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Uus haigus 
• 1986 – Harris  

– Suur osa nn idiopaatilistest osteoartroosidest on 
tegelikult põhjustatud kergetest kaasasündinud 
eripäradest. 

• 2003 – Ganz et al 

– Sõnastati FAI konseptsioon 

– Väikesed eripärad põhjustavad ebanormaalse 
kontakti atsetaabulumi ja reieluu vahel 

– Kõhre ja labrumi kahjustus päädib 
degeneratiivsete muutustega  

 



Patofüsioloogia 

• Korduv mikrotrauma (liigne kontakt) 
põhjustab labrumi- ja kõhrekahjustust  

• Väheneb liigese liikuvusulatus; klassikaliselt 
tekib valu fleksioonil ning siserotatsioonil 
– Valu sportides või pikendatud istumisel 

– Valu saab reprodutseerida 90 kraadi painutuse 
juures passiivsel adduktsioonil ning 
siserotatsioonil. 

• Praeguseks peab ortopeediline üldsus FAI-d 
OA etioloogiliseks faktoriks, kuid olulisuse üle 
vaieldakse 



Femoroatsetabulaarne pitsumine (FAI) 

Pincer 

• Põhjus atsetabulaarsel 

• Atsetaabulum katab liigselt 
femuri pead 
– Lokaalne või üldine (eesmine, 

tagumine) 

Cam 

• Põhjus reieluus 

• Reieluu pea-kaela üleminek 
on asfääriline 



Kombineeritud haigus? 

• Kuni 86% patsientidel esineb kombineeritud 
pitsumine? 

• 42% esineb kombineeritud muutused? 

• Täiesti erinevad haigused? 

 

• Tavaliselt sündroom kahepoolne; võib olla 
asünkroonne. 



Levimus 

• Tihedamini 20-40dates aastates inimestel 

• Enam füüsiliselt aktiivsetel /  sportlastel 

• Arvatav levimus on 10 - 15% 

 

• Pincer - M:F – 1:3  vanus ~40a 

• Cam- M:F – 14:1  vanus ~32a 



Pincer 

• Atsetaabulum katab reieluu pead liigselt 

• Jaotatakse kaheks: 

– Atsetaabulumi üldine liigkattuvus (overcoverage) 

– Fokaalne kattuvus 

• Eesmine 

• Tagumine 



Pincer (üldine) radiograafias 

• Üldine liigkattuvus on korrelatsioonis fossa 
acetabularis’e süvavusega AP ülesvõttel 

Coxa profunda – fossa 
acetabularis’e mediaalne serv 
ilioisheaaljoonest  
mediaalsemal 
 
Protrusio acetabuli – femuri 
pea mediaalne serv 
ilioisheaaljoonest 
mediaalsemal 



Pincer (üldine) radiograafias 
Kvantifitseerida saab AP pildil: 
• Wibergi nurk (lateral centre edge) – vertikaalse joone ja femuri keskpunkti ning 

atsetaabulumi lateraalset serva ühendava joone omavaheline nurk. 
– < 25 - düsplaasia 
– > 39 -  viide liigsele kattuvusele 



Pincer (üldine) radiograafias 
Kvantifitseerida saab AP pildil: 
• Ekstrusiooniindeks – Protsent femuri pea horisontaalsest laiusest, mis ulatub 

atsetaabulumist lateraalsele 
– (A + E) : E 
– N < 25%; miinimumi pole defineeritud. 



Pincer (üldine) radiograafias 
Kvantifitseerida saab AP pildil: 
• Atsetabulaarindeks – horisontaalse joone ja atsetaabulumi skleroosi mediaalset otsa 

ning atsetaabulumi lateraalset serva ühendavate joonte omavaheline nurk 
– 0 või neg nurk - viide liigsele kattuvusele 

 



Pincer (üldine) radiograafias 

Protrusio acetabuli; Ekstrusiooniindeks E:(A+E) on negatiivne; atsetabulaarindeks negatiivne; Wibergi nurk üle normi 



Pincer (fokaalne) radiograafias 
• Fokaalset atsetabulaarset 

kattumist jaotatakse 
eesmiseks ning tagumiseks 

• Normaalne atsetaabulum 
on anteversioonis – 
eesmine serv projitseerub 
tagumisest mediaalsele 
– Kui on raskusi servade 

ülesleidmisega – tagaserv 
algab alaosas alati 
atsetaabulumi alumisest 
otsast. 

• Atsetaabulumi tagaserv 
projitseerub läbivat 
reieluupea keskpunkti. 



Pincer (fokaalne) radiograafias 

• Eesmine e kraniaalne atsetabulaarne retroversioon – 
anterosuperioorses osas 
– Eessein projitseerub ülaosas tagaseinast lateraalsele (figure 8 

sign/crossover sign) 
– Mida madalamal on ristumine, seda sügavam muutus 



Pincer (fokaalne) radiograafias 

• Normaalsel ülesvõttel projitseerub atsetaabulumi tagaserv 
läbi reieluupea keskpunkti. 

