
Hüppeliiges ja distaalsem 

Kimm Semjonov 





Sündesmoosi vigastus 

• AP-ülesvõttel tibia ja fibula vaheline kattuvus <5mm 
• Mortise ülesvõttel tibia ja fibula vaheline kattuvus < 1mm  
• AP-ülesvõttel tibia ja fibula vaheline distants tibia platoost 

1cm kõrgusel >10mm 
 



Sündesmoosi vigastus 

• KT/MRT:  
– Vedeliku ulatumine >1cm kraniaalsemale sündesmootilises ligamendis tibia ja fibula vahel 
– Ligamentide kompleksi vigastus, looklev kulg või katkemine 

• Eesmine alumine tibiofibulaarligament 
• Tagumine alumine tibiofibulaarligament 
• Alumine transversaarne tibiofibulaarligament 
• Ligamentum interosseum 
• Membrana interossea 

 



Delta-ligamendi vigastus 

• Anatoomia 
– Pindmine kiht 

• Tibionavikulaarligament 
• Tibiospringligament 
• Tibiokalkaneaalligament 
• Tagumine pindmine tibiotalaarligament 

– Süva kiht 
• Eesmine tibiotalaarligament 
• Tagumine süva tibiotalaarligament (PDTL) 

 
• Kahjustuse korral: T2 kujutisel interstitsiaalne hüperintensiivsus, kiudude katkevus, ümbritsevate 

kudede turse, hemorraagia granulatsioonkude 
 



Spring-ligamendi vigastus 

• Spring (plantaarne kalkaaneonavikulaar) ligamendi kompleks 
– Superomediaalligament 
– Medioplantaarne põikiligament/intermediaalne kalkaaneonavikulaarligament 
– Inferoplantaarne longitudinaalligament/lateraalne kaklaneonavikulaarligament 

 

• Superomediaalligament enam kahjustatud kroonilise ülekoormuse ja 
degeneratsiooni tõttu, rebendi korral sageli haaratud tibiospring ligament 

• Alumiste ligamentide kahjustusmehhanismiks on enamasti trauma 



Hüppeliigese nikastus 

• Hüppeliigese lateraalse kollateraalligamendi kompleksi (LCL) 
vigastus ilma olulise luukahjustuseta 

• LCL-kompleks: 
– Eesmine talofibulaarligament (ATFL) 
– Kalkaaneofibulaarligament (CFL) 
– Tagumine talofibulaarligament (PTFL) 

 
• „Helbe-taoline“ fibula tipu avulsioonfraktuur 

 
 

 
 



Hüppeliigese nikastus 

5 kuud hiljem patsiendil 
teostatud MRT-uuringul 
tagumise talofibulaarligamendi 
vanale vigastusele viitav leid 



Siinus tarsi 

• Siinus tarsi anatoomia 
– Siinus tarsi paikneb labajala lateraalses osas, 

malleolus lateralisest veidi eesmisel, piirdub taluse 
kaela ja kalkaaneuse anteriosuperioorse osaga 
eesmise ja tagumise subtalaarliigese vahel 

– Siinus tarsi sisaldab rasva, veresooni, närve ja 
ligamentide kompleksi: 
• Alumise ekstensorretinaakulumi mediaalne{3}, 

intermediaalne{2} ja lateraalne{1} juur 
• Lateraalne tservikaalligament {a} 
• Mediaalne talokalkaaneus interosseus ligament {b} 

– Siinus tarsi avaneb mediaalsele kalkaaneuse 
sustentaakulum talist posterioorsemal 
tarsaaltunnelina 
 

 



Tarsaaltunneli anatoomia 

• Tarsaaltunnel  
– ulatub malleolus medialis’est os naviculare’ni 
– lateraalselt piirdub talus’e ja calcaneus’ega 
– mediaalselt flexor’ite retinaculum’iga  

 
• Tarsaaltunnel sisaldab: 

– M. Tibialis posteriori kõõlus 
– M. Fleksor digitoorum longuse kõõlus 
– Neurovaskulaarne kimp: a. et v. tibialis posterior ja n. tibialis 
– M. Fleksor hallucis longuse kõõlus 

 



Siinus tarsi sündroom 

• Siinus tarsi sündroomi korral 
– esineb valu malleolus lateralise all ja tajutav hüppeliigese ebastabiilsus 
– Siinus tarsi ja tarsaalkanali vigastus 

