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Seesam- ja lisaluud

• Seesamluud – kõõlusesisesed, reeglina 
liigestega seotud luulised struktuurid. 
Kaitsevad liigest ja kõõlust, vähendades 
hõõrdumist, suurendavad lihase tõmbenurka
• Olemas ka (fibroos)kõhrelised sesamoidid, nt. 

peroneus longus, tibialis posterior kõõlustes 

• Lisaluud – anatoomilise variandina esinevad 
fuseerumata primaarsetest või 
sekundaarsetest luustumistuumadest tekkinud 
luud
• Paljud lisaluud on seesamluud, nt. os peroneum, 

fabella jm.
• Teistel funktsiooni ei ole/funktsioon teadmata 



Väiksed, aga tülikad

• Võivad murduda, dislotseeruda
• Seotud mitmete valusündroomidega

• Sageli traumajärgse/ägeda algusega

• Tekitavad dif. diagnostilisi raskusi, eeskätt rö-
diagnostikas
• Vahel raskesti eristatavad murrufragmentidest

• Suur esinemise varieeruvus
• Kirjeldatud >40 alajäseme lisaluud
• Esinemissagedus alates 0,1%-st

• Suur morfoloogiline varieeruvus 
• Esinevad nii uni- kui ka bilateraalselt 
• Võivad olla ühe-, kahe- ja mitmeosalised



Lisaluu või murd? 

• Võimalike seesam- ja 
lisaluude tundmine 

• Kliiniline pilt ja 
traumamehhanism 

• Varasemad ülesvõtted

• Asukoht, suurus, kuju

• Fragmentide kokkusobivus 

• Korteksi olemasolu / servade 
sklerootilisus

• Ümbritsevad koed 

Hallux sesamoidi näitel:

Kaheosaline luu Murd



Os peroneum

• Esineb kõigil, luulises vormis 5-
31%, ülejäänutel 
(fibroos)kõhreline

• Peroneus longus kõõluse distaalses 
osas 
• Fibrooskõhreline os peroneum võib 

mimikreerida MRT-l peroneus longus 
kõõluse osalist rebendit

• Võib olla ühe- ja kaheosaline

• Vaja eristada os cuboideum’i 
„nutcracker“ murrust 

• Võib murduda ja dislotseeruda
Os peroneum Kuboidi murrud



POPS

• Painful os peroneum syndrome
• Äge vorm

• Os peroneum’i murd
• Peroneus longus kõõluse rebend

• Os peroneum’i dislokatsioon
• Kaheosalise luu diastaas

• Tugev järsk supinatsioon-inversioon
• Kõõluse rebendi tunnused rö-l:

• Os peroneum’i dislokatsioon
kalkaneokuboidliigesest > 1 cm proksimaalsele
külgülesvõttel

• Os peroneum’i murru puhul fragmentide
vaheline diastaas >2 (6) mm

Kaheosaline luu Murd

Murd ja diastaas Diastaas 8 cm



Os trigonum

• Fuseerumata taluse tagumise jätke lateraalse 
köbrukese sekundaarne luustumistuum

• Esinemissagedus 1-25%

• Pooltel juhtudel bilateraalne, on kirjeldatud 
bipartita varianti

• Fuseeritud os trigonum = Stieda jätke

• DDx: Shepherd’i murd/Cedell’i murd/Stieda 
jätke murd 
• Sagedali maha magatud murrud
• Os trigonum võib varjata murdu
• Raske eristada osaliselt luustunud sünkondroosi 

puhul 

• Os trigonum’i sündroom 

Os trigonum 

Shepherd’i murd



Osaliselt luustunud sünkondroos

• Venitustrauma
• Rö-s diagnoositud 

Shepherdi murd
• Tellitud KT  



Os trigonum’i sündroom

• Posterior ankle impingement (PAI)

• Os trigonum’i pitsumine sääreluu ja 
kandluu vahel

• Korduv jõuline plantaarfleksioon –
tantsijad, jalgpallurid 

• Võib olla ägeda algusega, trauma tagajärjel

• Diagnoos MRT-l 
• Taluse tagaosa ja os trigonum’i turse

• Liigeskapsli paksenemine ja sünoviit 

• Flexor hallucis longus’e kõõluse tenosünoviit



Talus bipartitus

• Võib meenutada suurt os trigonum’it või kontsluu murdu



Os accessorium supracalcaneum 

Hüpertrofeerunud os accessorium supracalcaneum



Os naviculare accessorium 

• Esinemissagedus 4-21%

• Geist’i klassifikatsiooni järgi 3 tüüpi:
• I tüüp = os tibiale externum – seesamluu 

m. tibialis posterior’i kõõluse distaalses 
osas 

• II tüüp = prehallux – fuseerumata 
sekundaarne luustumistuum, moodustub 
sünkondroos lodiluuga 

