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Sissejuhatus

• TMT-liigese ehk Lisfranci liigese vigastus võib haarata nii lihaseid, ligamente, kui ka luid. 

• Piltdiagnostiliselt võib olla tegemist peaaegu märkamatust vigastusest kuni suurte nihete ja 
hulgimurdudega purustusvigastusteni välja. 

• Ägedaid Lisfranci liigeskompleksi traumasid esineb harva u. 0,1 – 0,4 % kõigist murdudest ja 
dislokatsioonidest (6)

• U. 20-30 % nendest vigastustest jääb kas diagnoosimata või diagnoos ja ravi hilinevad. (7, 8)

• Enamik diagnoosimata või hilinenud diagnoosiga juhtumitest on madala energiaga ligamentide 
vigastusega traumad ja röntgenogrammidel tuleb neist nähtavale vaid 68,9% (8)

• Mittediagnoosimisel või diagnoosi hilinemisel võib see vigastus põhjustada töövõimetuse olulist 
pikenemist või püsivat puuet. 

• Korrektne diagnostika ja kirurgilise erialaspetsialisti konsultatsioon alati väga tähtsal kohal. 

• USA-s on diagnoosimata jäänud TMT-liigese kompleksi vigastused ühed sagedasemad 
radioloogide ja emo arstide vastu esitatud kahjunõuete põhjustest (2).



ORTOPEEDIA juhtum 1. 
Pöialuu põhimiku väike avulsioonmurd ning välimise ja keskmise talbluu nihketa murru diagnoosimiseks oleks tulnud teha
kompuutertomograafiline uuring 60aastane naine vigastas 29.08.2019 kukkudes vasakut labajalga ja 
hüppeliigest. Kiirabi viis patsiendi keskhaigla erakorralise meditsiini keskusesse, kus tehti asjakohane kliiniline läbivaatus. Tehti
röntgeniülesvõte, kus ei sedastatud luumurde. Ka retrospektiivselt vaadates ei ole röntgenipildil selgeid viiteid luulisele vigastusele.
Diagnoositi kanna ja jalapiirkonna liigeste ja sidemete luksasioon, distraktsioon ja distensioon. Anti ravijuhised. Patsient käis
06.09.2019 ortopeedi korduval vastuvõtul: hinnati vigastuse
kliinilist seisu ning tehti uus röntgenülesvõte. Kahtlus jäi võimaliku avulsioonmurru suhtes keskmise talbluu kohal. Arst määras
patsiendile taastusravi ning kutsus tagasi kontrollvastuvõtule 27.09.2019. 
Korduva visiidi ajal patsiendil kaebused püsisid. Tehti labajala KT-
uuring, mille põhjal tuvastati 3. ja 4. pöialuu põhimiku väike avulsioonmurd ning välimise ja 
keskmise talbluu nihketa murd. Arvestades traumamehhanismi, 
kliinilist ja radioloogilist leidu, esines patsiendil ligamentaarne Lisfranci tüüpi vigastus, mis esmast kirurgilist ravi ei vaja. Kokkuvõte
Patsiendi vaevusi oleks võinud vähendada esimese visiidi ajal lahase asetamine. Õige diagnoosi hilinemine ei muutnud ravitaktikat
ning ei kahjustanud patsiendi tervist. Tegemist on väga harva esineva (0,2% kõikidest murdudest) ning väga sageli diagnoosimata
jääva vigastusega. Sellist tüüpi vigastuste paranemine võib kesta kaua.



Selles loengus tuleb juttu:

• Lisfranci liigese luude ja ligamentide anatoomiast

• Tüüpilisematest vigastuse mehhanismidest

• Kuidas hinnata Lisfranci liigeskompleksi vigastust
röngenogrammil, KK-KT-l, KT-l ja MRT-l.



Anatoomia

Lisfranki liiges 

https://dontforgetthebubbles.com/foot-and-toe-injuries/



Lisfranci liigese liigestuvuse III sammast
(3)



Lisfranci ligament

Ulatub põiki os cuneiforme mediale (C1) 

lateraalpinnalt II (M2) ja III (M3) MT-

luude mediaalsetele servadele

Koosneb 3-st osast:

- Dorsaalne ligament, mis on kõige

nõrgem (punane)

- Interossaalne ligament (sinine)

- Plantaarne ligament, millel on 

kimbud II ja III MT-luule (roheline)

Case courtesy of Dr Laurent Bilodeau, Radiopaedia.org, rID: 83069



Lisfranci ligamendi kompleksi normaalne anatoomia (3)



Rasvsupresseeritud PDW MRT 

dorsaalse jalalaba aksiaalis Lisfranci

dorsaalne ligament tähistatud noolega. 



