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Anatoomiast

• Kreeka keeles Scaphion (paat)
• Asub randmeluude proksimaalses reas
• Mõõtmetelt kõige suurem
• 75% pinnast kaetud kõhrega, liigestub viie luuga 
• Moodustab karpaalkanali radiaalse osa 
• Üks luustumistuum, luustumine algab ca 4 a



Ligamendid 

• lig. collaterale carpi radiale
• lig. scapholunatum
• lig. radioscapholunatum
• lig. radioscaphocapitatum

Lihaste kõõluseid lodiluule ei kinnitu 



Verevarustus 

• 80% verevarustusest a. radialis’e r. 
dorsalis carpalis’est

• Siseneb lodiluusse dorsaalselt 
pinnal, mis ei ole liigestuv 

• Retrograadne verevarustus 
(distaalsest osast 
proksimaalsesse)

• 20% verevarustusest a. radialis’e r. 
palmaris superficialis’est

• Siseneb distaalse tuberkuli 
kaudu 



Anatoomilised iseärasused – bipartiitne e 
kaheosaline lodiluu
• Esineb harva 
• Võib olla ühe- või kahepoolne
• Diagnostilised kriteeriumid: 

• Anamneesis ei ole traumat
• Mõlemad osad näevad normipärased 

välja
• Intaktne (selgepiiriline, sile) korteks, 

kahe osa vahel on liigesesarnane 
ruum

• Karpaaluudevahelistes liigestes ei ole 
artrootilisi muutusi

• Dif. diagnoos: fraktuur, 
murrujärgne ebaliiges



Anatoomilised iseärasused – karpaalluude
fuseerumine
• Esinemissagedus 0,1% 

rahvastikus
• Luuline või kõhreline (ka 

fibroosne)
• Lunatum-triquetrum
• Capitatum-hamatum
• Scaphoideum-lunatum (2% 

juhtudest)

• Reeglina ei too kaasa 
funktsionaalset defitsiiti 



Epidemioloogia ja traumamehhanism
• Lodiluu murrud moodustavad ca 15% käepiirkonna murdudest
• Kõige sagedasem randmeluude murdudest

• Os scaphoideum 50-80%
• Os lunatum 3,9%
• Os triquetrum 18%
• Os trapezium 3-5%
• Os trapezoideum 0,4%
• Os capitatum 1,9%
• Os hamatum 1,7%

• Noortel täiskasvanutel
• Sagedamini meestel

• Traumamehhanism – kukkumine väljasirutatud käele
• Proksimaalse otsa avulsioonfarktuur (SL ligament)
• Köbrukese kompressioon või avulsioon



Kliiniline pilt (1) 

• Valu randme radiaalses osas
• Tugevneb haaramisel ja pigistamisel
• Haardetugevus on langenud

• Turse, hematoom 
• Ei pruugi olla väga väljendunud
• Turse tavaliselt dorsoradiaalsel

• Randme ja pöidla liikuvus tavaliselt vähenenud ei ole



Kliiniline pilt (2)

• Palp. valulikkus anatomical snuffbox’is – sensitiivsus 90%, spetsiifilisus 
40%

• Distaalse pooluse fraktuuride korral palp. valulikkus volaarsel pinnal 
• Randme pronatsioon on valulik



Lodiluu fraktuuride 
klassifikatsioon
• Keskosa 70%
• Distaalsed 20%
• Proksimaalsed 10%



Piltdiagnostika – röntgenogramm (1)
• Randmeliigese otse- ja 

külgülesvõte
• Randme otseprojektsioon 

ulnaardeviatsioonis – lodiluu 
spetsiaalprojektsioon 

• Parim projektsioon nihketa murru 
visualiseerimiseks

• Lodiluu tuleb nähtavale pikimas 
mõõdus



Piltdiagnostika – röntgenogramm (2)

• Randme mediaalne 
põikiprojektsioon

• Labakäsi 45 kraadi 
põikiprojektsioonis

• Lodiluu keskosa profiilis, taljeosa 
murrud

• Lodiluu rasvatriip peab olema 
nähtav



Piltdiagnostika – röntgenogramm (4)
• Muutused pehmetes kudedes – lodiluu piirkonna rasvatriibud 

• Kaovad
• Muutuvad kaarjaks

• Lodiluu, trapetsluu, kodarluu tikkeljätke või I metakarpaalluu fraktuuri korral 



Piltdiagnostika – röntgenogramm (3)

• Kirjeldada:
• Murru lokalisatsioon
• Dislokatsioon
• Lodiluu ja kuuluu vaheline distants 

(kaasuv sidemevigastus)
• Kuuluu dislokatsioon
• Kaasuvad murrud
• AVN-ile viitavat (subakuutne

murd)



Piltdiagnostika – röntgenogramm (4)

• Valenegatiivseid tulemusi 20-54% esmasel röntgenülesvõttel. 
• Korrata uuringut 7-10 päeva möödudes

• Ei ole hea meetod täpseks dislokatsioonide hindamiseks



3D - röntgen (cone-beam CT)



3D - röntgen



Haigusjuht – andmed eemaldatud



Piltdiagnostika – KT
• Hästi kättesaadav, kiirelt teostatav 

• Sensitiivsus 89-90%
• Spetsiifilisus 85-100%
• Negatiivne ennustusväärtus 97-98%

• Uuringu ajastus ei mõjuta
• Parem ülevaade preoperatiivsel hindamisel
• Mitmete randmeluude murd

• Humpback („küürselg“) deformatsioon –
keskosa murru korral kui tekib proksimaalse
ja distaalse fragmendi volaarne angulatsioon. 