• MRT-leid ei korreleeru sümptomitega  
• Sündroomi sagedaseks põhjuseks lateraalsete ligamentide või m. tibialis posteriori kõõluse 

kahjustus 
• Rasvkoe signaal siinus tarsis asendub vedeliku või sidekoe signaaliga, võib esineda ligamentide 

katkemine 
 



Tarsaaltunneli sündroom 

• Nervus tibialis’e kompressiooni sündroom tarsaaltunnelis 
 

• Sündroomi põhjusteks: 
– Ebasobiva kujuga kips, jalanõu 
– Gangliontsüstid 
– Tuumorid 
– Aksessoorlihased 
– Sünoviit 
– Varikoos 
– Trauma 
– Tarsaalne koalitsioon 
– Paksenenud flexor’ite retinaculum 

 
• Tagajärjeks n. tibialis’e või tema harude poolt innerveeritavate lihaste 

atroofia 
 



Hüppeliigese impingement sündroomid  

• Tekkepõhjuseks: 
– Tavaliselt sünoviaalne või kapsulaarne ärritus 

sekundaarselt traumale, infektsioonile, degeneratiivsele 
või reumatoloogilisele haigusele 

– Võimalik kongenitaalne etioloogia 

• tekkepõhjus #1  
– hüppeliigese nikastuse järgselt 20-40% patsientidest 

krooniline hüppeliigese valu, nendest 1/3 valu põhjuseks 
impingement 

• Impingemendile viitavad muutused MRT-s võivad 
esineda ka asümptomaatilistel indiviididel – vajalik 
kliinilis-radioloogiline korrelatsioon 



Anterolateraalne impingement 

• Tekib sekundaarselt inversioonvigastustele 

– Noortel sportlikel patsientidel 

– Lateraalse kollateraalligamendi ja liigeskapsli vigastuse 
järgselt 

– Sündesmoosi vigastuse järgselt 

• Algne vigastus tavaliselt väike ja ei põhjusta 
kliinilist hüppeliigese ebastabiilsust, korduvad 
mikrotraumad ja subkliiniline mikroebastabiilsus 
põhjustavad pehmete kudede kahjustusi 

 



Anterolateraalne impingement 

• T2 kujutisel visualiseerub 
kolmnurkne mass-
“meniskoidne lesioon“, mis 
lähtub eesmisest 
talofibulaarligamendist 
liigesvahemiku lateraalossa 



Eesmine impingement 

 
• Põhjuse teooriad: 

– Tibia kõhre eesserva korduva trauma järgselt tekkivad luulised kannused 
– Korduvast traumast tekkivate trabekulaarsete mikrofraktuuride reparatsiooni käigus moodustuv uus luu 

 
• RÖ - Luuliste kannuste moodustumine tibia eesserval, malleolus medialisel ja taluse kaelal 
• MRT – luuturse luukannustes, sünooviumi paksenemine, subkondraalsed luumuutused, 

ümbristevate pehmete kudede turse 



Anteromediaalne impingement 

• Liigeskapsli paksenemine ja sünoviit 
eesmine tibiotalaarligamendi 
piirkonnas 

• Ebaselge etioloogiaga harv haigus 
• Osteofüüdid on oluline tunnus 
• MRT ei ole piisavalt tundlik sidekoe, 

sünoviidi, liigeskapsli, eesmise 
deltaligamendi paksenemise ja 
kaltsifitseerumise hindamiseks 

• Parim modaliteet - röntgen luuliste 
kannuste ja liigesvahemiku 
hindamiseks 
 



Hüppeliigese tagumise impingemendi 
põhjused 



Taluse tagaserva anatoomia 

• Taluse tagaservas on tuberkulum mediale ja 
tuberculum laterale 

• M. flexor hallucis longuse kõõlus kulgeb 
tuberkulum mediale ja laterale vahel 

• Tuberkulum lateralele kinnitub tagumine 
talofibulaarligament 

• Tuberkulum medialele kinnitub 
deltaligamendi tagumine 1/3 

• Processus Stieda – taluse tagaserva 
pikenenud tuberkulum laterale 

• Talusega ühinemata jäänud tuberkulum 
laterale tuum moodustab os trigonumi 
 
 
 



Os trigonum 

• Valu tekkepõhjuseks kõhrelise sünkondroosi kahjustus os trigonumi 
ja taluse tuberculum laterale vahel korduvate mikrotraumade ja 
kroonilise põletiku tõttu 



Protsessus Stieda 



Taluse protsessus posteriori fraktuur 

• Vigastuse mehhanism: 