• Tagumine liigkattuvus / promineeruv tagasein – tagaserv 
projitseerub keskpunktist lateraalsele 
– Kliiniliselt probleemne puusa ekstensioon + välisrotatsioon 



Pincer radiograafias 

• Femuri pea-kaela üleminekupiirkonnas luudefekt või 
tsüstjas helendus, kõrval reaktiivne skleroos 

• Olenevalt asukohast võib olla raskesti märgatav 



Cam-tüüpi pitsumine 

• Asfäärilise reieluupea ja tavalise atsetaabulumi 
omavaheline kontakt 

 

• Etioloogia – üldiselt idiopaatiline? 

• Libisenud reieluupea epifüüs  

• Reieluu pea ja suure trochanteri ühise kasvuplaadi kasvuhäire 

• Legg-Calve-Perthesi tõbi 

• Traumajärgne 

 

 

 



Cam radiograafias 

• AP ülesvõttel: 
– Lateraalsel paiknev femuri 

pea asfäärilisus - nn 
püstolipära sümptom / pistol 
grip deformity 
• Aga ka normaalne reieluu pea-

kaela üleminek ei välista 
haigust. 
 

– Horisontaalne epifüüsiarm 
 

– (Femuri pea-kaela nurk < 125 
kraadi) 
 

 



Cam radiograafias 

Püstolipära sümptom            Lokaalne võlvumus            Lateraalse osa lamenemine 



Cam radiograafias 

• Lateraalülesvõttel: 
– Anterosuperioorsel paiknev 

femuri pea asfäärilisus (nn 
pistol grip deformity)  
 

– Alfa-nurk (femuri kaela telje 
ja pea keskpunkti ja esimest 
asfäärilist punkti ühendava 
joone vahel) 
• N < 50? 55? kraadi. 

 
– Vähenenud offset (reieluu 

pea ja kaela eesmise osa 
raadiuste vahe) 
• N  > 8? 10? mm 

 



Sekundaarsed tunnused radiograafias 

 Labrumi ossifikatsioon  Liigsest stressist atsetaabulumi fraktuur  - os acetabuli 



Tuleb olla ettevaatlik 

• AP pildil liiga kõrge tsentreering võib 
mimikeerida muutusi 

Patsiendile tekib coxa profunda 



Tuleb olla ettevaatlik 

• Liiga madal tsentreering võib maskeerida 
muutusi 



Tuleb olla ettevaatlik 
• Vaagnakalle või rotatsioon võivad mimikeerida 

muutusi 
• Seistes ja pikali AP pildid annavad eri tulemusi 

– Püsti teostatud ü/v annab füsioloogilisema pildi 



Seega peab AP ülesvõte olema 
teostatud korrektselt 

• Tsentreering spina iliaca anterior superiore ühendava 
joone sümfüüsi ülaosa vahel 

 

• SC-liiges sümfüüsiga ühel joonel 

– SC-liigese ja sümfüüsi vahemaa meestel ~32 mm, naistel 
~47 mm 

 

• Jalad 15 kraadi siserotatsioonis 

 



• 2081 noort: 874 M, 1207 N 

• Teostati 2 Rö-ülesvõtet puusadest 

 

• FAI radiograafiliste tunnuste vahel esineb 
omavaheline korrelatsioon 

• FAI radioloogilised tunnused on levinud ka 
tavapopulatsioonis, nt: 
– Lamenenud pea-kaela üleminek – 21,5% meestest 

– Atsetaabulumi liigkattuvus – 14,4 % meestest 

– Atsetaabulumi seinte ristumine – 51,4% meestest, 
45,4% naistest 

 

 Prevalence of Radiographic Findings Thought to Be Associated with Femoroacetabular Impingement in a 
Population-based Cohort of 2081 Healthy Young Adults 



(KT) ja MRT kasutamine 
• Fossa acetabularis’e sügavus (coxa profunda, protrusio acetabuli)  
• Acetabulumi sügavust saab ka kvantifitseerida (vahemaa aksiaalkihis 

eesmist ja tagumist serva ühendava joone ning sellega paralleelse 
reieluupea keskpunkti läbiva joone vahel) 
– Pincer’i puhul keskmiselt 6mm pead läbivast joonest lateraalsemal 

• Acetabulumi retroversioon 

pincer 

N 



MRT kasutamine 
• Alfa-nurk (femuri kaela telje ja pea keskpunkti ja esimest 

asfäärilist punkti ühendava joone vahel) 
• Klassikaliselt hinnatakse nn oblique aksiaalkihil 

• Patoloogiale viitab kas >50 või >55 või >60 kraadi.  

• Suhteliselt kõrge variaabelsus eri hindamiste vahel; lisaks osakaal 
asümptomaatiliste patsientide seas 

 

 

 



Sekundaarsed muutused MRT-s: kõhr 

• Tavalisim muutus nn kõhres 
hüpointensiivne tasapinnaga 
paralleelne muutus 
– Ilmneb nii PD kui T1 kujutistel 
– Kaltsifitseerunud/kaltsifitseeru

mata kõhre või luu/kõhre 
üleminekukohtade rebend 

– Harvem visualiseerub kõhres 
vedelikusignaal – spetsiifiline 
leid. 