• Trabekulaarse luu kahjustus võib jääda 
diagnoosimata



Piltdiagnostika - MRT

• Võimalik leida ka täiesti nihketa 
murde

• Esimesed 24h pärast traumat

• Kaasuva pehmete kudede 
vigastuse, luuturse 
visualiseerimine

• Sensitiivsus 88%, spetsiifilisus 
100%. 



Isotoopdiagnostika – bone scan

• Suurim sensitiivsus 3-4 päeva pärast traumat 
• Tekib märkaine kogunemine fraktuuri piirkonda
• AVN korral fotopeeniline ala

• Spetsiifilisus madalam kui KT ja MRT uuringul
• Suurem kiirgusdoos



Lodiluu stressfraktuurid

• Väga harv
• Case report’id
• Pidev ülekoormus randme dorsofleksioonil
• Põhikoormus lodiluu keskosale
• Tippsportlastel

• Võimlejad - sagedaseim
• Väravavahid jalgpallis
• Laskurid
• Sulgpallurid
• Tennisistid
• Kriketimängijad 



Ravi

• Immobilisatsioon kipslahasega 
• Randme- või pöidlakips
• Immobilisatsiooni kestus:

• Distaalosa murd – 4-6 nädalat
• Keskosa murd – 10-12 nädalat
• Proksimaalosa murd – 12-20 nädalat

• Kirurgilise ravi näidustused:
• Proksimaalse osa murd
• Fragmentide dislokatsioon >1 mm
• Murru hilinenud diagnoos (üle 3 nädala)
• SL ligamendi kaasuv vigastus



Võimalikud tüsistused – konsolideerumishäire

• 5-15% kõikidest lodiluu murdudest
• Diagnoositakse, kui paranemist ei 

toimu 6 kuuga.
• Sõltub:

• Murru lokalisatsioonist 
• Keskosa – 10-20%
• Proksimaalne osa – 30-40% 

• Dislokatsiooni suurusest (>1 mm)
• Kaasuv ligamentide vigastus

• Toob kaasa ebastabiilsuse ja 
artrootilised muutused randmes 
(SNAC)

• Murrujoonte servade skleroos
• Tsüstide formeerumine
• Luu resorptsioon
• SL vahemiku laienemine. 



Haigusjuht – andmed eemaldatud



SNAC - Scaphoid nonunion advanced collapse
• Seotud murru 

konsolidatsioonihäirega, tekib selle 
tagajärjel

• Proksimaalne lodiluu fragment on 
kinnitatud kuuluuga (SL ligament) ning 
randme ekstensioonil roteerub koos 
sellega. Distaalne fragment randme 
ekstensioonil roteerub hoopis 
fleksiooni -> tekib ebanormaalne 
kontakt radiuse tikkeljätke ja distaalse
fragmendi vahel 

• Tekib osteoartroos kodarluu tikkeljätke ja 
lodiluu distaalse fragmendi vahel. 

• Kliinik: nõrkus, jäikus, valulikkus, 
liikuvuspiiratus.



• III staadium
• Haaratud kogu radiuse ja 

scaphoideumi vaheline liiges, 
lunatumi ja capitatumi vahelise 
liigese vähene haaratus  



Võimalikud tüsistused – avaskulaarne nekroos
• Isheemilise geneesiga osteonekroos
• Ca 30% lodiluumurru juhtudest
• Sagedamini proksimaalne osa 

(verevarustuse iseärasused)

• Röntgenoloogiline leid: 
• Osteopeeniline ala
• Skleroos, fragmenteerumine

• MRT
• Kõige sensitiivsem uuringumodaalsus (95%)
• Muutused nähtavad varem kui 

röntgenogrammil
• T1 ja T2 kujutisel signaalilangus (skleroos)
• Akuutses faasis turse korral T2 

rasvsupressiooniga kujutisel kõrge signaaliga
• Ei kontrasteeru



Kokkuvõtteks

• Lodiluu murd on kõige sagedasem randmeluu murd.
• Esmane piltdiagnostika meetod – röntgenogramm (4 projektsiooni).

• Vajadusel täpsustavad uuringud 

• Oluline õigeaegne diagnostika ja ravi vältimaks tüsistusi.
• Ravi on pikaajaline.
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