– Tuberkulum laterale murru (Shepherd’i fraktuuri) põhjustab 
labajala inversioon/ väljendunud komppöid 

– Tuberkulum mediale murd (Cedell’i fraktuur) on haruldane ja 
põhjustatud survestatud dorsifleksioonist ja pronatsioonist 

 

 



Tibia tagaserva osteofüüt 



Posteromediaalne impingement 

• Aladiagnoosituim hüppeliigese impingement 
• Röntgen: 

• Uue luu formeerumine taluse ja mediaalse malleoluse 
posteromediaalses osas 

• UH-s tagumisest tibiotalaarligamendist sügavamal 
taluse ja malleolus medialise vahel nodulaarne 
pehmekoeline paksenemine 

• MRT-s posteromediaalse liigeskapsli 
paksenemine, tagumise tibiotalaarligamendi 
kahjustus, tagumine tibiotalaarligament ja m. 
flexor digitoorum longuse kõõlus dislotseeritud  
 



Posteromediaalne impingement 

 



Haglund’i sündroom 

• Haglund’i deformatsioon - kandluu suurenenud posterosuperioorne 
tuberkulum 

• Sündroomi korral esineb kaasnevalt: 
– Achilleuse kõõluse kinnituskoha paksenemine ja mutsinoosne degeneratsioon 
– Retrokalkaneaalne bursiit  

 
 



Morbus Sever  

• Kalkaaneuse tagumine apofüüs luustub 7. eluaastal, kandluuga  fuseerub 15. eluaastal 
• Luuliselt ebaküpse kalkaaneuse tagumise apofüüsi „apofüsiit“ 
• RÖ - kalkaaneuse tagumine apofüüs fragmenteerunud, sklerootiline 

– Leid esineb ka asümptomaatilistel lastel 

• MRT 
– luuturse apofüüsis ja ümbritsevas luukoes 
– pre-Achilleuse/retrokalkaneaalne bursiit 

 
 



Tarsaalne koalitsioon 

• Arenguline kahe või enama labajala luu ebanormaalne luuline, kõhreline või fibroosne ühendumine 
(1-6% populatsioonis) 
– Calcaneus ja talus, enamasti haarab keskmist fassetti (esmane avaldumine 12-16a) 
– Calcaneus ja os naviculare (esmane avaldumine 8-12a) 
–  (teised vormid haruldasemad) 

• Sage valuliku lampjalgsuse põhjus 
• Sünkondrooside ja sündesmooside korral reaktiivsed luumuutused 

 
 



Morton’i neuroom 

• Metatarsalgia koos 3. ja 4. metatarsaalluu pea vahelise 
interdigitaalnärvi lokaliseeritud suurenemisega 

• Normaalse interdigitaalnärvi diameeter 2mm, 5mm ja suurema 
läbimõõduga – Morton’i neuroom 

• RÖ 
– Suurenenud intermetatarsaalnurk 
– Neuroom ei tule nähtavale 

• MRT 
– T1 kujutisel hüpointensiivne/intermediaarse signaaliga „pisara“-

kujuline mass plantaarsel 
– T2 kujutisel neuroom keskmise signaaliintensiivsusega, plantaarsel 

rasvkude õhenenud 
– T1+kontrast neuroom diffuusselt hüperintensiivse signaaliga, 

intermetatarsaalse bursa seina kontrasteerumine 
 



Morton’i neuroom 



Freiberg’i infarkt 

• Metatarsaalluu pead haarav osteokondroos 
– Tüüpiliselt haarab 2. metatarsaalluu pead 
– 3. ja 4. metatarsaalluu pea võivad olla haaratud 

• Patogenees multifaktoriaalne 
– Äge või korduv trauma 
– Vaskularisatsiooni häire 
– Enam naistel 10-18a 
– Kõrged kontsad 

• Histoloogiliselt subkondraalse luu kollaps, osteonekroos, fissuurid kõhredes 
 

• RÖ: 
– Varajane – metatarsaalluude peade lamenemine ja tsüstjad kolded 
– Hiline – osteokondraalsed fragmendid, skleroos ja luu lamenemine, paksenenud korteks 

• MRT: 
– Varajane – madal T1 signaaliintensiivsus metatastaalluude peas, tõusnud T2 signaal 
– Hiline – metatarsaalluude peade lamenemine, T2 madal signaal - luu sklerootilised muutused 
 
 

 
 



Freiberg’i infarkt 
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