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 Aprilli kuu jooksul Tartus traumatoast 83 põlve Rö-ü/v-t 
 1 tub. tibiae avulsioonmurd, 2 patella murdu 
 Tugevad luud, vajavad kõrge energiaga traumat 
 Tavalisem on kõõluste/sidemete ja meniski vigastused 

 
 PERHis juulis RG1 262 patsienti (~10-20 neist artroosid ja 

muu mittetrauma) 
• 2 polütrauma killunenud reieluud 

• 3 patella murdu 

• 2 OCL 

• 1 sääreluu platoo murd 

• 2 fibula tipu murdu 

• 1 Segond 

• 1 PCL avulsioon 

• 2 muud avulsiooni 



Kindel viide liigesesisesele murrule 
• Luuüdi leke liigesõõnde 

Nähtav külg-ü/v-l pikemat aega lamanud 

patsiendil 
• Samas ~2/3 sääreluu platoo murdudest lihtne 

hemartroos 

Tavaline hemartroos võib ka vähesel 

määral kihistutda 
• Eralduvab plasma ja vererakud  





 



 



 Tüüp I – gastrocnemius ja popliteus jäävad fragmendi külge, ACL 

ja kollateraalligamendid +/- 

 Tüüp II – täielikult intra-artikulaarsed 

 Tüüp III – põiki, ACL ja kollateraalligamendid fragmendi küljes 

 Tihti ka suprakondülaarne murd kaasas 

 Paranemise osas erinevust pole leitud, kuid tüüp III kõige raskem 

fikseerida.  Suur oht ebaliigesele, avaskulaarsele nekroosile. 



 Tavaliselt koos suprakondülaarse 
või interkondülaarse murruga 

• ~40% interkondülaarsetest murdudest on 
Hoffa fragmendiga 

 Isoleeritud mediaalse kondüüli 
murd ilma on väga haruldane 

• Alla 10 kirjeldatud juhu 
 Enamus on kõrge energiaga trauma 

(motokokkupõrked) 
• Mootorratturite tavaline asend kerges 

välisrotatsioonis annab kõige suurema 
jõuülekande lateraalsele kondüülile 

 Kuni ~1/3 nihketa Hoffa murdudest 
jääb diagnoosimata 

• 25% teise sama piirkonna murruga (e.g. 
superkondülaarne) jääb nägemata 
 Radioloog rahul, et leidis murru, rohkem siis 

vist pole, kuid kõrge energia traumaga 1 
murd võib tihti tähendada, et on veel. 

 



 



 



 



Patella asendi 
hindamiseks Insall-
Salvati suhe (lig. 
patellae/patella suurim 
pikkimõõt) 
• Peab olema korrektne 

külg-ü/v 30’ painutuses 
Normis uuemate 

allikate põhjal 0.75-1.5 
Traumamehhanism 

tavaliselt jõuline hüpe 
(järsk jala sirutus) 



 



 



Põlve külg-ü/v-l lateraalse kodüüli 

patella ja sääreluuga liigestuva kõhre 

ülemineku väike vagu 

Kui ~1,5mm, siis kahtlus ACL vigastusele, 

2mm suhteliselt kindel kaudne indikaator 



 



 



Sääreluu lateraalse/mediaalse kollateraali 
kinnituskoha avulsioonmurd (vastavalt) 

Segond – siserotatsioon ja varusstress, 
üldjuhul spordivigastus 
• Seotud ~75-100% ACL rebendiga, meniski vigastus 

kuni 75% 
 Tavaliselt saab ACL viga valgusstressi korral 

Reverse Segond – välisrotatsioon ja 
valgusstress, tavaliselt motokokkupõrked 
• PCL vigastus +/- menisk 

Kõigil oleks vaja teha MRT! 
 



 



 Posterolateraalsete 
ligamentide kompleks  

 Avulsioon põlve 
staatilise stabilisaatori 
osalt 

 Kui jääb 
diagnoosimata, siis 
tekib ebastabiilsus, 
mida hiljem palju 
raskem parandada 

 Nagu Segond murdki 
on tihti kaasuvana ACL 
või PCL vigastus 

 Vajalik MRT! 



Võrreldes 

Segond 

murruga, on 

fragment 

horisontaalsem 



 



 



Tavaliselt disaalselt kinnituskohalt, 
proksimaalsel väga haruldane 

ACL 
• Sagedasem lastel 
• Jõuline hüperektensioon või AP suunaline jõud reiele 

kui põlve on painutuses. 
 Tüüp 1-4: nihketa, fragmendi eesosa vähene diastaas, 

täielikult nihkunud ning migreerunud/roteerunud. 

• Võib olla eesmine subluksatsioon. 
PCL 

• Motoõnnetused tavaliselt, „dashboard injury“ 
• Painutatud põlv ning AP suunaline jõud säärele. 



 



 



 Lipohemartroos 
• Liigesesisene murd 

 Patella alta 
• Lig. patellae rebend 

 Hoffa murd 
• Tihti raske eristada, kõrge energia trauma, AVN, ebaliiges 

 Segond ja Reverse Segond 
• ACL ja PCL vigastus 

 Deep Notch Sign 
• ACL vigastus 

 Fibula tipu avulsioon 
• ACL ja PCL vigastus, posterolateraalne ebastabiilsus 

 ACL ja PCL avulsioonid vs interkondülaarne nihketa murd 
• Vajaksid kirurgilist fikseerimist 
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