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Mumfordi resektsioon
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https://www.orthobullets.com/shoulder-and-
elbow/3048/distal-clavicle-osteolysis

Dif. diagnostika: rangluu distaalosa ostelüüs
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Postop. ootuspärane:

- Luuturse mitmeid kuid pärast protseduuri.

- Abrasiooni piirkonnas granulatsioonkude võib olla 

näha aastaid.

- Subakromiaalbursa ning AC-liigese vahel ühendus.

- Abrasiooni järgselt võib pehmekoes esineda

väikseid metallosi.



Postop. sümptomid 
jätkuvad:

- Liiga vähene debridement, mis ei
lahenda impingementi ära.

- Osteoartroosi progresseerumine.

- Liigne debridement võib viia
fraktuurideni.



Sisukord

- Subakromiaalne pitsumine

- Rotaatormanseti vigastuste op. ravi.

- Labrumi vigastuste tagasikinnitamine

- Bristow-Latarjet





Rotaatormanseti 
kõõluse läbiva 
vigastuste ravi



Rotaatormanseti 
kõõluse läbiva 
vigastuste ravi



Luuturse laadset 
signaalimuutust ankrute ja 
õmbluste piirkonnas võib 
täheldada aastaid pärast 
lõikust.



Post. op 
hindamine:

- Rö subakromiaalruum võiks 
olla  >7 mm.

- Ankrute ja implantaatide 
asetsus.

- Liiga kõrge õlavarreluu pea 
asetsus viitab rotator cuffi 
parandamise 
ebaõnnestumisele või uuele 
ruptuurile.
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Rotator cuff 
vigastuse post. op 
komplikatsioonid:

- 25% jäävad sümptomaatiliseks.

- Re-ruptuur on kõige sagedasem tüsistus. 
Selle tõenäosus sõltub patsiendi vanusest, 
preop. lihase atroofiast ja algse vigastuse
suurusest.

- Parem hinnatavus MR-artrograafial, sest
granulatsioonkude võib mimikeerida
ruptuuri.

- Kui lihase rasv-degeneratsioon
progresseerub -> järelikult on re-vigastus. 
Eduka lõikuse korral atroofia väheneb, ent
rasv-degeneratsioon on pöördumatu.

Parandatud m.supraspinatuse kõõluse re-
ruptuur. Inflammatoorne vedelik sulava ankru 
ümber on ootuspärane.



Post. op 
hindamine:

- Mõnikord on suuremad defektid jäetud 
meelega parandamata, kuna kõõluse 
materjal oli kehv. Siinkohal abi lõikuse 
protokollist! Mitte tõlgendada 
automaatselt re-ruptuurina.

- MR-artrograafial ühendus liigeseõõne 
ning SASD-bursa vahel loetakse 
ootuspäraseks post.op leiuks.
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Labrumi vigastuste tagasikinnitamine

Bankart vigastus. Ankrud glenoidi serva.



Post. op 
komplikatsioonid:

- Uue vigastuse diagnoosimine sarnane
preop. vigastuse diagnoosimisega: 
MR-artrograafial kontrastaine
kondrolabraalse ülemineku vahel. 
Labrum võib olla ka matsereerunud.

- Arvestada anatoomilisi variatsioone
(Bufford, sublabraalne retsess jne).



SLAP post op.

Ootuspärane postop. ebaühtlane signaal.
SLAP re-vigastus. Ei ole 
ootuspärane postop.

Labrum on matsereerunud.
Ei ole ootuspärane postop.



Bicepsi pika pea kõõluse tenodees.
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Bristow-Latarjet

Processus coracoideusest võetakse 
luutükk ning kinnitatakse labrumi 
eesserva alumisse ossa. Suurendab 
õlaliigese stabiilsust.





Bristow-Latarjet 
komplikatsioonid.

Luu lüüsumine ja fraktuur

Non-union



Üldine post. op tüsistus

Infektsioon
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