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Sissejuhatus

ACL-i rebendi operatsiooni eesmärk on vältida liigese ebastabiilsust, 
mis kahjustab liigese kõhre ja meniskeid. 

Umbes 1/3 patsientidest vajab kohe ACL-i rekonstruktsiooni, umbes 1/3 
ei vaja üldse operatsiooni ja umbes 1/3-l kaalutakse kas lõigata või
mitte.

Eestis lõigatakse umbes 300-400 ACL-i rebendit aastas. Tartus umbes
150.



Kas ACL-i vigastust opereerida (1)



Peamised operatsiooni meetodid
Single bundle vs double bundle ACL rekonstruktsioon

Praegu maailmas levinud single bundle, mille korral
rekonstrueeritakse tugevam AM kimp, tehakse 1 tunnel sääreluusse
ja 1 tunnel reieluusse 7

Funktsionaalne tulemus single bundle meetodil sama, mis double 
bundle korral 8

Tänapäeval kasutusel olevad single bundle operatsiooni tehnikad:
1) Autoloogne hamstringi graft, semitendinosus ja gracilis

kõõlustest graft.
2) Autoloogne luu-patella kõõlus-luu graft
3)      Autoloogne luu – Quadriceps femorise kõõluse graft



Luu- patellakõõluse- luu graft

(3)



Sagitaalis proton-density-
weighted fast spin-echo 
MRT: Heterogeenne
signaal patellakõõluse
grafti doonorkohas

Koronaal T1-weighted MRT: 
patella lõhe

Aksiaalis proton-density-weighted fast 
spin-echo MRT: tuberositas tibia 
luudefekt

(10) 



Neljakordne hamstringi graft ehk double loop (four stranded) 
(semitendinosus ja gracilis)



Neljakordne hamstringi graft on tehtud kas semitendinosuse või
gracilise või mõlema kõõluse kiududest. Kõõluse osad punutakse ja 
volditakse kokku ning kinnitatakse otstest reieluusse ja sääreluusse (10)

Sagitaalis PDW-FSE MRT: 
lineaarsed signaalitõusu
alad hamstringi grafti
kimpude vahel

Aksiaalis PDW MRT: reieluu tunneli
piirkonnas 4 kimpu (single bundle, 
double looped) hamstringi graft

Aksiaalis PDW MRT: sääreluu tunneli
piirkonnas 4 kimpu (single bundle, 
double looped) hamstringi graft



Patella – Quadriceps kõõluse
graft



Grafti positsioon sagitaalis

Reieluu tunnel peab olema reieluu tagumise korteksi
ja tagumise interkondülaarkatuse ristumiskohal

Sääreluu tunnel peab olema Bluumensaati joonest
tagapool II segmendis

Reieluu tunneli asukohast sõltub grafti pikkus ja 
pingulolek põlveliigese sirutuses ja painutuses:
Punane – eesmine
Roheline ring isomeetriline
Sinine ring – tagumine ülemine

(10) (7) 



Grafti positsioon koronaalis (7) 

Reieluu tunnel peab olema interkondülaarse vao
(notchi ) posterosuperioorses nurgas kella 10-11 
juures parema põlve korral ja kella 1-2 juures vasaku
põlve korral.

Sääreluu tunnel peab olema tsentreeritud
interkondülaarköbrukeste keskele. 

Liiga eesmine reieluu tunnel või liiga tagumine
sääreluu tunnel võib põhjustada grafti ebastabiilsust

Liiga eesmine sääreluu tunnel võib põhjustada liiga
horisontaalset grafti positsiooni ja võimalikku
pitsumist. 



(2)



Reieluu tunnel on liiga
vertikaalne ja 
mitteanatoomilises
kella 12 positsioonis. 
(selline meetod on 
olnud varasemalt
standard)

(1)



Reieluu tunnel (must 
nool) on liiga ees
tagumise korteksi ja 
Bluumesaati joone
ristumiskohast (valge
nool)

(2)





Normaalne post. op MRT leid (7)

