
Stressfraktuurid
Toomas Lillsaar

2015



Mõiste, liigitus

• Stressfraktuurid tekivad luu tugevuse ja kroonilise mehhaanilise
stressi mittevastavuse korral.

• Stressfraktuurid jagunevad:
• Väsimusmurrud – liigne koormus normaalsele luule

• Insuffitsients murrud – normaalne koormus ebanormaalsele luule 
(osteoporoos, Paget’i tõbi, hüperparatüreoidism, reumatoidartriit, 
osteomalaatsia, osteogenesis imperfecta, rahhiit, kiiritus)

• Patoloogiline murd – insuffitsients murru tüüp, mille puhul tekib murd luu fokaalse 
defekti kohal.



Patogenees

• Esineb kaks hüpoteesi, mis teineteist ei välista:
• I

• Wolff’i seaduse kohaselt on luu arhitektuur mõjutatud mehhaanilisest stressist.

• Mehhaanilise stressi vastusena luu remodelleerub

• Uus luu moodustub kohtadesse, kus on suuremad mehhaanilised jõud ja resorbeerub 
kohtades, kus on mehhaanilised jõud väiksemad

• Ülekasutamisel remodellatsiooni protsess koormatakse üle ja tekib murd.

• II
• Korduvate liigutuste tegemisel lihas väsib.

• See viib teistsugustele liigutuste mustrile.

• Luus tekivad lisapinged kohtades, mis tavapäraselt saavad suhteliselt vähe koormust.

• Tekib murd

Dixon S, Newton J, Teh J. Stress fractures in the young athlete: a pictorial review. Curr Probl Diagn Radiol 
2011;40(1):29- 44.



Murru asupaik (väsimusmurru mõistes)

• Stressmurrud esinevad sagedamini raskustkandvates alajäsemete 
luudes eriti sääre osas ja jalalabas.

• Stressmurd „armastab“
• Tibia (23,6)

• Tarsal navicular (17,6)

• Metatarsal (16,2)

• Fibula (15,5)

• Femur (6,6)

• Pelvis (1,6)

• Spine (0,6)

Patel DS, Roth M, Kapil N. Stress fractures: diagnosis, treatment, and prevention. Am Fam Physician. 2011 Jan 
1;83(1):39-46.





Riskifaktorid

• Rohkem kui 10 alkohoolset jooki nädalas

• Suurenenud füüsiline aktiivsus piiratud puhkeajaga.

• Naissportlse triaad (söömishäired, amenorröa, osteoporoos)

• Naissugu

• Madal D vitamiini tase

• Jooksmine (rohkem kui 25 miili nädalas)

• Suitsetamine

• Järsult tõusnud füüsiline aktiivsus

Patel DS, Roth M, Kapil N. Stress fractures: diagnosis, treatment, and prevention. Am Fam Physician. 2011 Jan 1;83(1):39-46.



Kliiniline diagnoos

• Lai valik kliinilisi leide. Mõned stressmurrud võivad püsida kaua ilma sümptomaatikata ning 
väljenduvad ainult juhul kui on kaugelearenenud. (reieluu kaela stressmurd)

• Tavaliselt patsiendid kaebavad füüsilise aktiivsusega seotud valu üle, mis vaibub puhkusega. 
(reieluu kaela stressmurd võib anda ka öist valu).

• Kui füüsiline aktiivsus jätkub, siis võib tekkida püsiv valu

• Sümptomid arenevad tavaliselt 2-3 nädala jooksul. (võib ka 24h – 5 nädalat või kauem)

• Füüsilisel läbivaatusel:
• Lokaliseeritud valu, paistetus, punetus, soojus.
• Lokaliseeritud periosti paksenemine võib olla palpeeritav.
• Luu perkussioon võib esile kutsuda valu kaugemal
• Kubemevalu hüppamise testil võib viidata vaagna stressmurdudele.

• Kliiniliselt on:
• raskem diagnoosida reieluu, lülisamba, tarsaalluude, seesamluude, vaagnaluude ja tibia platoo murde.
• kergemini murrud ülejäänud tibias, pindluus, metatarsaalluudes.

