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Sissejuhatus

• Osteomüeliit = osteon (luu) + myelo (luuüdi) + itis

Luu ja luuüdi põletik

• Põhjuseks bakterid või seened

• Põletik jaguneb tavaliseks (mädane) ja 
spetsiifiliseks (tuberkuloos, süüfilis, seened)

• Riskifaktorite puudumise korral kõige sagedasem 
esinemine 2-12 aastaste seas (hematogeenne 
levik)(M:N - 3:1 – põhjust ei teata)



Riskifaktorid
• Alatoitumus
• Immuunpuudulikkus

– Organite transplantatsioon
– Autoimmuunhaiguste ravi
– Kortikosteroidid

• Maksa- või neerupuudulikkus
• Aspleenia
• Diabeet
• Sirprakuline aneemia 
• Krooniline lümfostaas või venoosne puudulikkus
• Alkoholi kuritarvitamine
• i/v narkootikumid
• Iatrogeenne

– Ortopeedilised lõikused ja implantaadid
– Intraartikulaarsed süstid
– i/v kateetrid

• Trauma, lahtine murd, võõrkeha pehmetes kudedes, loomade/inimeste 
hammustused (pehmete kudede abtsessid)



Tekitajad

• Staphylococcus aureus: 80-90% infektsioonidest
• Koagulaas-negatiivsed stafülokokid või 

propionibacterium spp.: võõrkehadega seotud 
infektsioonid

• Enterobakterid või pseudomonas spp.: 
hospitaalinfektsioonid või torkehaavad 

• Streptokokid või anaeroobid: Hammustused, 
rusikate vigastused (kontakt teiste isikute suuga), 
diabeetilise jala kolded, haavandid

• Salmonella spp. või streptococcus pneumonia: 
sirprakuline aneemia



• Vastsündinud (<4kuu) – S. aureus, 
enterobacter spp., A ja B grupid streptokokid

• Lapsed (4 kuud kuni 18 aa) – S. aureus, A grupi 
streptokokid, H. Influenza, enterobacter spp.

• Täiskasvanud – S. aureus, harvem 
enterobacter spp. või streptococcus spp.



Klassifikatsioon

• Äge: <2 nädala

• Subakuutne: 2-6 nädalat

• Krooniline: >6 nädala



Kliinik

• Üldsümptomid: 
– palavik, väsimus, nõrkus

– CRV tõus, leukotsütoos

– kopsupõletik, hambajuure põletikud, urogenitaalne põletik

• Lokaalsed süpmptomid:
– valulikkus, turse ja punetus (võib mööduda 5-7 päevaga)

– funktsiooni piiratus (valu võib ainult liigutamisel tekkida

– pika haiguskulu korral lihasatroofia

• Täiskasvanutel sümptomid vähem väljendunud



Hematogeense osteomüeliidi ealised 
eripärad



• Imik: infektsioon levib kergelt epifüüsi -> septiline 
artriit

Infektsioon metafüüsis ->subperiostaalne 
abtsess(periost luuga õrnalt seotud)

• Laps: septilist artriiti tavaliselt ei teki
Brodie abtsess, subperiostaalne abtsess
• Täiskasvanu: Infektsioon levib kergelt epifüüsi -> 

septiline artriit
Periost luuga tugevalt  seotud.



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)



Diagnostika

Modaliteet Tundlikkus Spetsiifilisus

Röntgen 43 – 75% 75 – 83%

KT (krooniline 
osteomüeliit)

67% 50%

MRT 82 – 100% 75 – 96%

3-faasiline luu stsintigraafia ~85% ~25%



Ravi
• Toetav ravi: piisav kaloraaz, valgukogus, 

vitamiinid

• I/V antibiootikum: vastavalt tekitajale
– Verekülvid on positiivsed 50% juhtudest ->negatiivse 

vastuse korral vaja biospiat/punktsiooni

– AB ravi on efektiivne enne mäda teket

– AB ei jõua avaskulaarse koeni

– Mäda eemaldamine peaks taastama haaratud luu 
verevarustuse -> AB ravi jätkub pärast kirurgilist ravi

• Kirurgiline ravi: nekroosi eemaldamine, dreenid, 
lokaalne AB ravi (antibiootikumi „ketid“ (beads))

• Immobilatsioon



Tüsistused
• Luukasv häired (kasvuplaadi kahjustused)
• Deformatsioonid
• Liigese jäikus
• Amüloidoos
• Maliigsus (0,25%) – sagedaseim lamerakuline 

kartsinoom
• Septiline artriit – puus, hüppeliiges, õlaliiges, 

küünarliiges. Võimalik liigese hävimine.
• Ebapiisava ravi korral haiguse reaktiveerumine 

(kuud kuni aastad)



Röntgen

• Tavaröntgenil nähtavale tulekuks peab 
osteomüeliit haarama vähemalt 1 cm suurust ala 
ning olema 30 -50% ülejäänud luutihedusest.

