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Õla valu
 - Rotaatormanseti vigastus?
 - Pitsumine?
 - Artriit?
 - Adesiivne kapsuliit
 - Probleemid kaela osas
 - Kiirguv valu
 - Instabiilus
 - Fraktuur
 - Osteonekroos
 - Närvi entrapment
 - Bursiit
 - Tendinopaatia  
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Õla MRI

• Rotaatormansett
• Glenoidi laabrum
• Liigeskapsel
• M bicepsi pikapea kõõlus
• Luuüdi signaal
• Akroomioni kuju
• AC-liiges
• Sub-deltoid bursa
• Supraspinaatuse sälk
• Lig coracohumerale
• Õlavarreluupea kuju

http://www.blup-bbs.de/des-or-mad/digimaging/projekte/blue-eye-wp.jpg


  

Õlaliiges on
• Loomult ebastabiilne liiges

– Madal glenoidi süvend
– Õlavarreluupea suur liigespind

• • Staatilised stabiliseerijad
– Liigeskapsel
– Glenohumeraalsed ligamendid
– Glenoidi laabrum

• • Dünaamilised stabiliseerijad
– Rotaatormatsett
– M bicepsi pikapeakõõlus

LHBT – long head of the biceps tendod

SGHL – superior glenohumeral ligament

MGHL – middle glenohumeral ligament

IGHL – inferior glenohumeral ligament

CL – coracohumeral ligament



  

Õlaliigese vigastused

• Õlaliigese instabiilsus
– AMBRI (atraumatic, multidirectional, bilateral, rehabilitation, 

inferior capsular shift)
– TUUBS (traumatic, unidirectional, unilateral, Bankart, surgery

• Trauma 
– Eesmine dislokatsioon (96%)
– Tagumine dislokatsioon (2-4%)
– luxatio erecta (1-2%)
– ülemine dislokatsioon (<1%)

• Esmase õlaliigese eesmise luksatsiooni järgselt
– <40 a: Bankart’i lesioon, Hill-Sachs’i defekt
– >40a: rotaatormanseti rebend või suure või väikse tuberkli 

avulsoon



  

Glenoidi laabrum

• Fibrokõhreline 
struktuur, 

• Ca 4mm paks

• Eesmisel sulandub 
kokku IGHL-ga

• Ülal sulandub SGHL 
ja bicepsi kõõlusega



  

Bicepsi pikapeakõõlus

• Kinnitub laabrumi 
anterosup.servale

• 4 komponenti (kiude)
– Tub supraglenoidalis
– Anterosup.laabrumile
– Posterosup laabrumile
– Proc coracoideuse 

baasisele

• Kulgeb lateraalsele, väljub 
GU liigesest intertub.vao 
kaudu õlavarreluul.



  

M bicepsi pikapeakõõlus



  

GH ligamendid
• SGHL

– Õla stabilisaator
– Tihenenud liigeskapsli volt
– Võib alata ant-sup laabrumilt, LHBT kinnituskohalt, MGHL-lt
– Kulgeb risti MGHL-ga ja paralleelselt pr coracoidusega
– Paremini nähtav aksiaaltasapinnas

• MGHL
– Varieerub suuruse ja kinnituskoha poolest kõige enam
– Tüüpiliselt kulgeb põikisuunas sup-med ->inf-lat
– Võib kinnituda ant-l glenoidi laabrumile, sageli glenoidi kaelale
– Võib hoopis puududa
– Või olla väga paks (Buford kompleks)
– Varieerub sise- ja välisrotatsioonil (välisrotats.pingul ja vastu kapslit
– Nähtav nii sagitaal- kui aksiaaltasapinnas.

