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MIKS?1

Täiskasvanute lülisambakirurgia on laienev valdkond

Lülisamba deformiteet on lülisamba kõverus, mis võib avalduda kolmel erineval
tasandil

Lülisamba deformiteedid on väga levinud üle 65-aastastel inimestel, mõjutades 32–
68% sellest elanikkonnast

Lülisamba deformiteet põhjustab valu, vähenenud toimetulekut
Täiskasvanute lülisamba deformiteetide spekter on lai

• Skolioos
• Degeneratiivne skolioos e. de novo skolioos

• Noorukite idiopaatiline skolioos, mis progresseerub täiskasvanueas

• Hüperküfoos
• Posttraumaatiline lülisamba deformatsioon
• ”Flatback syndrome”



MIKS? 1-3

Varasemalt keskenduti peamiselt otseülesvõtteile ja skolioosikõveruse mõõtmisele, 
kuid tuleks kasutada mitmemõõtmelist lähenemist

Lülisamba üldine tasakaal ja selle seos vaagnaga on viimastel aastatel palju rohkem 
tähelepanu saanud.
• hiljutised uuringud on näidanud, et sagitaalne tasakaal on tihedas seoses puude 

ja elukvaliteediga ning mõjuga operatsioonitulemustele
• sagitaalse tasakaalu määrab selgroo ja vaagna parameetrite vastastikmõju, 

seetõttu omavaheliste seoste mõistmine oluline



Horton WC et al. 2005.

Kim WJ et al.2015



KORONAALNE TASAPIND
Vajalik hinnata: 
Skolioos
Koronaalne tasakaal
Kaasasündinud anomaaliad (spina bifida 
jne)
Degeneratiivsed muutused



SKOLIOOS4

Põhjused:
• Idiopaatiline skolioos 80% (vanusest lähtuvalt eristatakse enne luulise küpsuse saabumist: Infantiilne (0-3 a.), 

juveniilne (4-10 a.), noorukiea (11-18 a.)
• Kaasasündinud 10%; Neuromuskulaarne, kasvajatega seotud 10%

Ühe või enama lateraalse kõveruse olemasolu lülisambas koronaalses tasapinnas
(kõverused võivad esineda kõigis kolmes tasapinnas)

Dagdia L et al. 2018.

Täiskasvanute skolioosi klassifikatsioon



A (APEX)
Lülikeha, mis on enim roteerunud või mis on lülisamba
telgjoonest kõige kaugemal

E (END VERTEBRAE)
Lülid, mis on maksimaalselt kaldus apex’i poole
Cobbi nurka mõõdetakse lõpp-lülide vahel

N (NEUTRAL)
Lülikehad pole roteerunud, pediiklid on normipärases asendis
Võib paikneda E-ga samal tasandil, madalamal või kõrgemal
AGA pole kunagi A (apex’ile) lähemal kui E (end vertebrae)

S (STABILE)
Kaugeim lüli, mida Central Sacral Vertical Line (CSVL) 
poolitab või osaliselt poolitab (distaalse kurvi E-st allpool)

Kim H. et al. 2010.
CSVL

Radiopaedia.org



Skolioosi hindamine4

Esmalt otsustada, missugused lülikehad on kõige rohkem
kaldes
Cobbi nurk - ülemise lüli ülemise lõpp-plaadi ja alumise
lüli alumise lõpp-plaadi vaheline nurk
• Kui lõpp-plaabde eristamine keeruline, võib

kasutada pediiklitega paralleelsest joont
Skolioosiks loetakse, kui Cobbi nurk > 10°
Kui Cobbi nurk < 10 kraadi - asümmeetria

NB! Skolioosi kirjelduses peaks kindlasti
olema märgitud, mis lülikehade vahel
antud nurk on mõõdetud (nii saab järgnev
vastaja dünaamikat hinnata)

KERGE 10-24
MÕÕDUKAS 24-50
RASKE >50

Skolioosi progresseerumine - võrreldes eelneva
ülesvõttega on muutus >5 kraadi

Kim H. et al. 2010.

Haleem S.,  Nnadi C. 2018.



Measurements and Classifications in Musculoskeltal
Radiology. Waldt, Woertler. Thieme, 2014



Cobbi nurga varieerumine4

• Ööpäevane varieeruvus 5 kraadi (suurem pärastlõunal)
• Cobbi nurk on lamades väiksem kui seistes
• Cobbi nurga mõõtmisviga 2-7° on tingitud erinevustest mõõtmises

Erinevus väheneb, kui dünaamika hindamisel kasutatakse kogu aeg samu lõpp-
lülisid

• Cobbi nurga mõõtmisel on vaatlusesisesed erinevused ~5-10° ning
vaatlusevälised erinevused veelgi suuremad

Kui dünaamikas Cobbi nurga erinevus >10°– > 95% tõenäosus, et tegemist
tõelise muutusega



Lülikehade rotatsioon
(Nash-Moe)