Rasvsupresseeritud PDW MRT

Lisfranci ligamendi signaali intensiivsus võib olla kas

ühtlaselt madal või triibuline ja selle ümber ei ole norm 

leiu korral periligamentoosset turset. Pildil on 

interossaalne ligament. 



PDW MRT

3 Lisfranci ligamendi kompleksi

ligamenti:

- Dorsaalne (MRT-s valge nool)

- Interossaalne ligament ( MRT-s 

noole pea)

- Plantaarne ligament (MRT-s must 

nool)



PDW MRT  vasakus labajalast

plantaarselt noolega tähistatud Lisfranci

plantaarne ligament (pC1-M2M3;)



Traumamehhanism (2)

• Nii suure, kui ka väikese energiaga 
traumad

• Nii direktse, kui ka indirektse jõu tõttu

• Indirektne traumamehhanism sisaldab tihti 
aksiaalset jõudu, mis rakendub 
plantaarfleksioonis olevale labajalale ja 
põhjustab selle jõulist rotatsiooni, 
paindumist või kompressiooni nt. trepist 
valesti alla astumisel või auku astumisel.

• Suure energiaga traumamehhanism on 
tihti mootorsõidukite kokkupõrke tagajärjel 
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(3)

Lisfranki vigastust tuleb 

kahtlustada kõigil neil 

patsientidel, kellel on antud 

piirkonnas valu, turse ja/või 

hematoom ning patsient ei 

suuda täie keharaskusega 

jalale toetuda, ega tõusta 

varvastele või kõndida 

ilma lonkamata.



Lisfranci liigese raskekujulise vigastuse klassifikatsioonid

(3)

Homolateraalne

Isoleeritud

Lahknev

(3, 4)





Lisfranci kergekujulise vigastuse klassifikatsioon (3)



Piltdiagnostika

• MRT võib olla 
informatiivne kui
tegemist on ainult
ligamente haarava
vigastusega ja 
luulised struktuurid
on intaktsed

Röntgen ü/v lamades
(AP, põiki, LAT)

(Raskustkandev rö ü/v-d)
KT või KK-KT

MRT

Normaalne rö ü/v ei
välista Lisfranci
kompleksi vigastust!

Kui kliiniliselt on kahtlus
murrule ja röntgen ü/v-d on 
normis, siis tuleb teostada
täpsustav lisauuring nt. KT 
või KK-KT.

Lisaks aitab KT/KK-KT 
visualiseerida rö ü/v-l leitud
Lisfranci kompleksi vigastuse
ulatust.



Piltdiagnostika
Röntgenograafia (1, 3)
• Röntgenograafia (AP, Lat ja 30 kraadi siserotatsioonis)

• Tsentreering peab olema M2 baasisel kõigis projektsioonides



Piltdiagnostika
Röntgenograafia ja KT (1, 3)

Tuleb hinnata järgnevat: 

• Lisfranki liigese sammaste liigestuvusi.

• II TMT liigestuvuse häiret nt. II metatarsaalluu (MT) 
baasise nihe AP suunal ja või dorsaalne aste lateraalsel
ülevõttel

• I ja II MT-luu baasiste vahelise diastaasi >2 mm (AP)
olemasolu

• IV MT-luu mediaalse baasise serva joondumist os
cuboideumi mediaalse servaga (põikiprojektsioonil)

• Kaasneva avulsioonmurru olemasolu II MT-luu baasisel
nn. Flecki sümptom (võib olla ka III MT-luu, I või II os
cuneiformes või os naviculares)

• Mitteraskustkandval ülesvõttel võib olla Fleck-i
sümptom ainukeseks Lisfranci traumale viitavaks leiuks

• KT ja KK-KT on Lisfranci murdude hindamiseks
samaväärsed.

