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Sissejuhatus
Tõeline (konstantne) bursa:                         
- sünooviaga vooderdatud ruum  - 
paiknevad luude, lihaste, kõõluste ja naha vahel  - 
toodavad kollageeni- ja proteoglükaanirikast vedelikku                      - 
jaguvad kaheks suureks tüübiks - sügavad ja pindmised

Adventitsiaalsed (omandatud) bursad:                                             - 
moodustavad pideva hõõrdumise/surve/trauma tulemusena                      - 
ei ole vooderdatud endoteeliumiga            - ei 
tooda sünoviaalset vedelikku 



Konstantsed bursad
Inimkehas umbes 160 bursat

Klassifitseeritakse lokalisatsiooni järgi: subkutaanne, subfastsiaalne, subtendinoosne või submukoosne

Klassifitseeritakse ühenduse järgi (communication) - kommunitseeruvad ja mittekommunitseeruvad

Kommunitseeruvate bursade näited - iliopsoase ja gastrocnemius-semimembranoosuse bursad

Mittekommunitseeruva (ühendus patoloogiline) bursa näide - subakromiaal-subdeltoid bursa (SASD)



Bursiit - misnomer
Väljend bursiit tähendab - bursa patoloogiline paisumine või põletik

Bursiitide etioloogiate nimekiri on pikk.

Kõige sagedasemad - pikaajaline surve (nt. põlvili asendis töö), korduvad 
liigutused/hõõrdumine, trauma, infektsioon (St.aureus), 
autoimmuunhaigused/süsteemsed inflammatoorsed haigused (reumatoidartriit, 
SLE, skleroderma, spondüloartropaatiad, podagra jt) ja idiopaatiline.

Patofüsioloogia - sünoovia ärritus (mitteobligatoorne), vedeliku 
tootmine/kogunemine, bursa seinte paksenemine, bursa funktsiooni häire 



Adventitsiaalne bursiit
Algul väikesed vedelikukogumikud liituvad, seinad moodustuvad ümber - tekib 
ühine vedelikuga täidetud õõs. Mesoteliaalne vooder puudub.



Baastrupi tõbi
Haiguse patofüsioloogias olulist rolli mängib adventitsiaalne bursiit.



Õlg
SASD - Subakromiaalne/subdeltoidne bursa (harva 
üksteisest eraldi)

SASD efusioon ilma teiste põletikuliste tunnusteta 
on tugev viide rotaatori masetti (peamiselt SSP) 
vigastusele 

Subkorakoidne bursa - SSC kõõluse ees
Bursad: 1- SASD 2- subskapulaarne 3- subkorakoidne 4- korako 
klavikulaarne 5- supra-akromiaalne

Subskapulaarne retsess vs subkorakoidne bursa

Vedelik bursas on patoloogiline - viitab SSC kõõluse ruptuurile

10% omab ühendust SASD bursaga 



Subkorakoidne bursiit



SASD bursiit
Tõelise bursiidi sagedasemad põhjused - subakromiaalne pitsumine, RC rebend, kaltsifitseeruv tendiniit

Kliiniliselt olulisemad kuid harva esinevad põhjused - seronegatiivne spondüloartropaatia ja infektsioon 
(väga harva - diabeet, immuundefitsiit)

Tüüpiline areng: äge->krooniline (korduv) seinte paksenemine, fibroseerumine, kaltsifitseerumine, 
riisikehade formeerumine(harva)



Skapulotorakaalne bursiit

Harvaesinev, võib olla mitmekohaline

Valu käe üle pea tõstmisel, krepitatsioonid

Võib põhjustada “snapping scapula” sündroomi



Septiline bursiit



Küünarnukk

Olecranon bursa - subkutaanne bursa/pindmine

Lat. et med. epikondülaarne bursa - sagedaseimad 
bursiidi kohad küünarliigeses (tennise ja golfi küünarliiges)

Bicipitoradiaalne bursa - biitsepsi kõõluse ja kodarluu 
vahel

Radiohumeraalne bursa - asub extensor carpi radialis 
brevis ja lateraalse kollateraalse ligamendi vahel (bursiiti 
võib ajada sassi kõõluse ruptuuriga)



Küünarnuki bursiidid

Olekranoni bursiit bitsipitoradiaalne bursiit 

- Ümbritseb biitsepsi kõõlust
- Valu rohkem pronatsioonil
- MRT-s tihti tendinoosi tunnused
- Oluline eristada kõõluse ruptuurist

- Nahaaluskoes processus olecranoni peal
- “tudengite küünarnukk” pidev surve
- Kõrge infektsiooni risk
- Kliiniline diagnoos. Radioloogilised uuringud 

harva vajalikud



Vaagen/reieluu
Trohanteri bursa asub trochanter majori ja iliotibiaalse trakti vahel      

Subgluteaalsed bursad - väikesed, gluteuste kõõluste vahel

Iliopsoase bursa - suurim bursa puusaliigese piirkonnas/kehas.              
Asub iliopsoase lihase ja eesmise liigesekapsli vahel. 

