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Sissejuhatus 

• Juttu tuleb põlveliigese perifeersetest struktuuridest. 
Kõhredest, ristatisidemetest ega meniskitest eriti ei 
räägi. Kõigepealt anatoomia, siis mõned uuringud 

• Põlveliigest stabiliseerivaid struktuure vaadatakse 
kvadrantide ehk neljandike ehk nurkade kaupa 

• Ristatisidemete parandamisest pole kasu, kui samal ajal 
mõnes nurgas kõik sidemed ja kõõlused katki on 

• Iga kvadrandi vigastusel on tüüpilised mehhanismid ja 
seega ka iseloomulik pilt 

• Kui ühes kvadrandis on turse vms vigastuse tunnus, siis 
selle skeemi järgi saab täpsemalt otsida, millised 
struktuurid vigastatud on 

 
 



Põlveliigese kvadrandid 

ACL anterior cruciate ligament; PCL posterior cruciate ligament; CC central 
compartment; ITT iliotibial tract; LCL lateral collateral ligament; MCL medial collateral 
ligament; PT popliteus tendon; SMT semimembranosus tendon 



Põlveliigest stabiliseerivad struktuurid 

POSTEROLATERAALSED 
• Lateraalne kollateraalligament 
• M.popliteus ja selle kõõlus 
• M.biceps femoris kõõlus 
• M.gastrocnemiuse lateraalne pea  
• Kaarligament 
• Põlveõndla põikiligament 
• Popliteofibulaarligament 
• Popliteomeniskiaalsed fastsiiklid 
• Fabellofibulaarne ligament 

 
ANTEROLATERAALSED 
• Liigesekapsel 
• Iliotibiaaltrakt 
• Eesmine põikiriba (anterior oblique 

band) 
 

POSTEROMEDIAALSED 
• Mediaalne kollateraalligament 
• M.semimembranosuse kõõlus 
• M.gastrocnemiuse mediaalne pea 
• Tagumine põikiligament 
• Põlveõndla põikiligament 

 
ANTEROMEDIAALSED 
• Mediaalse kollateraalligamendi 

eesmine osa 
• Patella retinaakulum (mediaalne 

patellofemoraalne ligament ja 
mediaalne patellotibiaalne ligament) 

 



Anteromediaalne nurk 

MEHHANISM 

• Fleksioonis põlve 
surutakse valgusesse 

• Otsene löök põlvele 
lateraalselt 

• Välisrotatsioon 

STRUKTUURID 
• Mediaalse 

kollateraalligamendi 
eesmine osa 

• Patella mediaalne 
retinaakulum 
(mediaalne patellofemoraalne 
ligament ja mediaalne 
patellotibiaalne ligament) 

 

VIGASTUS 
• MCL 
• ACL, mediaalne menisk 
• Patella mediaalse retinaakulumi 

vigastus patella lateraalsel 
luksatsioonil 

 



Anteromediaalne nurk 

STRUKTUURID 
• Mediaalse 

kollateraalligamendi 
eesmine osa 

• Patella retinaakulum 
(mediaalne patellofemoraalne 
ligament ja patellotibiaalne 
ligament) 

 



Anteromediaalse nurga vigastus 

RÖNTGEN. Tagurpidi Segond 
murd – tibia mediaalse platoo 
avulsioonmurd. Viide 
anterolateraalse nurga 
vigastusele. Avulseerub MCL 
kapsulaarne süvaosa 

MRT. Patella lateraalne 
luksatsioon, retinaakulumi 
vigastus MRT. MCL täielik rebend 



Posteromediaalne nurk 

MEHHANISM 
• Fleksioonis põlve 

surutakse 
valgusesse 

• Otsene löök 
põlvele 
lateraalselt 

• Välisrotatsioon 

STRUKTUURID 
• Mediaalne 

kollateraalligament 
• M.semimembranosuse 

kõõlus 
• M.gastrocnemiuse 

mediaalne pea 
• Tagumine põikiligament 
• Põlveõndla põikiligament 
 

VIGASTUS 
• Mediaalne kollateraalligament 
• ACL, mediaalne menisk, mediaalne 

retinaakulum 
• M.semimembranosus, vastus medialis 
• Tagumine põikiligament 
 



Posteromediaalne nurk 

STRUKTUURID 
• Mediaalne 

kollateraalligament 
• M.semimembranosuse 

kõõlus 
• M.gastrocnemiuse 

mediaalne pea 
• Tagumine põikiligament 
• Põlveõndla põikiligament 
 

AL – arkuaatligament; MCL – mediaalne 
kollateraalne ligament; POL – tagumine 
põikiligament; OPL – põlveõndla põikiligament; 
PM – m.popliteus; SMT – m.semimembranosuse 
kõõlus 