• sõltub grafti vanusest ja tüübist
• Esimesed 3-4 kuud post op on graft 

avaskulaarne ja madala signaaliga
• 4-8 kuud post op hakkab graft 

revaskulariseeruma ja resünovialiseeruma, 
tekib kerge signaalitõus T1 ja T2 kujutistel. 
• 12-18 kuud post op hakkab normaalne graft 

meenutama histoloogiliselt varasemalt tervet
ACL-i ja signaal muutub madalaks kõigis
sekventsides – ligamentisatsioon.
• Oluline on mitte tõlgendada valesti normaalset

signaalitõusu kui pitsumist
Sagitaalis T2: normaalne ACL rekonstruktsioon. Graft 
on homogeense signaaliga 18 kuud peale operatsiooni. 
Nii graft kui ka sääreluu tunnel on Blumensaati joonest
tagapool (punane joon)



ACL rekonstruktsiooni tüsistusted (10)

• Varased tüsistused, mis tekivad esimese 6 kuu jooksul post op on 
põhjustatud valest kirurgilisest tehnikast, rehabilitatsiooni vigadest, 
grafti puudulikust liitumisest luuga (failure of graft incorporation)
• Hilised tüsistused tekivad enamasti üle aasta post op ja on 

tõenäoliselt põhjustatud uuest traumast ja grafti rebenemisest. 
• Patsientide osakaal, kellel tekib peale ACL-i rekonstruktsiooni

sümptomaatiline artroos on kõrge (13.6%–21.5%) (9)

• MRT on valikmeetodiks kuid selle vastunäidustuse või puudumise
korral võib kasutada ka KT-d.



ACL rekonstruktsiooni võimalikud tüsistused

• grafti puudulikkus - kui taastatud ACL-i graft on liiga lõtv (1-8%)
• grafti pitsumine (roof impingement)
• osaline või täielik grafti ruptuur
• artrofibroos
• tunneli tsüstid, osteolüüs (CT?)
• iliotibiaalne tendiniit (iliotibial band friction syndrome)
• implantaatide loksumine, migratsioon, purunemine, infektsioon
• liigesesisesed vabakehad
• grafti doonorkoha probleemid
• bioloogiline probleem – varane grafti nekroos, revaskularisatsioonihäire
• septiline artriit
• vaskulaarsed tüsistused nt pseudoaneurüsm



Grafti pitsumine
• põhjustab põlveliigese sirutuse piiratust ja 

suurendab grafti ruptuuri riski
• tekib kas vale tunneliasetsuse või harva ka

osteofüütide tekke tagajärjel või tunneli kruvide
protrusiooni tõttu
• kõige sagedasem süü on liiga eesmine sääreluu

tunneli asetsus
• graft katab kas interkondülaarse vao (notchi) katust

või külge ning sirutusel põhjustab grafti hõõrdumist, 
mis omakorda tõstab ruptuuri riski. 
• MRT-s on näha lisaks grafti valele asetsusele ka

signaalitõus T1 ja T2 pitsumisest haaratud kiududes



Grafti pitsumine

Grafti võlvumine (kinking) interkondülaarse
vao eesmisel joonel.

Kuni 12 kuud post op on raske eristada
pitsumise ja revaskularisatsioonist tingitud
signaalimuutust MRT-s. 

Kui signaalimuutus piirdub grafti distaalse
2/3, esineb grafti võlvumine ja püsiv
signaalimuutus ka 12 kuud post op, on 
tõenäoliselt tegemist grafti pitsumisega



Grafti rebend

•Graft on vigastusele kõige
vastuvõtlikum revaskularisatsiooni
ajal 4-8 kuud post op
•Grafti ruptuur tekib tavaliselt

trauma tõttu
• tekib ebastabiilsus
•MRT-s otsesed ja kaudsed

tunnused (13)



Grafti ruptuuri tunnused MRT-s (7)

• Otsesed:
- grafti kiudude katkemine ja vedeliku signaalitõusu tüüpi grafti läbistav muutus.