Anderson MW, Greenspan A. Stress fractures. Radiology 1996



Röntgenülesvõte

• Eelised – madal hind, tavaliselt väike kiirguskoormus, laialt 
kättesaadav

• Puudused – madal sensitiivsus
• Esmasel röntgenülesvõttel võib tundlikkus olla 10 % ringis.

• Aga kordusülesvõttel võib sensitiivsus tõusta 30-70% juurde.

Patel DS, Roth M, Kapil N. Stress fractures: diagnosis, treatment, and prevention. Am Fam Physician. 2011 Jan 1;83(1):39-46.



Röntgenülesvõte

• Korteks
• Korteksi piirjoone hägustumine – „gray cortex sign“

• Nõrgad intrakortikaalsed läbipaistvad jooned

• Periosti reaktsioon

• Endosteaalne uue luu moodustumine

• Murrujoon

• Käsnluu (raskemini märgata, seotud peritrabekulaarse kalluse 
moodustumisega)

• Õrn trabekulaarse joonise hägustumine

• Ähmased sklerootilised alad

Anderson MW, Greenspan A. Stress fractures. Radiology 1996



Ülesvõte kaks nädalat 
pärast pindluu 
distaalse osa valu, 
turset ja hellust. 
Skleroos ja 
periosteaalsed/endost
eaalsed muutused

16 aastane sportlane. Kortikaalne 
paksenemine ja läbipaistev 
murrujoon.



Luu stsintigraafia

• Radiofarmatseutikumid Tc99m märgistatud fosfaadi analoogid

• Märkaine koguneb sinna, kus on kõige suurem luukäive 
(resorptsioon/uue luu moodustumine). Sõltub verevoolust ja 
luukäivest.

• Klassikaline leid – fokaalne intensiivne sigarikujuline kortikaalne 
märkaine kogunemine

• Kõrge sensitiivsusega 100 % ligi, suhteliselt madal spetsiifilisus
• Positiivse vastuse annavad ka näiteks tuumorid, infektsioonid, luuinfarktid, 

periostiit.

• Ei sobi follow-up’iks – suurenenud märkaine kogunemine võib kesta 
kuid

Anderson MW, Greenspan A. Stress fractures. Radiology 1996



Parema pindluu stressmurd



Kompuutertomograafia

• Sensitiivsus väiksem kui MRT-l ja stsintigraafial

• Võib olla kasulik teiste meetoditega avastatud kõrvalekallete 
täpsustamiseks.

• Longitudinaalsete sääreluu stressmurdude avastamiseks.

• Ainult aksiaalkihtidest ei piisa, vajalikud multiplanaarsed 
rekonstruktsioonid.

• Kui sümptomid on piisavalt kaua püsinud võib KT-uuring näidata 
skleroosi, periosti reaktsiooni või murrujoont.

Dixon S, Newton J, Teh J. Stress fractures in the young athlete: a pictorial review. Curr Probl Diagn Radiol 2011;40(1):29- 44.
Stress (Fatigue/Insufficiency) Fracture, Including Sacrum, Excluding Other Vertebrae. American College of Radiology ACR 
Appropriateness Criteria. 1995/2011.



MRT

• On kujunenud uueks „kuldstandardiks“ stressmurdude avastamiseks.

• Omab kõrgemat sensitiivsust ja spetsiifilisust kui röntgenograafia ja 
luustsintigraafia varaste stressmurdude tunnuste avastamisel. (V Bergman 
AG et al. 2004)

• Üks 42 patsienti hõlmanud prospektiivne uuring, mis võrdles MRT, CT ja 
luustsintigraafiat tibia stressmurdude avastamisel (Gaeta M et al. 2005)

• Tundlikkus MRT 88%, CT 42%, stintigraafia 74%
• Spetsiifilisus  MRT 100%, CT 100%,

• T1 madala signaaliga alad luuüdis, mis T2 on kõrgema signaaliga

• Stressmurdude avastamiseks kasutatakse Fat-saturation tehnikaid STIR, 
fast spin-echo.