? 
pigem OPL 



Posteromediaalne nurk 
VM – Vastus medialis; 
Sa – m.sartorius; 
St – m.semitendinosus 
kõõlus; 
Gr – m.gracilis kõõlus; 
Mustad nooled – 
mediaaline 
kollateraalligament (MCL);  
Valge nool – 
m.gastrocnemiuse 
mediaalne pea; 
Sinise ribaga eraldatud – 
tagumine põikiligament 
(POL) 



Posteromediaalse nurga vigastus 

MRT. Turse MCL ümber ja 
MCL osaline rebend 
proksimaalses osas 

MRT. Posteromediaalsel semimembranosuse 
kõõluse fragmentatsioon. Posterolateraalsel 
ITT, LCL ja biceps femorise kõõluse vigastus, 
popliteuse kõõluse avulsioon 



Anterolateraalne nurk 

MEHHANISM 

• Varusjõud ja 
siserotatsioon 

STRUKTUURID 
• Liigeskapsel 
• Iliotibiaaltrakt 
• Eesmine põikiriba 

(anterior oblique 
band) 

 

VIGASTUS 
• Iliotibiaaltrakt ja eesmine põikiriba 
• ACL, mediaalne menisk 
 



Anterolateraalne nurk 

STRUKTUURID 
• Liigesekapsel 
• Iliotibiaaltrakt 
• Eesmine põikiriba 

(anterior oblique 
band) – ühendab 
iliotibiaaltrakti ja 
lateraalset 
kollateraalligamenti 



Anterolateraalse nurga vigastus 
RÖNTGEN. Segond murd – tibia lateraalse 
platoo avulsioonmurd. Viide anterolateraalse 
nurga vigastusele. Avulseeruv struktuur pole 
teada (eesmine põikiriba?) 

MRT. Iliotibiaaltrakti täielik 
rebend 



Posterolateraalne nurk 
MEHHANISM 

• Tibia 
välisrotatsioon, kui 
põlv on 
ekstensioonis 

• Löök tibia 
proksimaalsele 
osale mediaalselt  

• Hüperekstensioon 

STRUKTUURID 
• Lateraalne 

kollateraalligament 
• M.popliteus ja selle kõõlus 
• M.biceps femoris kõõlus 
• M.gastrocnemiuse 

lateraalne pea  
• Kaarligament 
• Põlvõndla põikiligament 
• Popliteofibulaarligament 
• Popliteomeniskiaalsed 

fastsiiklid 
• Fabellofibulaarne ligament 
 
VIGASTUS 
• Lateraalne kollateraalligament, 

m.biceps femoris, m.popliteus, 
arkuaatligament, 
popliteofibulaarligament, kapsel 

• Ristatisidemed (ACL, PCL) 



Posterolateraalne nurk 

STRUKTUURID 
• Lateraalne 

kollateraalligament 
• M.popliteus ja selle 

kõõlus 
• M.biceps femoris kõõlus 
• M.gastrocnemiuse 

lateraalne pea  
• Arkuaatligament 
• Põlvõndla põikiligament 
• Popliteofibulaarligament 
• Popliteomeniskiaalsed 

fastsiiklid 
• Fabellofibulaarne 

ligament 
 

M.popliteus 

M.semimembranosus kõõlus 

Popliteal oblique ligament (põlveõndla 
põikiligament) 



Posterolateraalse nurga vigastus 

RÖNTGEN. Kaare tunnus 
(„arcuate sign“). Fibula tipu 
avulsioonmurd  

MRT. LCL täielik rebend (valge nool), 
biceps femoris kõõluse osaline 
rebend (must nool) 



Kokkuvõte 

Peale MCL-i ja LCL-i on veel teisigi tähtsaid struktuure, 
mis põlveliigest koos hoiavad ja mõned neist on MRT-s 
isegi näha. Kindlasti on näha: 

POSTEROLATERAALSEL 
• Lateraalne kollateraalligament 
• M.popliteus ja selle kõõlus 
• M.biceps femoris kõõlus 
• M.gastrocnemiuse lateraalne 

pea  
 
ANTEROLATERAALSEL 
• Iliotibiaaltrakt 
• Eesmine põikiriba (anterior 

oblique band) 
 

POSTEROMEDIAALSEL 
• Mediaalne kollateraalligament 
• M.semimembranosuse kõõlus 
• M.gastrocnemiuse mediaalne 

pea 
 
 
ANTEROMEDIAALSEL 
• Mediaalse kollateraalligamendi 

eesmine osa 
• Patella retinaakulum 
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