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Patsient

• 14N

• Uuringu eesmärk: „MRT-uuring paremast hüppeliigesest leiu 
täpsustamiseks. Traumajärgsed muutused? Viide sünoviidile?“

• Kliinilised probleemid: “Paar aastat tagasi parema hüppeliigese
trauma. Sellest ajast püsima jäänud koormusel tekkivad/süvenevad
valud, periooditi liiges ka turses. Läbivaatusel turse ja valulikkus
liigese välisküljel lat. päksi tagusi.“



Piltdiagnostika

• Käesolev MRT 10/2019

• Varasemad MRT 03/2019 ja 06/2018

• MRT teisest hüppeliigesest 03/2019

• Mitmeid Rö hüppeliigestest ja kanna luudest alates 05/2014

• UH-uuring hüppeliigesest 01/2019
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06/2018 PD FS
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09/2018

• Viimase aasta jooksul pidevalt valud parema h/l piirkonnas, olnud 
väändetrauma [---]

• On saanud ka Mardna soovitusel magnetravi, D-vitamiini, 
glükoosamiini. Kuid jätkuvalt jalg nädala jooksul 2-3 korral turses ja 
valulik, õhtuti võtab ibuprofeeni ca 3-4x nädalas. Pikemad käimised 
tekitavad valu, jooksmine ka.

• Kliiniliselt valu paremal h/l lat küljel nii pindluu kohal kui ka selle tipu 
all. Liikuvus nii passiivselt kui aktiivselt ii, erinevusi ei ole vasakuga 
võrreldes, kõnnil võlv vajub mõõdukalt, kuid suudab seda 
korrigeerida.
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01/2019 UH

• Hüppeliigestes mõlemal pool lateraalsel küljel on paremal 1,2 mm; 
vasakul 0,9 mm vedelikku

• Pehmed koed sümmeetrilise ehitusega; nähtavad hüppeliigeste 
kõõlused jäävad normi piiridesse.

• Achilleuse kõõlus tavalise struktuuriga.

Kokkuvõte: Mõlemas hüppeliigeses vähest vedelikku. 
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PD FS | T1 10/2019 
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10/2019 MRT kokkuvõte

• Kandluu kesk- ja eesosas stressfraktuuriks sobiv signaalimuutus, uus 
leid

• Sääreluude distaalosas ning kõigis kanna- ja 1-3. pöialuus on 
osteopeeniaks sobiv signaalimuutus, seda enam taluses, lodiluus ja 
talbluudes. Võrreldes eelnevate uuringutega on leid dünaamikas 
süvenenud

• TC- ja subtalaarliigeses on efusioon ja sünooviumi rohkenemine

• Tarsaalsiinuse lateraalosas on 15x11x9 mm ganglion- või 
sünoviaaltsüst, ühenduses subtalaarliigesega: kliiniliselt pigem 
ebaoluline

• Ligamentide vigastust esile ei tule



Diagnoos?

• Kandluu stressfraktuur – uus leid

• Sääre- kanna ja pöialuude osteopeenia – dünaamikas süvenenud



Inaktiviteedi-osteopeenia

• Kujuneb kiiremini alajäsemetes

• MRT leid avaldub 4-8 nädala jooksul peale immobiliseerimist

• Luutihedus taastub aastate jooksul, arhitektuurimuutused on 
pöördumatud



Eri raskusastmed MRT



Väiksemad täpjad vs laatuvad kolded



CRPS

• Kompleksne regionaalne valusündroom (CRPS, complex regional pain 
syndrome = RSD reflex sympathetic dystrophy)
• CRPS-1 90% - Sekundaarne traumale ilma närvikahjustuseta (Sudeck’i

atroofia)

• CRPS-2 10% - Sekundaarne närvivigastusele

• Vigastuse ja tüüpilise paranemise kuluga ebaproportsionaalsed 
kaebused

• Valu, turse, liikumispiiratus, nahamuutused, osteopeenia

• Suhteliselt „lai“ diagnoos, erinevate alarühmadega



CRPS-1

• Traumajärgne, kuid närvivigastust ei esine

• Patogenees ebaselge, tegu neurogeense põletikureaktsiooni 
ülevõimendusega

• Neurogeensed põletikumediaatiorid sh substants P, neurokiniin A, 
endoteliin 3 → histamiini vabanemine
• Perifeerne ja ka tsentraalne sensitisatsioon

• Veresoonte düsfunktsioon

• Vigastuse aeglustunud paranemine



CRPS kliiniline pilt

• Hüperalgeesia/allodüünia ja muu tõusnud tundlikkus

• Turse, nahatemperatuuri- ja värvuse muutused (võib esineda nii 
punetust kui tsüanoosi)

• Küünte/karvade kasvu muutused

• Lihasspasmid ja -atroofia, treemor, liikumispiiratus

• Osteopeenia

• Valdavalt kliiniline diagnoos, piltdiagnostika diferentsimisel kuigivõrd 
ei aita

• Võib kujuneda välja ka teistes jäsemetes









STIR (radiopaedia.org)



(radiopaedia.org)



Diagnoos?

• CRPS-1 / … → osteopeenia → puudulikkusmurd?

• Väsimusmurd → inaktiviteedi-osteopeenia?
• Luumuutused olid enne stressmurdu

• Varasem hüppeliigese vigastus → inaktiviteedi-osteopeenia → 
väsimusmurd
• Ligamentide vigastust ega muud valu põhjust MRT esile ei tulnud

• Kliiniline info (vastaja radioloogi vaatepunktist) puudulik – kas 
haiguspilt vastab CRPS-1?





Mida osteopeenia korral veel hinnata

• Ulatus, stressfraktuuride esinemine

• Liigeskõhrede intaktsus

• Subkondraalse luu seisund – osteonekroos?
• Epifüüsi kontuuri muutused

• Subkondraalsed murrud

• Allasetsev vigastus (inaktiviteedi põhjusena)?



Muud sarnase signaalimuutuse põhjused

• Regionaalsed/multifokaalsed hüperintensiivsed luusignaali muutused on 
reeglina beniigsed
• Traumajärgsed / bone bruise
• Luuüdi rekonversioon
• Inaktiviteedi-osteopeenia
• Osteoartiidist tingitud | Lülisamba Modic muutused
• Transientne osteoporoos (TO)
• Regionaalne migratoorne osteoporoos (RMO)
• CRPS
• Calcineurin inhibitor pain syndrome (CIPS)

• Eristada pöörduvat muutust (osteopeenia) pöördumatutest (osteonekroos, 
osteoartriit)

• Inaktiviteedi-osteopeenia algab kandvatelt pindadelt
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Tänan kuulamast!