• IGHL
– Tähtis õlaliigese eesmine stabilisaator
– Eesmine ja tagumine volt, nende vahel tasku
– Eesmine volt kinnitub glenoidi eesmisele alumisele laabrumile 2/3 

ulatuses
– Võib katta glenoidi kõhre eesmist äärt
– Eesmine volt tavaliselt promineeruvam



  

GH ligamendid

SGHL ax

MGHL ax

IGHL sag



  

Laabrum
normivariandid

• Kuju väga erinev
– Kolmnurkne (50% ant, 

75% post)
– Post laabrum väiksem.
– Siserotatsioonis 

ant.laabrum ümaram
• Kinnitumine glenoidile 

variaabelne
• Inhomogeenne

– Struktuur
– Degeneratiivsed 

muutused



  

Normivariandid

• Supeerior sublabraalne 
retsess
– Kell 12 positsioonis 

glenoidi ja laabrumi vahel

– Võib olla ühenduses 
sublabraalse 
foraameniga

– III tüübi kinnitumise ja II 
SLAP lesiooni vahel on 
piltdiagnostikas rasje 
vahet teha

Laabrumi kinnitumise tüübid

MRI
Obl cor



  

Normivariandid 

I tüüp  MRI cor

II tüüp MRI cor

III tüüp CT cor



  

Normivariandid

• Sublabraalne foraamen
– 11% indiviididest
– Ei tohi segi ajada 

sublabraalse retsessiga
– Ega pidada rebendiks
– Paikneb kella 2 

positsioonis LHBT 
kinnitusest 
anterioorsemal

CT ax



  

Normivariandid
• Buford kompleks

– 1,5% indiviididest
– MGHL paelataoline tihenemine
– Anterosuperioorse laabrumi puudumine
– MGHL kinnitub otse anterosuperioorsele 

glenoidile

Buford complex
Sag
Ax
Mri 



  

Sagedasemad vigastused:

• Eesmise luksatsiooni järgselt võib tekkida:
– Laabrumi vigasutsed (nt’i  Bankart lesioonid)
– Luulised glenoidi vigastused – Glenoidi eesmise 

luulise serva fraktuurid (44%), luulised Bankart 
lesioonid,  tub majuse fraktuur

– Ligamendi vigastused -  IGHL’i eesmine side
– Kapslivigastused – kapsli separatsioon glenoidi 

eesmisest servast (85%)
– Hill-Sachs’i vigastused (77%)
– Intra-artikulaarsed vabad kehad “hiired”
– Rotaaatormanseti vigastused - Supraspinaatuse või 

subskapulaarise rebedid.



  

Bankart lesioon
– Sagedaseim vigastus õlaliigese eesmise dislokatsiooni 

järgselt
– Esimene nihe 

• <40 a: Bankart’i lesioon, Hill-Sachs’i defekt
• >40a: rotaatormanseti rebend või suure või väikse tuberkli 

avulsoon
– IGHL ja laabrumi avulsioon eesmiselt glenoidilt
– Periosti katkemine

• Luuline Bankart’i lesioon
– Glenoidi alaosa fraktuur
– Anteroinferioorse glenoidi korteksi katkemine



  

Hill-Sachs’i lesioon

• Õlavarreluupea 
muljumisest vastu 
ant-inf glenoidi.

• On tihedalt seotud 
Bankart lesiooniga.

• Õlavarreluupea 
lameneb või tekib 
sinna impressioon



  

Teised Bankart’iga seotud lesioonid

• Perthes’e lesioon
• ALPSA (anterior labroligamentous 

periosteal sleeve avulsion)
• Kapsli ja intraligamentide IGL (inferior 

glenoid ligament) rebendid, mis seotud +/- 
Bankart’i lesiooniga

• HAGL (humeral avulsion of the GH 
ligament) – võib olla seotud Bankarti 
lesiooniga.



