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Lastele omased luumurrud 



Koormuse puudumise tõttu puudub alla 1- 

aastastel luude trabekulaarne ehitus 

Kõhrkoe suur osakaal – tingib luude näilise 

väiksuse 

Teatud vanuses kindlates kohtades 

luustumistuumade teke kõhrede luustumisest 

Ligamendid ja kõõlused on tugevad, mistõttu alla 

10 a.-l tekib sidemete vigastusi harvem, 

domineerivad kasvuplaadi vigastused  



Lastel periost paksem ja tugevam kui täiskasvanutel 

 piirab dislokatsiooni      

 piirab lahtiste luumurdude tõenäolisust 

  hoiab fraktuuride stabiilsust 

 Murrutüübid erinevad 

Liigesesisene murd haarab kasvuplaati, võib kahjustada 
luu kasvu 

Paigaldamisel võib jätta suurema fragmentide 
dislokatsiooni 

Paranemine kiirem 

 



 Kättesaadav ja suhteliselt odav meetod 

 Enamasti piisav meetod traumatoloogias 

 Suhteliselt väike kiirguskoormus 

 Luumuutused hästi jälgitavad 

 Summatsioonide tõttu vajalik mitu projektsiooni 

 Pehmekoe muutuste diagnostikaks sobib UH, MRT 

 Komplitseeritud juhtudel preoperatiivselt KT uuring  

 Väärkohtlemisel MRT, KT, stsintigraafia, PET 



PLASTILISED MURRUD 

Traumaatiline/plastiline deformatsioon = bending fracture 

Torus e. subperiostaalne murd = buckle fracture 

Pajuvitsmurd = greenstick fracture 

Omased esimesele eludekaadile, mitte kunagi ei näe 
normaalse luuga täiskasvanul 

 

Kasvuplaadimurrud = SH murrud 

Vägivallamurrud – metafüüsinurga ja nn. 
ämbrisangamurrud 



Omane enam alla 5-aatastele 

Painutusel tekivad mikroskoopilised vigastused luu 

konveksel küljel, ei ulatu konkaavsele küljele, luu 

purunemist ei ole 

Fraktuuri joon puudub, kerge mööda vaadata 

Sagedamini raadiuse murruga kaasnev ulna 

vigastus ja tiibia murruga kaasnev fiibula vigastus 

Painutus murd kuni 20 kraadi korrigeerub kasvuga. 

 



Traumaatiline deformatsioon 



kompressioonvigastus - tekib metafüüsi ja 

diafüüsi piiril – kukkumine sirutatud käele 

 raadiuse distaalne murd > ulna > tiibia 

 rangelt intaktne periost, kõige paremini 

diagnoositav külgü/v-l, korteks väändub 

dorsaalsele, murrujoon võib olla nähtav volaarsel 

suhteliselt stabiilne 

 I pöialuu proksimaalse otsa murd = nn. 

narivoodimurd = bunk bed fracture 

  









Hüppamine kõrgusest kõvale pinnale, maandumine  

varvastele 

Omane 3 – 6-aastastele 



 Luu paindub ja murdub osaliselt 

 Murrujoon algab konvekselt küljelt, kuid ei ulatu 

välja konkaavsele küljele 

  Dorsaalse korteksi kompressioon, 

angulatsiooninurk volaarsele 

 Pikkades toruluudes, enam antebrahhiumi 

luudes 

 





1-3 aasta vanuses, ka kuni 8-aastastel, trauma 
anamnees puudub. Ainus kaebus: “Laps ei toetu 
jalale” 

Dislokatsioonita tiibia (põiki või spiraalmurd), 
fiibula (põiki või paindemurd), os cuboideum, talus 

Hüperekstensioonijõud hüppamisel, kukkumine ja 
väänamine   

Esmane ü/v võib-olla ka normis, paari päeva 
möödudes nähtav õrn periosti reaktsioon 



  



 

 