Ischial bursa - ei ole alati olemas, asub obturator internus’e lihase ja 
istmikuluu vahel



Trochanter major bursiit
Sagedamini naistel

40% juhtudest valu kiirgab põlveliigesesse - radikulopaatia miimik

Ei ole primaarne trochanter majori valusündroomi põhjus, valdav põhjus on gluteuste tendinopaatia

Iselimiteeruv haigus. Korduva bursiidi puhul näidustatud kortikosteroidide süstimine



Iliopsoase bursiit
Ühendus liigesekapsliga visualiseeritav umbes 15% juhtudest.  Ühendus kergendab bursiidi teket. 

Bursiit võib haarata ka femoraalset närvi -> radikulopaatiataoline sümptomaatika

Sagedasemad põhjused on osteoartriit, korduv trauma ja reumatoidartriit

Semimembranosuse bursaga sarnaselt võib ruptureeruda



Ischiumi bursiit
Bursiit tihti seotud hamstring lihaste patoloogiatega. 

Võimalik istmikunärvi haaratus ja radikulopaatiale sarnaste sümptomite teke



Teised bursiidid Asub puusaliigese ja obturator externus 
lihase vahel                                             
5% omab ühendust liigesega, simuleerib 
paralabraaltsüsti

Obturator externus bursiit

Subgluteaalsed bursad - tuharalihaste vahel

Normis ei sisalda vedelikku



Põlveliigese bursad
Mitmed bursad. Sageli kerge efusiooniga, asümptomaatilised.

Gastrocnemiuse mediaalse pea kõõlusealune bursa  - efusioon ja 
tendinopaatia sage leid, praktiliselt alati asümptomaatiline

Gastrocnemiuse lateraalse pea kõõlusealune bursa - ei oma olulist tähtsust

Semimembranosuse bursa a.k.a. Baker’i tsüst gastrocnemiuse mediaalse pea 
ja semimembranosuse vahel

Pes anserinuse bursa - anteromediaalne tibia

Prepatellaarne bursa - subkutaanne, kohe patella ees. 

Pindmine infrapatellaarne bursa - väga sarnane prepatellaarse bursaga

Sügav infrapatellaarne bursa - füsioloogiliselt omab vedelikku, norm kuni 
14mm, bursiidid väga harvad, võivad kaasneda Osgood-Schlatteri haigusega



Põlveliigese bursiidid
Prepatellaarne bursiit tekib sageli trauma või korduva põlvitamise tagajärel. 
Võib kergesti infitseeruda. 

Pes anserinuse bursiidega sageli haigestuvad jooksjad, rohkem naistel

Valu ja turse sääreluu mediaalsel küljel. Valu eriti tugev treppi üles ja alla 
käimisel 

Pes anserinuse bursiidi pitfall on parameniskiaalne tsüst 

  



Semimembranosuse bursiit - Bakeri tsüst

Bakeri tsüst, mis tegelikult ei ole tsüst

Sageli juhuleid UH ja MRT uuringutel

Oluline on leida ühendus põlveliigesega  

Võib ruptureeruda - lühiajaline tugev 
valu, hiljem turse (tavaliselt sääre 
piirkonnas), tihti kliiniliselt segatakse 
SVT-ga



Achilles

Kandluutagune bursa (retrocalcanea)

normaalne maht kuni 6 x 3 x 2mm*

Bursiit tüüpiliselt seotud kas Achilleuse kõõluse tendinopaatiaga või seronegatiivse spondüloartriidiga

Pre-achilleuse bursa = nahaalune kandluu bursa 

Bursiit tüüpiliselt seotud korduva ärritusega, näiteks vale suurusega kingad

*An illustrated atlas of orthopedic MRI - Fischer et al. 



Retrocalcaneal ja pre-achilleuse   bursiit
Haglund’i deformatsioon - erinimega eksostoos



Med. ja lat. malleoluse nahaalune bursa 



Aitäh tähelepanu eest!
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