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Laste luude iseärasused 

 Kasvuplaadid 

Kasvuplaadi kondrotsüüdid on pidevas 
proliferatsioonis.Tekkinud tütarrakud 
kuhjuvad epifüüsi piiril kolumnidena. 
Küpsemad rakud lükatakse metafüüsi suunas, 
tekib kondrotsüütide 
degeneratsioon.Osteoblastid moodustavad 
kondrotsüütidest luu. 



Kasvuplaadi ehitus 



Lapse periost 

 Suurem osteogeneetiline potentsiaal 

 Metaboolselt aktiivsem 

 On paksem ja tugevam: 

        - piirab dislokatsiooni 

        - piirab lahtiste luumurdude tõenäolisust 

        - hoiab fraktuuride stabiilsust 



Lapse luu 

 Väiksem mineraalide sisaldus 

 Luu on painduvam ja elastsem 

 Laste epifüüsid ja osa peentest luudest on 
olenevalt vanusest alul kõhrelised,tekkinud 
luustumistuuma ümbritseb hüaliinkõhreline 
epifüüsi või luu  osa 

 Luustumistuumade teke on seotud vanusega 

 Lapse luul on suur remodulatsioonivõime 



Vanuse ja soo mõju 

 Luumurrud olenevad vanusest ja soost 

 Tütarlaste luumurdude sagedus tõuseb 12 
eluaastaks 

 Poistel 14 eluaastaks 

 Statistiliselt on tütarlastel luumurde vähem 



Luumurdude jaotus lastel 
lokalisatsiooni järgi 
 Distaalne küünarvars                                      22,7% 

 Käelaba,sõrmed                                                18,9% 

 Karpaal- ja metakarpalluud                          8,3% 

 Rangluu                                                                 8,1% 

 Hüppeliiges                                                          5,5% 

 Sääreluu diafüüs                                                 5% 

 Tarsaal- ja metatarsalluud                              4,5% 

 Varbad                                                                    3,4% 

 Õlavarreluu suprakondülaarpiirkond          3,3% 

 Õlavarreluu proksimaalne ots                       2.2%  

 Kolju                                                                         1,8% 

 Reieluu diafüüs                                                     1,6% 

                                                                                                                 Medscape 

 



Tüüpilisemad laste luumurrud 

 Plastiline deformatsioon 

 Buckle  (torus) fracture – mõigasmurd 

 Greenstick fracture – pajuoksa murd 

 Toddlers fracture – juusfraktuur 

 Kasvuplaadiga seotud murrud 

 Raputatud lapse murrud 

 



Plastiline deformatsioon 
e.painutusmurd (bending 
s.bowing fr.) 

 Painutusel tekivad mikroskoopilised vigastused 
luu konveksel küljel, ei ulatu konkaavsele küljele, 
luu purunemist ei ole 

 Fraktuuri joon puudub 

 Unikaalne laste luuvigastus  

 Sagedamini raadiuse murruga kaasnev ulna 
vigastus ja tiibia murruga kasnev fiibula vigastus 

 Painutus murd kuni 20 kraadi korrigeerub 
kasvuga. 



Painutusmurrud 



Painutusmurd 



Buckle fr. - mõigasmurd 

 Kompressioonvigastus,mis tekib metafüüsi ja 
diafüüsi piiril 

 Sagedaseim raadiuse distaalne murd 

 Suhtelliselt stabiilne 

 Paraneb 3 – 4 nädalaga 



Mõigasmurd 



Mõigasmurd 



Greenstick fr.– pajuoksa 
murd  
 Luu paindub ja murdub osaliselt 

 Murrujoon algab konvekselt küljelt, kuid ei 
ulatu välja konkaavsele küljele 



Pajuoksa murd 



Pajuoksa murd 



Pajuoksa murd 



Toddlers fr.- juusfraktuur 

 9 k. – 3 aastaste ja kuni 8 aastaste koolilaste 
tiibia distaalse diafüüsi spiraalmurd 

 Nihkumine puudub või on vähene 

 Tekib, kui laps joostes komistab millelegi ja 
kukub 

 Paraneb kiiresti  3 – 4 nädalaga 



Toddlers fr. 