• III tüüp = os naviculare cornutum –
fuseerunud sekundaarne luustumistuum



Os naviculare accessorium 

• II tüüp kõige levinum (~50%), 
tekitab ka kõige rohkem segasust
• Sünkondroos

• Aldis artrootilistele muutustele –
ebatasased kontuurid, teravad 
servad 

• Võib meenutada fraktuuri

• Tegelikud murrud teiste mustritega

• Seotud ka kroonilise 
valusündroomi ja biomehhaanika 
häiretega II tüüpi os nav. accessorium Os naviculare murd



Os supranaviculare

• Os naviculare proksimaalse 
liigespinna dorsaalsel serval 

• Esinemissagedus ~1%

• DDx: TN-liigese kapsli 
avulsioonmurd
• Jõuline plantaarfleksioon / kõrge 

kontsaga kingad 

Os supranaviculare

Murd



Os supratalare 

• Kontsluu pea dorsaalsel serval

• Esinemissagedus ~1%

• DDx: TN-liigeskapsli avulsioonmurd
• Jõuline plantaarfleksioon / kõrge 

kontsaga kingad 

Os supratalare

Avulsioonmurd



Os vesalianum pedis

• V MT-luu fuseerimata 
sekundaarne luustumistuum 

• Esinemissagedus 0.1-5.9%

• DDx: V MT baasi avulsioonmurd, 
Jones’i murd, lastel (8-13 a) 
Iselin’i tõbi = (traktsioon-
)apofüsiit

• Võib põhjustada kroonilist valu

Os vesalianum

V metatarsaali baasi murd



Os Vesalianum vs Iselin’i haigus

Traktsioon-apofüsiit



Os calcaneus secundarius

• Kandluu eesmise fasseti juures

• Esinemissagedus 0.6%-7%

• Tuleb nähtavale külg- ja 
põikiülesvõtetel

• Rö-grammidel võib olla 
eristamatu anterosuperioorse 
jätke murrust 
• Dgn täpsustamiseks KT, 

valikuuringuks MRT



Os intermetatarseum 

• I ja II metatarsaalide baaside 
vahel

• Esinemissagedus 0.1-7%

• DDx: Lisfranc dislokatsioonmurru 
avulsioonfragment = „fleck sign“
• Lisfranc murrud diagnoosimata 

eesmastel rö-grammidel kuni 25%-l 
juhtudest

• Võib põhjustada kroonilist valu –
peroneaalnärvide kompressioon 

Lisfranc murdOs intermetatarseum



Os subfibulare 

• Esinemissagedus 0,2 – 2,1%

• DDx: lateraalse pekse
avulsioonmurd

• Võib varjata 
avulsioonfragmenti

Os subfibulare Avulsioonmurd



Os retinaculi

• DDx: distaalse fibula
avulsioonmurdülemise
peroneaalse retinaakulumi
kinnituskohal
• Järsku dorsifleksioon ja 

peroneaallihaste jõuline 
kontraktsioon 

• Jalgpalluritel ja suusajatel

• Kaasneb peroneaalkõõluste 
anterioorne dislokatsioon 

• Dgn täpsustamiseks MRT/UH

Os retinaculi

Avulsioonmurd



Os subtibiale

• Esinemissagedus 0,2 – 1,2%

• DDx: mediaalse pekse
(avulsioon)murd

Os subtibiale Isoleeritud mediaalse 
pekse murd



Os talobiale 

• Väga harvaesinev 

• Ajatakse segi 
avulsioonfragmentidega 
/ vaba kehadega

• Võib põhjustada eesmist 
impingement sündroomi



Veel mõned lisaluud

Os sustentaculum taliOs trochleare calcanei Os subcalcisOs Talus Secundarius



Patella

• Inimkeha suurim seesamluu

• Patella bi- ja tripartita
• Esinemissagedus 1-6%

• 57%-l bilateraalne 

• Enamasti superolateraalses osas (III 
tüüpi)

• Võib simuleerida murdu ja 
vastupidi

Patella bipartita’ks hinnatud murd



Patella avulsioonmurrud

• Patellar sleeve fractures
• Sageli mahamagatud

• Lastel ja teistmelistel, üliharva ka 
täiskasvanutel

• Järsku jõulise m. quadriceps’i
kontraktsiooni tagajärjel

• Enamasti alapooluses 

• MRT vajalik osteokondraalse
kahjustuse ja ekstensorkõõluste
seisundi hindamiseks



Veel mõned lisaluud

Cyamella LCL avulsioonmurd PCL avulsioonmurdMeniscal ossicle
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