• KK-KT eelis on madalam kiirguskoormus ja võimalus
teha raskuskandvat ülesvõtet



Eelmisel slaidil oli rö ü/v-l ainsaks Lisfranci vigastuse viiteks Flecki sümptom, tegelik 
vigastuse ulatus KK-KT uuringul palju suurem



IV MT-luu basise ja os
cuneiforme lateraale 
vahelisel alal 
avulsioonmurd – viide 
Lisfraci liigese vigastusele 



MRT

• Ei ole uuringute esmavalik, sest luulised vigastused tulevad esile
paremini kompuuteruuringul.

• Kui rö, KT/KK-KT on normis, siis võib anda lisainformatsiooni ligamente
haarava vigastuse leidmiseks ja näitab ka luuturse olemasolu.

(5)



Ravi

• Ravi võib olla konservatiivne või operatiivne.

• Konservatiivse ravi näidustusteks on nihketa Lisfranki liigese
vigastused, mis on ka raskustkandval ülesvõttel stabiilsed või
kaasuvate haigustega patsiendid, kellel oleks operatsioonilt saadav
kasu väiksem kui võimalik kahju

• Operatsiooni näidustuseks on ebastabiilne vigastus. 

• Operatsioonid jagatakse liigest säästvateks või mittesäästvaks ehk
artrodeesiks. 

• Liigest säästvad on nt. fiksatsioonid K-varrastega või ORIF (open
reduction internal fixation)



Juhtum 1

• M67

• Kodus kukkunud redelilt u 2 m kõrguselt

• Vigastanud vasaku hüppeliigese/jalalaba piirkonda. 

• Järgmisel päeval tehtud Põlva haiglas rö ü/v-d

• Obj: vas. jalg paistes, max valu labajalas



Teostatud labajala rö
ü/v-d: vaadeldavas
osas murdu ei 
tähelda.

Patsiendile öeldud, et 
kõik on korras.

Ravi: 
Anda rahu, jahutus, 
NSAID



3 nädalat peale traumat patsient 
läheb kirurgi vastuvõtule Räpinas. 

Pt. kaebab valu vas hüppeliigeses 
ja labajalas, jalg on turses. 
Tänaseks sääre alaosa ja 
hüppeliiges ikka veel turses, valulik 
on eriti lat päksi piirkonad, jalale 
toetumine valulik.

Teostatakse uuesti rö ü/v-d

Radioloog: Vasaku labajala
luulised struktuurid ja liigestuvus
on tavapärased, murdu ei tähelda.

Ravi: soov. RKK!, NSAIDid per os
& Voltaren geel lok-lt. Vajadusel 
kompress.



6 nädalat peale traumat teostatakse Võrus MRT- uuring mille järgselt suunatakse patsient SA TÜK-i KT 
uuringu tegemiseks. 



Teostatud 3D röntgen 
vasakust labajalast:
II ja III metatarsaalluu
proksimaalsete otste 
intraartikulaarsed
killunenud fraktuurid, 
fragmendid sklerootiliste 
äärtega, vähese 
nihkega. Os cuneiforme
intermediate ja laterale
killunenud vähese 
nihkega fraktuurid.

Parem labajalg turses, 
valu keskpöal ja 
pöialuude 
proksimaalsetel otstel. 
Hüppeliigesel turse.
Tugeva turse tõttu 
labajalal ja hüppeliigesel 
asetatud kipslahas 2 
nädalaks.





8 nädalat peale traumat:

Vasakule jalale toetumine kergelt valulik, lahas on lagunenud, 
eemaldatud, mõõdukas turse labajalal, vähene valulikkus 2.-3. 
pöialabaluu proksimaalsete otsade ja talbluude kohal, kaebused 
valule 1. MTP liigese kohal, samas mõõdukas turse, lokaalne 
valulikkus.
Asetatud kerglahas pöia neutraalasendis 4. nädalaks, koormust 
piirata.



6 kuud peale traumat

Obj. Püsib veel 
mõõdukas valulikkus 5. 
jalalaba luu juures. 

Kirurg: RÖ: luuline osa 
jalalabal korras. Ei leia 
murrujärgseid 
probleeme.

Radioloog: Võrreldes I 
traumajärgse rö- ü/v-
ga vasakust labajalast-
II, III pöialuu leid 
sarnane, sek. nihketa.

