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Millest tuleb juttu? 

• Miks? 

• Anatoomia 

• Rõhk kergematel tömpidel traumadel 

• Sobilikud ja vähem sobilikud radioloogilised 
uurimismeetodid 

• Murdude tüübid 



• Rindkere tömbid traumad ja roidemurrud on sagedased 
vigastused 

• Suremus ja hingamispuudulikkus korreleerub murtud roiete 
arvuga 

• Roidemurrud enam kui ühes anatoomilise segmendis 
tõstavad hingamispuudulikkuse riski 

• Röntgenogrammil leitud murd või kontusioonikolle tõstavad 
hingamisteedega seotud haigestumist ja üldsuremust 

• 54% röntgenogrammidel ei leitud murdu (vs KT) 
• Retrospektiivsel KT hindamisel oli 43% juhtudel erinev 

murdude ja nende lokalisatsiooni hinnang 
• 72% juhtudes erines hinnang >1 roide murru osas 

CT diagnosis of Rib fractures and the prediction of acute 
respiratory failure. J Trauma. 2008 Livingston et al. 





Radioloogilised uurimismeetodid 

• Röntgenograafia 

• Kompuutertomograafia 

• Ultraheli 

• Tuumameditsiin (Th 99m-MDP stsintigraafia) 

• MRT 



Röntgenograafia 

• PA ü/v hea spetsiiflisusega, sensitiivsus <50% 

• AP lamades on madalama sensitiivsusega kui PA 

• Annavad ülevaate võimalikest tüsistustest 

 

• Sihtülesvõtted võivad sensitiivsust väheselt 
parandada 

• Vaatamata madalale sensitiivsusele ei muuda 
täiendav diagnostika patsiendi käsitlust 



399 patsienti. Röntgenogrammil jäi 
nägemata 75% murdudest. 

Clinical Utility of Chest Computed Tomography in Patients with Rib Fractures CT Chest and Rib Fractures. 
Arch Trauma Res. 2016 Chapman et al. 







 

Sageli tehakse sihtülesvõte või 
sihtülesvõte koos PA-ga 

Enamasti piisab PA ülesvõttest. 



The diagnostic utility of rib series in assessing rib fractures. Emerg Radiol. 2013. Waqas 
Shuaib et al. 

 (1 öö jälgimisel) 



Rindkere PA samas 
uuringus keskmiselt 
0,02 mSv. 



Kompuutertomograafia 

• Võimaldab täpsemini murde ja võimalikke 
tüsistusi esile tuua 

• Kerge trauma puhul ei ole enamasti 
näidustatud (ACR 3) 

 

• Patoloogilise murru kahtlusel omal kohal 



Kõrge energiaga rindkere traumad 

• Valdavalt KT i/v kontrastainega 

• Traumaprotokolli järgi 





Fraktuur (trauma 4n 
tagasi) 

- korteksi lokaalne 
õhenemine 

- pleuraalne 
paksenemine 

- kalluse 
puudumine 

 



Sama 
patsient 
(anamneesis 
kopsuvähk) 

- sisemise 
korteksi 
osteolüüs 



Ultraheli 
Jälgitakse ehhogeense korteksi katkemist 

- Korteksi katkemine 
- Subperiostaalne 

hematoom 



• Aeganõudev 
• Varjatud piirkonnad (abaluu, rangluu) 
• Vajalik koostöövalmis patsient 
• Patsiendile sageli valulik 
• Rasvunud patsientidel võib olla raskendatud 
• Kogemus 

• Tundlikkus murrule suurem kui radiograafilistel 
ülesvõtetel 

• Võimalik hinnata ka tüsistusi (hematoom, 
hemotooraks, pneumotooraks) 

 

 

Ultraheli 



Simple X-ray versus ultrasonography examination in blunt chest trauma: effective tools 
of accurate diagnosis and considerations for rib fractures. J Exerc Rehabil. 2016. Eun 

Gu Hwang, Yunjung Lee 

201 tömbi traumaga patsienti 

Rö+ 69 Rö- 132 

UH+ 92 UH lisas 
murrud 
33 
patsiendil 

UH- 40 UH sama 
tulemus 36 
patsiendil 



Evaluation by ultrasound of traumatic rib fractures missed by radiography. 
Emerg Radiol. 2010. Turk F et al. 

• 20 kaebustega patsienti, kel röntgenogrammid 
olid negatiivsed murrule. UH-s leiti 18 
patsiendil murrud (26 murdu). 



Is ultrasound really helpful in the detection of rib fractures? Injury. 2004 
Hurley ME et al  

• 14 patsienti  

• Kokkuvõte: ultraheli ei tõsta märkimisväärselt 
roidemurdude diagnoosimist. Võib olla 
patsiendile ebamugav ja on liiga ajamahukas 
rutiinseks kasutuseks. 



 Peale PA ülesvõtte tegemist ei muuda UH enam käsitlust 



Murdude lokalisatsioon 
Roided I-IV – kõrge energiaga trauma. 
Risk vaskulaarseks ja plexus brachialise 
vigastuseks. 

Roided V-IX – sagedamini tagumised ja lateraalsed murrud. 
Võimalikud komplikatsioonid: kopsurebend ja -kontusioon, 
pneumotooraks, hemotooraks, ekstrapleuraalne 
hematoom. 

Roided X-XII – seos maksa ja põrna vigastustega. 
XI ja XII murrud vajavad suure jõuga traumat. 



Roided X-XII – seos maksa ja põrna 
vigastustega 

453 patsienti, kes saanud tömbi trauma tõttu roidemurru 



Jaotus 

• Nihketa murrud 

• Nihkega murrud 

• Segmentaalsed murrud 

• Stressmurrud 

• Subperiostaalsed murrud 

• Laste väärkohtlemisega seotud murrud 



Lokalisatsiooni kirjeldamine 

 



VI-VIII 
roide 
pea 
nihketa 
murrud 



Sama patsient. N 43a. Kukkunud veekeskuses trepil 4 
astme ulatuses. 



Segmentaalsed murrud 

• Ühe roide katkemine vähemalt kahest 
kohast, kõrge energiaga traumad 

• Kolme või enama järjestikuse roide selline 
vigastus võib viia paradoksaalse segmendi 
tekkeni 

• Viimane on kliiniline diagnoos, kuid 
rasvunud patsientide (KMI>30) puhul on 
oluline sellele tähelepanu juhtida 



Stressmurrud 

• Korduvatel jõulistel liigutustel  

• I roide puhul tennisistidel, pesapalli mängijatel 
(m. scalenus’e kontraktsioonidest) 

• Rindkere keskosas anterolateraalselt sõudjatel 
(8-16% profisportlastest) 

• Krooniline köha 

 



Subperiostaalsed murrud 

• Sisemise või välimise korteksi katkemine ilma 
selge murrujooneta 

• Ei ole vaid lastele iseloomulik murru tüüp 





Laste väärkohtlemisega seotud murrud 

• <5 a kahtlus väärkohtlemisele 

• Roiete puhul on spetsiifiliseks leiuks 
posteromediaalsed murrud 

• Mitmed murrud ühel joonel  

• Ebapiisav selgitus võimalikule traumale 

• Erinevas paranemisjärgus murrud 

• Ägedas faasis ei pruugi nähtavale tulla 
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Chest injury due to blunt trauma Eur J Cardiothorac 
Surg. 2003 Liman et al. 
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