  

Perthes’e lesioon

– Bankarti nihketa versioon: 
– Alumise IGHL-kompleksi 

rebend koos intaktse abaluu 
periostiga, mis tõmmatud 
mediaalsele

– Aga ilma kapsli kahjustuseta ja 
diskokatsioonita



  

ALPSA
 (anterior labroligamentous periosteal sleeve avulsion)

• IGHLC avulsioon ant.inf glenoidilt 
• Abaluu eesm. periost intaktne
• IGHLC nihe mediaalsele, inf-le
• Bankrard tüüpi lesioon intaktse eesm, 

abaluu peropstiga



  

ALPSA



  

IGL – rebendid 
(inferior glenohumeral ligament tear)

• Eesmine dislokatsioon / raske subluksatsioon
• Välistada Bankart ja HAGL lesioon
• Katkenud kiud IGHL keskel 
• Ümbritsev ödeem, veritsus
• Kontrastaine ekstravasatsioon läbi kapsli 

rebendi 

Mri cor



  

HAGL
 (humeral avulsion of the GH ligament)

• IGHL rebend / avulsioon humeruse 
kinnituskohast

• Eesmine disloakatsioon /subluksatsioon
• Katkenud IGHL kiud õlavarreluule kinnituskohal, 

turse, veritsus



  

GLAD 
(Glenoid labrum articular disruption)

• Eesmise glenoidi laabrumi osaline rebend koos külgneva liigeskõhre 
defektiga.

• Laabrumi avulsiooni ei ole.
• Forseeritud adduktsioon – õlavarreluupea põrkub vastu glenoidi 

süvendit
• Kliiniliselt stabiilne kahjustus
• Ant.inf.laabrumi / liigeskõhre kahjustus
• Paremnini tuleb nähtavale ABER (abduktsioon, välisrotatsioon)
• Liigeskõhre kahjustus ( ax, cor)



  

Tagumise laabrumi rebend

• Vastupidine Bankart
• Tagumise laabrumi / kapsli / glenoidi serva kahjustus 

sekundaarselt tagumisele dislokatsioonile / 
subluksatsioonile

• 2-12 % õlaliigese dislokatsioonidest on tagumised ja 
põhjustavad tagumise laabrumi rebendi



  

Paralabraalsed tsüstid
• Tugev seos laabrumi rebendi ja GH ebastabiilsusega
• Ülemine labraalne tsüst – SLAP rebend
• Tagumine labraalne tsüst – tagumise laabrumi rebend
• “kergem vastupanu tee” spinoglenoidi sälk, supraskapulaar sälk.
• Võivad põhjustada õla valu ja närvi sulustust (entrapment)



  

Ant.Sup Laabrumi rebendid
• Eesmine laabrumi 

rebend
• Errors

– Kuna suuruselt, kujult, 
kinnituselt ja käe 
rotatsioonist olenevalt väga 
varieeruv, raske hinnata

– MGHL võib paikneda väga 
lähedal

– Retsessid
– Sünoovia paksenemine

• Poolt
– Laabrumi puudumine, 

eemaldumine, 
ebaregulaarne 
fragmenteerunud kuju



  

SLAP lesioonid
Superior Labrium Anterior to Posterior

• A-P lesioonid

• Üle pea liigutused

• Kukkumine 
väljasirutatud 
käele

• Plõksumine ja 
valu bicepsi 
kinnituskohal



  

SLAP-lesioonid
• I tüüp – ülemise laabrumi 

“narmendamine” või rebend (1)

• II tüüp – “labral-bicipital” kompleksi 
eemaldumine (2)

• III tüüp – ülemise laabrumi 
korvsanga tüüpi rebend (3)

• IV tüüp – korvsanga tüüpi rebend 
ulatumisega m bicepsi kõõlusesse 
(4)

Anatoomilised variandid, mis pole SLAP 
lesiooid

5 – degeneratiivne m bicepsi kõõluse 
narmendamine

6 – III tüüpi ülemine sublabraalne retsess



  

10%

40%

30%

15%

SLAP lesioonid on seotud
Rotaatormanset vigastustega kuni
50%



  

SLAP I

MRI cor



  

SLAP II

MRI cor

MRI cor



  

SLAP 3

MRI cor



  

SLAP IV

Mri cor

MRI ax



  

´Aitäh Peeter Raudverele ja teistele!
Kes “ õlad alla panid”
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Aitäh vastu pidamast!
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