 



  moodustavad 30% 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 

 3 ülesvõtet – otse, külgsuund ja põikprojektsioon 

 Enam poistel, kuna kasvuplaat kauem avatud, 

füüsiline aktiivsus suurem 

 Poistel vanuses 12-15 aastat, tüdrukutel vanuses 9-

12 aastat 

 

 



slipped 

 

above lower 

 

rammed 

through 

 

Salter Harris Ozonoff modifikatsioonid 

S                  A             L            T 

R 



Salter Harris VI – kasvuplaadi perifeerse osa 

vigastus, põhjustab lokaalse kasvuplaadi sulguse ja 

deformatsiooni 

Salter Harris Ozonoff VII – isoleeritud epifüüsiplaadi 

vigastus 

Salter Harris Ozonoff VIII - isoleeritud metafüüsi 

vigastus. Kahjustab enkondraalset luustumist 

Salter Harris Ozonoff IX – periosti vigastus 



SH I – 8 %   
Alla 5-aastasteI 
Sama tüüp ka V MT luu 
 apofüsiolüüs 



SH I 
SH I 



SH II  - 75% 

Enam alajäsemetes, 

falangides, distaalses 

raadiuses  



SH II 



SH III – 8% 
 



SH III 



SH IV – 10% 





SHO VII 



Luustumistuumade ilmumine – 

     -Capitulum humeri  
     - Radius’e pähik 
    - Mediaalne epikondüül 
     - Trohlea  

     - Olekraanon  

     - Lateraalne epikondüül 

Wheeless' Textbook of Orthopaedics 

Come and Read My Tale of Love  

C(1)-> R(3)-> I(5)-> T(7) -> O(9)-> E(11) 
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Prehumeraalne joon - külgü/v-l joon piki  

humerus’e eesmist pinda läbi capitulum’i  

luustumistuuma tsentrumi 
 



Kapitulo- 

radiaalne  

joon - mööda 

raadiuse pikitelge 

kuni capitulum’i 

keskpunkti 
  

 
 



Küünarliigese ülesvõte 

Eesmine rasvpadjand – purjeka sümptom   

Tagumise rasvpadjandi ilmnemine 

Prehumeraalne joon  

Kapituloradiaalne joon 

Normaalsed luustumistuumad   

Raadiuse pähiku hindamine 

Distaalse  humerus’e hindamine  

Olecranon’i ja ulna hindamine  
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Laste küünarliigese murrud 

Suprkondülaarsed – 60% 

Lateraalse epikondüüli murrud – 10-20% 

Mediaalse epikondüüli murrud - 10% 

Raadiuse kaela murrud - 10% 

Olekraanoni murrud – 5 % 
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Normaalsed trochlea humeri luustumistuumad 

– simuleerivad liigesesiseseid võõrkeha varje 



Ca 60% küünarliigese murdudest, 95% on 

hüperekstensiooni tüüpi kukkumisest sirutatud käele, 5% 

on fleksiooni tüüpi. Olekraanon surutakse fossa 

olecrani’sse. Humerus’e eesmine korteks paindub ja 

murdub.  

75% on posteromediaalne (omane enam alla     8 a. – le) 

Posterolateraalsel suurem neurovaskulaarsete tüsistuste 

oht 

      

 



Suprakondülaarsed murrud 



 Teisel kohal küünarliigese murdudest (tipp langeb 
vanusesse 4-10 a.) – ca 15 – 20% kõigist 
küünarliigese murdudest 

 Sageli kaasub fragmendi rotatsioon 

 Kukkumine sirutatud käele, küünarvars 
supinatsioonis, varusjõud läbi antebrahhiumi 
ekstensorlihaste  lateraalsele epikondüülile või 
otsene jõud sirutatud käele fleksioonis 
küünarliigesega 



Lateraalse epikondüüli murd 



• Kolmandal kohal küünarliigese murdudest, ca 10% 
kõigist murdudest  

• Kõige healoomulisem küünarliigese murdudest 

• Äge valgustüüpi jõud kukkumisel sirutatud käele   

• Enam poistel,varases noorukieas – N. käesurumisel, 
atleetidel võib olla krooniline kahjustus, eriti 
avulsiooni korral 

• Küünarliigese luksatsiooniga kaasub sageli med. 
epikondüüli avulsioon 



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

 50 % juhtudest kaasneb raadiuse luksatsioon 



Küünarliigese luksatsiooni korral I küsimus: 

” Kus on mediaalne epikondüül?” 