• Lastel tulevad esimesed muutused nähtavale 5-7 
päevaga, täiskasvanutel 10-14 päevaga.

• Tavaliselt 1-2 nädalal röntgenpilt negatiivne.
• Sümptomite teke röntgenpildil tähendab 

kroonilise osteomüeliidi faasi.
• Varasteks sümptomiteks lokaalne osteopeenia ja 

trabekulaarse luustruktuuri kadumine.





Brodie abtsess



Subakuutne osteomüeliit 12 a 
lapsel. Uue luukoe moodustumine



MRT

• Kõige tundlikum meetod OM algstaadiumis.
• Annab ülevaate pehmekoe haaratusest (turse)
• Luuüdi normaalne signaal T1 ja STIR või rasvsupressiooniga T2 

sekventsil välistab osteomüeliidi. 
• Madal spetsiifilisus – vajalik täpne kliiniline info.
• Äge faas:

– T1 – luuüdi  madal või keskmine signaal (vedelik) võrreldes ümbritseva 
luuüdiga; T2 – luuüdi turse (tsentraalsel tugev signaal vedelikust)

• Krooniline OM:
– Madal signaal T1 ja T2
– Luuskleroos kortikaalse paksenemisega
– Sekvesteri ümber kontrasteeruv kapsel  (T1 gadoliiniumiga); 

kortikaalsed destruktrsioonid



Osteomüeliit ja tenosünoviit 1. varbas 
diabeediga patsiendil

Septiline artriit. Perivaskulaarne turse/ 
kontrasteerumine  ulatub luuüdini -> kahtlustada 
sekundaarset osteomüeliiti.



Puusa septiline artriit. Vaatamata ravile tekkis osteomüeliit 2 kuud hiljem



Krooniline OM

Põlve eesmise ristatisideme 
rekonstruktsioonijärgselt tekkinud OM



Brodie abtsess
C – T1; D – T1; E – T2 fat supressed; F – T2 fat supressed



KT

• Kõige tundlikum meetod kortikaalsete 
destruktsioonide, sekvestrite ja gaasi 
visualiseerumisel  � tegu hiliste muutustega.

• Muus osas tundlikkus sarnane tavalisele 
röntgenile.



Periosti reaktsioon natiiv-KT 
uuringul. Tüüpiline steomüeliidile 
sobiv muutus (pole spetsiifiline).



• Luussisene gaas
• Kortikaalne õhenemine
• Pehmekoe turse

• Luussisene gaas
• Kortikaalne õhenemine
• Pehmekoe turse

• Luussisene gaas
• Õhkemfüseem pehmes 

koes



Nukleaarmeditisiin

• 3-faasiline stsintigraafia (teheetsium-99)
– Verevoolu faas: kohe pärast radiofarmakumi süstimist – näitab suurenenud 

verevooluga alasid (põletik)
– Pehmete kudede verevarustuse faas: süstimise algusest - 5min pärast 

süstimist
– Luuline faas: 3h pärast süstimis - näitab püsivat suurenenud kogumist (kõige 

spetsiifilisem osteomüeliidile
– Postitiivne vastus kõigis kolmes faasis: tundlikkus 73-100%
– Tundlikkus väheneb kaasuvate seisunditega: trauma, kirurgiline sekkumine, 

ortopeedilised implantaadid

• FDG- PET/KT (18F-fluorodeoxyglucose)
– Kõige täpsem meetod kroonilise osteomüeliidi kinnitamisel või välistamisel (1)
– Võimaldab eristada diabeediga patsientidel osteomüeliiti pehmekoe 

infektsioonist kui MRT vastus on ebaselge.

1 - The Accuracy of Diagnostic Imaging for the Assesment of Chronic Osteomyelitis: A Systematic Review and Meta-
Analysis. The Journal of Bone and Joint Surgery. 2005; 87:2464 - 2471



FDG-PET/KT

Verevoolu faas Pehmete kudede verevarustuse faas Luuline faas



44 a meespatsient

• 2014 mai alguses kukkus paremale puusale

• Tehti röntgen ja KT : normleid

• Kõndis karguga 3 kuud (olevat sellel puusale 
korduvalt uuesti kukkunud

• Juuli lõpus suunati Võru haiglast TÜK-i

• Paremas puusas abtsess (mäda 400ml), CRV 100

• Operatsioonil eemaldati surnud luu, külvil leiti 
streptococcus pneumonia.



Algne pilt 3 kuud hiljem



Algne pilt 3 kuud hiljem



Kokkuvõte

• Osteomüeliidi diagnoosi kuldstandard on kirurgiline 
biopsia (hilised muutused)

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

• 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)

• NB! uuringute tõlgendamisel oluline kliinilse info 
kättesaadavus (anamnees, vereanalüüsid)
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