on eriti tundlik
• IGF-1 inhibitsioon
• Luu kasvab reaktsioonina sellele avalduvate jõudude
tugevusele ja suunale
• Lihasmassi ja luumassi vahel on tugev korrelatsioon
• GK-d põhjustavad lihaste kuhtumist – lihasvalkude kiirem
kataboliseerumine, mistõttu võib GK-indutseeritud müopaatia
suurendada luudefitsiiti

• Luuformatsiooni vähenemist ja resorptsiooni on täheldatud
ka GK-de endogeensel tootmisel (nt põletushaavadega
lastel)
• Lisaks GK-le inhibeerib luuformatsiooni sageli ka GK-dega
ravitav haigus: põletikulised tsütokiinid nagu TNF-alfa

Luuformatsioon (+) ja –
resorptsioon (-)

Leonard, 2007

GIO ja OP-murdude kuvamine
• Aladiagnoositud, alaravitud
• Rö-l eristamatu primaarsest OP-st, kliinik varieerub
• Radioloogile on oluline ravimianamnees, ajaline seos
• Kasutusel ka DXA ja kvantitatiivne KT (QCT), kuid sagedasim ikka tavaröntgen
• Luukao rö-tuvastamine on usaldusväärne alles pärast ~30% kadu
• Tehniliste tegurite mõju: ekspositsioon, pehmete kudede paksus, (ilmutamine)
• QCT-ga mõõdetav luu mineraaltihedus (BMD) ei suurene enne puberteeti (Leonard, 2007)
• Lülisamba rinna- ja nimmeosa, ristluu, toruluude puudulikkusmurrud
• 20–30% juhtudest mitu murdu
• Murdude arv korreleerub luukao astmega
• Lülikehade lõpp-plaadid võivad tiheneda – kallus mikromurdude ümber
• Sagedasim kriteerium on deformiteedi kirjeldamine:
• Kiilmurrud
• Lõpp-plaadi murrud
• Purustusmurrud
Guglielmi, Muscarella, Bazzocchi, 2011

OP-murdude klassifitseerimine
• International Society for Clinical Densitometry (ISCD), International Osteoporosis
Foundation, European Society of Skeletal Radiology soovitused
• Poolkvantitatiivne hindamissüsteem
• T4–L4 lüli on murdunud, kui kõrguse madaldumine on üle 20% ja madaldunud ala pindala
on 10–20%
• Neli astet:
•
•
•
•

0. Murd puudub
1. Kerge murd (20–25% madaldumine)
2. Mõõdukas murd (25–40% madaldumine)
3. Raske murd (> 40% madaldumine)

• OP korral kiilukujulised ja bikonkaavsed murrud
• Tagumise samba murru korral kahtlustada neoplastilist/metastaatilist infiltratsiooni

Link (2012)

Haigusjuht, 20.02.17 ülesvõtete suurendus

•
•
•
•

Hästi piiritletud korteks
Suurenenud röntgenläbilaskvus
Trabeekulite vertikalisatisoon
Lülikehade (A) transparentsus
vastab kohati diski (B) omale
• Kiilmurd (C)
Guglielmi, Muscarella, Bazzocchi, 2011

GIO kuvamine, suunised
• Kas enne GK-ravi alustamist ja ravi ajal on vaja rö- või densitomeetrilist (DXA) hindamist
• 33% patsientidel on murrud, ainult 30% murdudest on sümptomaatilised
• Seost luu mineraalse tihedusega (BMD) ei pruugi olla – lülisamba röntgen

• American College of Rheumatology ja International Society for Clinical Densitometry suuniste
järgi tuleb lülisammast hinnata lülimurdude suhtes:
• Enne GK-ravi alustamist
• Esimesel kasutusaastal iga 6 kuu järel
• Edasi iga 1–2 aasta järel

• Kas GK-ravi saavatel lastel ja noorukitel on vajalik DXA
•
•
•
•
•
•

Neli või enam süsteemse GK kuuri suurendab murruriski oluliselt (šansside suhe 1,32)
Pikaajalist GK-ravi alustavatel lastel on esialgne DXA soovituslik
Lastel näitab vähest luumassi Z-skoor < –2,0 SD (T-skoori ei kasutata)
Osteoporoosi diagnoosiks lastel on DXA-le lisaks vaja murdu anamneesis
Jälgimine põhineb luu mineraalisisaldusel (BMC), mitte tihedusel (BMD)
Kasvu mahajäämuse korral hinnata luulist, mitte kronoloogilist vanust
Pereira jt, 2012

GIO ennetamine ja ravi lastel, suunised
• Kas kaltsiumi- ja D-vitamiini preparaatidest on GIO ennetamisel ja ravil kasu
• Esimene samm GIO ravis – odav ja vähetoksiline
• Võib suurendada lülisamba nimmeosa BMD-d oluliselt (33% patsientidest), aga murruriski ei
vähenda
• Kaltsiumkarbonaat (1000 mg/päevas) ja D-vitamiin (500 RÜ/päevas) on platseebost
efektiivsemad BMD languse vähendamisel
• Kaltsitriool (0,6 µg/päevas) ja kaltsiumkarbonaat (1000 mg/päevas) ennetab BMD langust
• Z-skoori väärtus lastel ei ole asjakohane

• Millal kasutada lastel GIO ennetamiseks ja raviks bisfosfonaate
•
•
•
•

Z-skoor < -2,0 SD
Bisfosfonaadid on üldjuhul vastunäidustatud (teratogeenne toime), ennetamiseks ei kasutata
Kontratseptsioon
Ravinäidustused:
• Kaltsiumi ja D-vitamiini max annused ebaefektiivsed või talumatud/vastunäidustatud
• Peab esinema murd
Pereira jt, 2012

Astma ja inhaleeritavad GK-d?
• Annused enamasti madalad
• Symbicort (budenosiid 200 mcg, formoterool 6 mcg)

• Suunised soovitavad ka madala annuse korral kõigile suukaudset kaltsiumit (1000 mg) ja
aktiveeritud D2 -vitamiini
• Annuste suurendamisel asendada D2 kolekaltsiferooliga (D3)
• Bisfosfonaadid ainult suurte GK annuste korral (prednisoon > 5 mg/päevas), lastel üldiselt
vastunäidustatud
• Pole tõestatud, kas pikaajaline madal inhaleeritav GK lastel vähendab täiskasvanueas
saavutatavat luumassi, DXA pole näidustatud

Toogood, 2005

Lühikokkuvõte
• MRT on kasulik JDM-i varasel diagnoosimisel, kui muud kriteeriumid ei osutu
piisavaks või kui soovitakse vältida invasiivseid uuringuid
• JDM-i sümptomid võivad olla väljendunud ja progresseeruvad ning varane ja
agressiivne hormoonravi on sageli näidustatud
• Hormoonravi sage tüsistus on osteoporoos
• Luukadu ja murruriski suurenemine algab kohe pärast hormoonravi alustamist ja on
seotud annuse ning ravi kestusega
• Luukadu on võimalik hinnata röntgenoloogiliselt või densitomeetriliselt
• Luukadu võib olla võimalik adekvaatse raviga ennetada või vähendada
• Kas konkreetsel juhul oleks luukao agressiivsem diagnoosimine ja käsitlemine võinud
tüsistusi ära hoida?
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