– Esineb ka countre-coup 
kahjustus – posteroinferioorses 
atsetaabulumi osas ning femuri 
pea posteromediaalses osas 
 
 
 



Sekundaarsed muutused MRT-s: 
labrum 

• Kahjustus 
– Klassikaliselt anterosuperioorsel, 

ümber kõhrekahjustus 

– Põhjuseks pigem FAI ning 
düsplaasia kui trauma? 

– Tavaliselt tekib labrumi 
rebenemine luult, harvem 
kahjustus labrumi sees. 

– Normivariandid võivad 
mimikeerida: eesmise labrumi 
puudumine (14%), sublabraalne 
sulcus (23%) 

rebend 

sulcus 



Lisaks MRT-s 
– Atsetaabulumi 

fragmentatsioon 
 

– Labrumi ossifikatsioon 



Lisaks MRT-s 

– Paralabraalsed tsüstid 
 

– Os acetabuli 

 



Hilised muutused MRT-s: 
degeneratsioon 

 

• Kõhre õhenemine 

• Osteofüüdid 

• Subkortikaalne skleroos 

• Subkortikaalsed tsüstid 

• Luude deformatsioon 

 

 

 subkortikaased tsüstid 



KT kasutamine? 

• Luulise patoloogia hindamiseks võiks sobida 

• Kirjanduses viiteid praktiliselt pole 

 

• Tavaliselt Rö -> MRT 



MRT tehniline pool 

• Struktuurid on väikesed, eristamine raske 
– MRT-artrograafiat peetakse üldiselt paremaks kui 

tavalist MRT-uuringut 

– On katsetatud ka MRT-d traktsioonis jalaga 

 

• Tavapraktikas (PERHis) kasutatakse MRT-
artrograafial: 
– Reieluu kaela teljega paralleelne aksiaalkiht ning 

koronaarkiht; sagitaalkiht 

– T1; T1 FS; T2; T2 FS. 



MRT tehniline pool: radiaalne tasapind 

 
• Radiaalsed (3D) kihid võivad pakkuda paremat labrumi ja 

reieluu pea-kaela piirkonna ülevaadet 
• Ülakontuuri aksiaalkihis hästi ei näe 

• Osaliselt hinnata saab koronaaris; mõõta ei saa 
 
 



MRT tehniline pool: radiaalne tasapind 

• 41 patsienti, kel kliiniliselt FAI kahtlus 
• Võrreldi maksimaalseid alfa-nurki standardses 

kaela telje ristitasapinnas ning 3D radiaalseid 
kihte 

• Leiti statistiline erinevus (keskmine nurk 53,4 vs 
70,5 kraadi) 
 

• Hetkel ilmselt pole oluline, kuid võib muutuda 
oluliseks tulevikus 
 

Comparison of MRI Alpha Angle Measurement Planes in Femoroacetabular Impingement (2009)  
Kawan S. Rakhra, Adnan M. Sheikh, David Allen, Pal E Beaule  



Ravi on kirurgiline 

• Eri kirurgilised koolkonnad ravi agressiivsuse suhtes 
• Ravi on uus, pole pikaajalisi tulemusi uuringutes; senini tulemused head. 
• Ravi eesmärgid:  

– Liigese liikuvusulatuse parandamine 
– Valu vähendamine 
– Degeneratiivsete muutuste arengu aeglustumine 
– Võimaldama patsiendil elada oma elu ilma puusaproteesi paigalduseta 

 

• Hea kirurgiline tulemus saavutatakse siis, kui makroskoopilisi degen. muutusi 
pole veel tekkinud -> näidustus kirurgiaks (oluline roll siin kuvamisel) 
 

• Avatud kirurgia on nn kuldne standard 
– Atsetaabulumi ning femuri osteotoomia  

 
• Kuid ka artroskoopiast on kasu (nt 2 aasta jooksul pärast artroskoopiat  85% 

vähenenud kaebustega (valu vähenenud või kadunud) 
• ??? 

 

 



Mõtlemiseks 

• Retrospektiivne uuring 

• 96 asümptomaatilist patsienti 

• Radiograafiliselt FAI leid 

 

• Mediaanis 18 (10-40) aasta  pärast 82%-l 
polnud osteoartriiti tekkinud 

An Examination of the Association Between Different Morphotypes of Femoroacetabular Impingement in Asymptomatic 
Subjects and the Development of Osteoarthritis of the Hip. Hartofilakidis G, Bardakos NV, Babis GC, Georgiades G 



Kokkuvõte 

• Väikesed anatoomilised eripärad võivad 
tekitada paksu pahandust 

• Mõtle FAI-le kui noore inimese ülesvõte 
puusadest ning saatekirjal puudub info 

• Aga ole ettevaatlik ning vaata pildi kvaliteeti 

• „FAId võib diagnoosida vaid sümptomite 
olemasolul“ 
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