Raadiuse kaela SH II tüüpi nihkega murd, trochlea 
 luustumistuumad simuleerivad luu fragmente 



Ca 50% raadiuse kaela murdudest 
assotsieerub 
olekraanoni murruga 



Olekraanoni murd, raadiuse pähiku luksatsioon 



 
Traumamehhanism ei vasta antud vigastusele 

Kõik murrud alla 1-aastastel  

Kõik roide-, õlavarreluu või abaluu murrud alla 5-
aastastel  

Mõlemapoolsed, killunenud või  laiemad kui > 1mm 
koljuluude murrud 

Kahtlus raputatud beebi sündroomile 

Siledakontuursed põletusjäljed 

Multiiplid hematoomid ja/või hematoomid  mujal kui 
laubal, küünarvarrel, reiel või jalal  

  
 



Dist. femur, humerus, 
ranne, h/liiges 

Metafüüsi nurga murrud 

Hulgimurrud 

 

Murrud erin. 
paranemisfaasis 

Femur, humerus, tiibia Spiraalmurrud < 1 aasta 
vanuses 

Tag. roided, pr. spinosuste 
avulsioon 

Ebatavalised “loomulikult”-
juhtunud murrud < 5 
aastastel 

Kolju hulgimurrud 

 

kuklaluus 

 

Ebatavalise kalluse 
formeerumisega murrud 

 

Korduvtrauma, ei ole 
immobiliseeritud 



m/k ja m/t luude murrud Ebatavalised “loomulikult”-
juhtunud murrud < 5 
aastastel 

Sternumi ja scapula murrud Ebatavalised “loomulikult”-
juhtunud murrud < 5 
aastastel 

Lülikehade murrud ja 
subluksatsioonid 

Ebatavalised “loomulikult”-
juhtunud murrud < 5 
aastastel 



Skeleti vigastused (Paul Kleiman) 

 Kõrge spetsiifilisusega leid – metafüüsi nurga või 

ämbrisanga murd, tagumiste roiete, abaluu,  

sternumi, proc. spinosus’te murd,  I roide murd,  

kuklaluu impressioonmurd    

 Mõõduka spetsiifilisusega leid -  multiiiplid 

murrud, erinevas vanuses murrud, lülisamba murd,  

kolju murd, pikkade toruluude diafüüsi murrud,   

falangide murrud  

 Madala spetsiifilisusega leid – pikkade toruluude 

diafüüsi murd, koljuluude lineaarmurd, rangluu murd   

 

 

 

 

 



 

 

kolju  
AP- ja lateraal   
 

rindkere AP, parem ja vasak põikprojektsioon. Rangluud ja kõik roided 
peavad olema nähtavad    
 

lülisammas Lateraal. Kaela külgülesvõte teha eraldi   
 

vaagen AP.   lumbaalosa + vaagen on otseülesvõttel nähtav   

Pikad 
toruluud 

Õlavars, küünarvars, reis, säär – AP ja kõik ülesvõtted eraldi 

labakäsi PA eraldi 

labajalg AP eraldi 



< 2- aastastel  röntgenpildid kõikidest luudest -  

murrud ja kahtlased leiud - korduspildid 10-14 

päeva järel  

> 2- aastastel uuringud vastavalt sümptomitele ja 

kliinilisele leiule – vajadusel stsintigraafia ja/või 

kogukeha MRT 



Murrud tekkinud tugevast raputamisest, tõmbamisest 

ja väänamisest  

Murrud läbi primaarse kaltsifikatsiooni tsooni   

Enam alajäsemetes 

Dateerida raske   

   