• Kaudsed:
- sääreluu nihkumine ette
- PCL looklev kulg / alla langemine (buckling)
- lateraalse meniski tagumise sarve posterioorsele nihkumine
- uus luuüdi turse tibia posterolateraalsel platool ja femuri lateraalsel kondüülil
Kaudsed tunnused ei ole spetsiifilised ainult ruptuurile vaid võivad esineda ka grafti
valeasetsuse tõttu
MR artrograafial on sensitiivsus 100% ja spetsiifilisus 89-100% post op ACL grafti
ruptuuri diagnoosimisel



T1 artro MRT: grafti rebend

(2)



Äge grafti ruptuur: T2-weighted fast spin-
echo MR näitab vedelikuga (nool) grafti
defekti ja grafti eesmise osa rebitud kiude
klapina (noole pea)

Graft asetseb horisontaalselt (nool), korvisangtüüpi
mediaalse meniski rebend (noole pea)



Artrofibroos
• kliiniliselt esineb liikumise piiratus ja valu
• Esineb 5-10% ACL grafti rekonstruktsioonidest

• 2 erinevat vormi: 
- lokaalne eesmine artrofibroos ehk cyclops 
- difuusne/generaliseerunud artrofibroos



Lokaalne artrofibroos ehk
Cyclops (7, 11)

• 1-10%  (10), 

• keskmiselt suurusega 10-15mm
• Patsiendil tekib põlve sirutusel valu, millele võib

lisanduda kuuldav klõpsumise heli 8-32 nädalat
post op. 
• MRT-s visualiseerub pehmekoeline mass 

anterioorsel või anterolateraalsel interkondülaarse
vao ja ACL kinnituskoha piirkonnas sääreluul
• Histoloogiliselt koosneb tavaliselt fibroossest

granulatsioonkoest, omab MRT-s keskmist või
madalat signaali intensiivsust kõigis sekventsides. 



Sagitaalis proton-density–weighted fast 
spin-echo MRT: väike artrofibroosi noodul
(nool) eesmises interkondülaarses vaos. 
Noodul on graftiga ühenduses

Sagitaalis proton-density–weighted fast spin-
echo MRT: suur cyclopsi lesioon (nool) mis 
põhjustas põlveliigese sirutuse piiratust

(10) 



Difuusne/generaliseerunud artrofibroos

• Seotud olulise liikumisepiiratusega
• tekib ulatusliku fibroosi tõttu, mis tekib ACL grafti eesmisse ossa, 

Hoffa rasvpatja, suprapatellaarsesse retsessusesse ja vahel ka 
põlveliigese tagumisse ossa. 
• MRT-s on näha difuusset madala signaaliga ala kõigis sekventsides
• Patsientidel, kellel on teostatud ACL rekonstruktsioon 4 nädala jooksul

peale traumat on suurem risk selle tüsistuse tekkeks võrreldes
nendega, kelle puhul on üle 4 nädala oodatud. Riski tõstab veelgi kui
pre op on põlve fleksioon alla 90°, patsiendil on äge põletik ja valu (12)



Difuusne / generaliseerunud artrofibroos



Tunneli tsüstid
• kuni 1 aasta post op perioodis fiksatsioonikruvide piirkonnas vähene

vedelik tavapärane
• vedelik peaks reabsorbeeruma 18 kuu jooksul peale oppi
• Tsüstiks võib pidada vedelikukogumi formeerumist tunneli sees, mis

põhjustab tunneli laienemist üle 20mm
• Sagedamini on haaratud sääreluu tunnel
• MRT-s ilmestub vedeliku/granulatsioonkoena: T1-s on madala

signaaliga ja T2-s tõusnud signaaliga



Sääreluu tunneli tsüst



Sagitaal T2-rasvsupressiooniga MRT: sääreluu
tunneli tsüst ja luuturse tsüsti ümber (nooled)

Aksiaalne T2- rasvsupressiooniga MRT: tsüst laienenud
(*) pretibiaalsesse pehmetesse kudedesse.



iliotibiaalne tendiniit

Hamstingi grafti
potentsiaalne tüsistus

Grafti kinnituskohas tekib
kõõluse hõõrdumine
fiksatsiooni materjali vastu

Reieluu fiksatsioonimaterjali
hõõrdumine vastu
iliotibiaaltrakti

Fokaalne iliotibiaaltrakti
paksenemine (valged
noolepead)



Implantaatide loksumine, nihkumine

(2)



Vabakeha liigeses



Doonorkoha probleemid

• rohkem levinud kõõlus-luu grafti korral
• võimalik patella fraktuur
• MRT-s signaalitõus, patella kõõluse

paksenemine ja tsentraalne vagu on 
norm leid 2 aastat post op

(4)
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