Toddlers fr 



Kasvuplaadiga seotud murrud 

  moodustavad 15% laste toruluude 
murdudest 

 1963.a. kirjeldasid Robert B. Salter ja W. 
Robert Harris 5 tüüpi kasvuplaadiga seotud 
luumurdu. Hiljem  on lisandunud veel 4 harva 
esinevat  tüüpi – kokku 9 



Salter-Harris I tüüp 

 Transversaalne murd läbi kasvuplaadi, 
moodustab 6 % 



SH I 



Salter – Harris II tüüp 

 Murd läbi kasvuplaadi ja metafüüsi, 
moodustab 75 %  



SH II 



SH II 



SH II 



Salter Harris III tüüp 

 Murd läbi kasvuplaadi ja epifüüsi,moodustab 
8 % 



SH III 



Salter Harris IV tüüp 

 Murd läbi metafüüsi, kasvuplaadi ja epifüüsi, 
moodustab 10 % 



SH IV 



SH IV 



Salter Harris V tüüp 

 Kasvuplaadi kompressioon 1 % 



SH  V murd 



SH V 



Haruldasemad SH tüübid 

 Salter Harris VI – kasvuplaadi perifeerse osa 
vigastus, põhjustab lokaalse kasvuplaadi 
sulguse ja deformatsiooni 

 Salter Harris VII – isoleeritud epifüüsiplaadi 
vigastus 

 Salter Harris VIII - isoleeritud metafüüsi 
vigastus. Kahjustab enkondraalset luustumist 

 Salter Harris IX – periosti vigastus 



Kergemaks meeldejätmiseks 

s A L T R 
slipped 
straight 

above lower through rammed 



Küünarliiges 

Ossification Centers of the elbow:  
     - C apetellum (appears age 1-2) 
     - R adial Head (appears age 2-4) 
     - I nteranal epicondyle (appears age 4-6) 
     - T rochlea (appears age 8-11) 
     - O lecranon (9-11 years) 
     - E xternal epicondyle (appears age 10-11) 
 
 

Wheeless' Textbook of Orthopaedics 

CRITOE 



Küünarliigese murrud 

 Suprakondülaarsed murrud 

 Transkondülaarsed urrud 

 Lateraalse  kondüüli murrud 

 Mediaalse epikondüüli murrud  

 Raadiuse kaela murrud 

 Olekranoni murrud 

 Raadiuse luksatsioon 



Abiks murru diagnoosimisel 

 Külgülesvõttel joon piki õlavarreluu eesmist 
kontuuri lõikab cap. humerit kekmise 
kolmandiku piiril 



Abiks murru diagnoosimisel 

 Kõikides projektsioonides raadiuse kaela 
keskelt tõmmatud joon jookseb capitulum 
humerile 



Rasvpadjandi sümptoom 



Suprakondülaarsed murrud 

 60 % küünarliigese murdudest 
 95 % hüperekstensioonist – kukkumine sirgele 

käele 
 Gartlandi klassifikatsioon 
     I tüüp  - dislokatsioon puudub või on minimaalne 

– kasutada kaudseid tunnuseid 
     II tüüp – dislokatsioon on, kuid tagumine korteks 

on terve 
     III tüüp – täielikult dislotseeritud, oht 

vaskulaarseteks komplikatsioonideks, 
osteosüntees vajalik 



Suprakondülaarsed murrud 



Suprakondülaarsed murrud 



Lateraalse kondüüli murrud 

 Murrujoon kulgeb tavaliselt transversaalselt 

 Võib jätkuda kuni trohleani, seega läbib 
kõhrelise epifüüsi ja on sisuliselt SH IV murd. 

 Suhteliselt stabiilne 

 Tekivad, kui hüperekstensioonis käele mõjub 
varus jõud 



Lateraalse kondüüli murrud 



Mediaalse epikondüüli murrud 

 Mediaalne epikondüül on apofüüs ja asub 
väljaspool liigeskapslit, hemartroosi ei teki. 

 50 % juhtudest kaasneb raadiuse luksatsioon 



Raadiuse proksimaalse otsa 
murrud 
 Lastel murdub tavaliselt raadiuse kael, on 

sisuliselt SH II murd 



Raadiuse luksatsioon 



Raputatud lapse sündroom 
           RLS 

http://www.radiologyassistant.nl/


Luuvigastused RLS puhul 

 Bucket handle  vigastus – patognoomiline! 



Luuvigastused RLS puhul 

 Corner fracture e. nurgamurd – 
patognoomiline ! 



Luuvigastused RLS puhul 

 Roidemurrud – väga iseloomulikud, on 
tavaliselt erinevas paranemisfaasis 



Luuvigastused RLS puhul 

 Akroomioni, sternumi, lülide ogajätkete 
vigastused ja jäsemeluude spiraalmurrud on 
harva, kuid väga iseloomulikud. 

 Koljuluude murrud 



Tänan!  
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