Lodiluu murd. T1 kaalutud kujutis ja KT (aksiaal ja koronaar).



Ultraheli

• Stressmurdude uurimiseks vähe kasutatud ja vähe uuritud.

• Ultraheli ei kasutata rutiinselt stressmurdude diagnoosimiseks

• UH leid:
• UH võib näha korteksi ebatasasust (periosti reaktsiooni).

• korteksi katkemist

• Ümber murru koha võib olla suurenenud vaskulaarsus, võib näha olla 
hematoom periosti pinnal

• Omab praktilist väärtust nahalähedaste luude hindamisel
• metatarsaalluu stressmurd.

Dixon S, Newton J, Teh J. Stress fractures in the young athlete: a pictorial review. Curr Probl Diagn Radiol 2011;40(1):29- 44.



Periostireaktsioon II metatarsaalluus 16 aastasel jooksjal, kellel lõpuks 
diagnoositi stressmurd.



Kõrge riskiga stressmurrud

• Mõndade stressmurdude varjane diagnoosimine on eriti tähtis, sest 
nende hilinenud diagnoosimine võib viia komplikatsioonideni. (täielik 
murd, avaskulaarne nekroos).

• Kõrge riskiga murrud on: reieluu kaela, lodiluu, kontsluu, viienda 
metatarsaalluu baasise, sääreluu eesmise korteksi, mediaalse pekse, 
murrud.



Alajäsemete stressfraktuuride kuvamisuuringute algoritm

(Wright AA et al. 2015)



43 a mees

• 26.09.2014 - 1 kuu valud vasaku sääre alumises kolmandikus - valu 
seotud koormusega (tegeleb jooksmisega).

• 13.10.2014 - Tavakoormusel valusid enam ei ole. Kuid joostes ~15 
pärast valud. Jätakata ESWT + suunatud Rö (,et välistada 
väsimusmurd).



13.10.2014



43 a mees

• 19.12.2014 - Valud vasaku sääre alumise kolmandikus (mediaalselt) 
suurenenud. Rö - kahtlus väsimusmurrule. Suunatud CT. Koormuse 
piirang.



19.12.2014



26.02.2015 TÜK



43 a mees

• 15.04.2015 - Kaebused nüüdseks oluliselt taandunud, kuid koormusel 
ikkagi esinevad valud. Rö - väsimusmurd paranemas; D vit, kaltsium ja 
PTH normi piires. Määratud koormuse piirang mai lõpuni + 
füsioteraapia. Tagasi kutsutud maikuus.



15.04.2015



Kuu aega hiljem

T1_STIR

T1_SE

Anamnees: Mitu nädalat kanna valu. Murru põhjuseks 
ülekoormus, patsient väga sportlik.



25 a naine
Parema põlve valud u. 1,5 
kuud. Otsest traumat eitab. 
Jooksukoormus suhteliselt 
tagasihoidlik. Valu liigese 
eesosas. 

TÜK 2013



Patsient (62 naine) käinud suvel teatris, kinga konts 
murdunud, käinud ühe jalaga paljajalu killustiku peal, killustik 
terav, käis ainult päka peal. Pärast seda labajalas valu, turse.

TÜK 2011



Samal patsiendil, samal päeval 
tehtud KT. Murdu esile ei tule



Kokkuvõte

• Röntgenülesvõtted sobivad esmaseks uuringuks stressmurru 
kahtlusel odava hinna ja kättesaadavuse tõttu.

• Kui diagnoosiga ei ole kiire sobib järgnevaks uuringuks 
kordusülesvõtted.

• Kõike tundlikum uuring on MRT – sobib järgnevaks uuringuks, kui 
röntgenleid on negatiivne, aga kahtlus stressmurrule püsib.

• Luustsintigraafia oma madala spetsiifilisuse ja kiirguskoormuse tõttu 
vähe kasutusel. 

• Teatud juhtudel võib kasutada ka KT-d (longitudinaalsed sääreluu ja 
lodiluu stressmurrud) ja UH-d (metatarsaalluude stressmurrud).
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