Esmane ü/v6 kuud hiljem



Juhtum 2 

• M65

• Kodus redelilt kukkunud, viga sai par. jala hüppeliiges, par. 1,4 
sõrm.

• Obj: Parema käe IV sõrme turse, valu, välisdeformatsioon, 
funktsioon puudub. Parema jala hüppeliigese piirkond turses, 
hematoom mediaalse pekse piirkonnas, hüppeliigese 
funktsioon piiratud, palpatoorselt mediaalse pekse piirkonna 
valulikkus.

• Parema käe IV sõrme luksatsioon, reponeeritud, määratud 
kipslahas. Parema jalal mediaalse pekse murd, määratud 
kipslahas.





6 nädalat peale traumat: 

Parema hüppeliigese 

mediaalse pekse diastaasiga

murd, võrreldes varasema rö-

ülesvõttega on diastaas

mõnevõrra suurenenud;



2 kuud peale traumat: 
mediaalse pekse murd on konsolideerumata.

(Kõige viimasel kihil hüppeliigese uuringul 
jääb Lisfranci vigastus märkamata) 



5 kuud peale traumat: 
Paremal mediaalse
pekse paranemata murd
ja ebaliiges.



6 kuud peale traumat

• Kõndimisel lonkab. Turset, valulikkust seesmise pekse 
piirkonnas ei tähelda, kaebused valule enamasti toetumisel ja 
koormuse järgselt paremas labajalas.

• Turse, valulikkus, mõõdukalt väljendunud deformatsioon 
talbluude kohal, jalale toetumine valulik.

• Rö-gr. paremast hüppeliigesest 2-s: seesmise pekse ebaliiges?
Hüppeliigese liikuvus normilähedane.

Konsulteeritud ortopeediga edasise ravitaktika suhtes-
seesmise pekse ebaliiges? op. ravi ei vaja.



6 kuud peale traumat KT ja KK-KT

Parema labajala posttraumaatilised muutused Lisfranc liigeses- I-III TMT liigeses vähene subluksatsioon, II MT prox. 
otsa ebaliiges, artroosi tunnuseid, väikseid konsolideerumata luukilde. Mediaalse pekse osaline konsolidatsioon, 
ebaliigest ei sedasta

KT KK-KT



7 kuud peale traumat:

Kaebab valulikkust parmas labajalas. Uut traumat ei 

ole, kuid töötamine väga valulik. TVL kuna patsient 

ei saa käia tööl.

8 kuud peale traumat

Paremale jalale toetumine valulik, mõõdukas turse 

labajala sirutusküljel 2.-3. pöialabaluu baaside ja 

talbluude piirkonnas, samas lokaalne valulikkus. 

Teostatakse KT-uuring. 

Paremal posttraumaatilised  muutused Lisfranc

liigeses ja minimaalne subluksatsioon.  II MTLuu

proksim. otsa ebaliiges,   III ja IV MTLuu proksim. 

otsa  murrujärgsed deformatsioonid. Os cuneiforme

lateralise murd konsolideerunud. 

Väikseid konsolideerumata luukilde mitmes 

lokalisatsioonis. Mediaalse pekse osaline 

konsolidatsioon. 



• 8 kuud peale taumat. Ortopeed: KT-s selge ebaliiges II MT pähiku juures. 
Vajalik artrodees. Operatsiooniplaani järgi plaanilist lõikust võimalik teha 
alles 4 kuu pärast.

• 9 kuud peale traumat. Turse parema labajala proksimaalses osas, jalale 
toetumine valulik, jalg ei taluvat koormust. Op. ravi planeeritud 3 kuu 
pärast.

• 1 aasta peale traumat. Mõõdukas turse paremal labajalal, valulikkus 
proksimaalses/3., valu rahuolekus ja koormusel, iga samm on valus, 
füüsilist koormust jalg ei talu. NSAID-id, koormust reguleerida. Op. ravi. 



Teostatud II pöialabalauu

proksimaalse otsa ebaliigese ja II 

TMT-liigese osteosüntees dorsaalse 

plaadiga. fiksatsioon intaktne.



1 aasta ja 3 kuud peale 
traumat. Käimisel pöid
valutavat. 

Haiguslehel patsient olnud 
182 päeva. Soovib minna 
tööle. 
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Tänan!