Ämbrisangamurrud 
 



Metafüüsinurga ja ämbrisangamurrud 



“Ämbrisanga”murd 







Ükski murd ei ole patognoomiline 

Multiiplid murrud 

• <1.5 a. roidemurrud võimalik väärkohtlemisest   

• < 1.5 a. reieluu murd, eriti enne käima hakkamist  

•  < 3 a. õlavarreluu murd diafüüs > suprakondülaarne  

Kolju murd -  multiipelne, munakoor, kuklaluu, murrujoon 
ületab õmblusi 

Metafüüsi nurga murrud harvad  

  

Kemp&al; Patterns of skeletal fractures in child abuse  

BMJ 2008  



< 5 a. kahtlus väärkohtlemisele  

Ägedas faasis  

pole nähtavad 

Nõutav põik- 

projektsioon 

Kontrollü/v 

 10-14 päeva 

 järel  

/stsintigraafia  

  

 





Rahhiit 

Sünnitrauma 

Düsplaasiad (metafüsaarne kondrodüsplaasia, 

spondülometafüsaarne düsplaasia) 

Osteogenesis imperfecta 

Kongenitaalne luues 

Vase ainevahetuse häire jm. 

 



Röntgentunnus Aeg 

Pehmekoe 
resolutsioon 

4-10 päeva 

Periostireaktsioon 10-14 päeva 

Murrujoone 
“hägustumine” 

14-21 päeva 

Pehmekallus 14-21 päeva 

Luuline kallus 21-45 päeva 

Remodelleerumine 12 kuud 

Luumurdude paranemine ajas 



Spiraalmurd – väänamisjõu tagajärjel,  

mis ei ole omane väikelaste murdudela   

 

 

Anamnees paar päeva vanemate sõnul 



Luumurru korral röntgenogrammid on ja jäävad 
esmaseks uuringuks.  

  Vigastatud piirkonnast  tehakse vähemalt 2  üksteisega 
ristuvat projektsiooni.    

  Pikkade toruluude diafüüsi murdude korral on kindlasti 
vajalikud ü/v-d  proksimaalsest ja distaalsest liigesest. 

  Lisaprojektsioonid tehakse keerulise anatoomiaga 
piirkondadest või kui  põhiprojektsioonis tehtud  ü/v-tel  
on leid ebaselge. 

  Vajadusel tehakse tervest jäsemest võrdlusü/v.   

  Röntgenogrammide kvaliteet peab olema hea, eriti 
liigesesse ulatuvate murdude korral!  

 



  Ägeda traumaga patsiendi korrektne positsioneerimine 

ei ole alati võimalik - diagnostiliste vigade allikas! 

Luumurd ei ole alati ü/v-l nähtav, leiuta ü/v ei välista 

fraktuuri. 

  Pehmete kudede muutused võivad olla ainsad 

dislokatsioonita murrule viitavad sümptomid 

Püsiv valu peale traumat või erinevus kliinilise ja 

röntgenleiu vahel nõuab murru välistamiseks kordusü/v-d 

standard ja – eriprojektsioonides või teisi 

uurimismeetodeid (KT, MRT, stsintigraafia). 

  Otsi kaasuvaid vigastusi!  

 



Kokkuvõtteks - III 

Radioloog võib olla esimene, kes kahtlustab 

väärkohtlemist 

Radioloogiline leid võib olla madala, keskmise 

või kõrge spetsiifilisusega väärkohtlemisele 

Nii mõnigi normaalne protsess, haigus, 

düsplaasia võib radioloogiliselt maskeerida  

väärkohtlemist  

Siiski võib pidada metafüüsi nurga murde ja 

ämbrisanga murde patognoomiliseks 

väärkohtlemisele 

 



Tänan!  