Radiographic Measurement Manual . Spinal Deformity Study Group. 2008



KORONAALNE TASAPIND
Vajalik hinnata: 
Skolioos
Koronaalne tasakaal
Kaasasündinud anomaaliad (spina bifida)
Degeneratiivsed muutused



KORONAALNE BALANSS2-5

Vajalik tõmmata C7 loodijoon (“plumbline”) – C7 lüli
keskpunktist tõmmatud vertikaalne joon
Neutraalne asend
C7 lüli keskpunktist tõmmatud vertikaalne joon läbib S1 lüli
ülemise lõpp-plaadi keskpunkti (+/- 2 cm)
Düsbalansseeritud asend – C7 loodijoon (“plumbline”) ei läbi
S1 lüli keskpunkti

Radiopaedia.org+/- 2 cm



Düsbalansseeritud asendi korral
Oluline on distants kahe järgneva joone vahel (CPD)
• C7 loodijoon (C7 “plumb line”) – C7 lüli

keskpunkbst tõmmatud verbkaalne joon
• Central Sacral Verbcal Line (CSVL) – verbkaalne

joon, mis läbib S1 ülemise lõpp-plaadi
keskpunkb

Skolioos on peamine koronaalse dekompensatsiooni
põhjus, kuid olemas ka teisi põhjused (nt. erinev jalgade
pikkus)2

Kui CPD <4 cm - mõju elukvaliteedile vähene (valu, 
funktsioon)3

Murtagh RD. et al.  2016



SAGITAALNE TASAPIND
Vajalik hinnata:
• Kaelalordoos, torakaalküfoos, lumbaarlordoos
• Sagitaalne tasakaal
• Vaagna parameetrid (SS, PT, PI)
• SSA (spino-sacral angle)
• Lülikehade kaasasündinud/omandatud

deformatsioonid
• Segmentatsioonianomaaliad
• Spondülolisteesi hindamine
• Degeneratiivsed muutused



KAELALORDOOS6,7

Erinevad meetodid kaelalordoosi hindamiseks
A) Cobbi nurk - enim kasutatud

1. C1 atlase tasapind ja C7 alumise lõpp-plaadi
vaheline nurk – ülehindab kaelalordoosi

2. C2 alumise lõpp-plaadi ja C7 alumise lõpp-plaadi
vaheline nurk - alahindab kaelalordoosi

Norm: 35-45° Keskmine 40 °

Scheer JK et al. 2013

B) Harrison tagumise puutujate
meetod (C2-C7) jne.

Kirjanduses on erinevaid aruandeid lülisamba aktsepteeritavate küfoosi ja lordoosi normväärtuste
kohta

1 2



TORAKAALKÜFOOS5,7

Erinevad meetodid torakaalküfoosi hindamiseks
Enamik artikleid kirjanduses mõõdab

Th4 ülemise lõpp-plaadi ja Th12 lüli alumise lõpp-plaadi vaheline
nurk

Th1-Th3 lülikeha hindamine on sageli keeruline, mis tingitud
rö-ü/v kehvast kvaliteedist, õlavarreluupeade summatsioonist

Le Huec JC, Hasegawa K (2016)
Th1 – Th4 küfoosi väärtus asümptomaatilises populatsioonis. Antud uuring 
näitab, et see osa moodustab 8 ° kuni 10 ° kogu torakaalküfoosist.

Norm: 30-50 °
Keskmine 37 °

Kado DM. et al.2007



LUMBAARLORDOOS8,9

Erinevad meetodid lumbaarlordoosi hindamiseks
• Enim kasutatakse mõõtmisel modif. Cobbi nurka

L1 ülemise lõpp-plaadi ja S1 ülemise lõpp-plaadi vaheline nurk

Lumbaarloosi hinnangu andmisel tuleks lähtuda patsiendi põhiselt, 
mitte populatsioonipõhiselt
Lumbaarlordoosi sügavuse moodustab peamiselt L4-S1 (ligikaudu
2/3)
Nimmelordoos on sagitaalse tasakaalu korral peamine
võtmekomponent

Nimmelordoosil on seos spondülolisteesiga

Norm: 14-69°
Keskmine 43°

Measurements and Classifications in Musculoskeltal
Radiology. Waldt, Woertler. Thieme, 2014



Ozer FA et al. Sagittal Balance in the Spine. 2014.



SAGITAALNE TASAPIND
Vajalik hinnata:
• Kaelalordoos, torakaalküfoos, lumbaarlordoos
• Sagitaalne tasakaal
• Vaagna parameetrid (SS, PT, PI)
• SSA (spino-sacral angle)
• Lülikehade kaasasündinud/omandatud

deformatsioonid
• Segmentatsioonianomaaliad
• Spondülolisteesi hindamine
• Degeneratiivsed muutused



SAGITAALNE TASAKAAL2,3,5

• Inimesel on kõige mugavam olla neutraalses asendis
• Sagitaalne tasakaalutus on normaalse lordoosi või küfoosi

liialdus või puudumine
• Vananedes degenerabivsed muutused – torakaalküfoos

suureneb, lumbaarlordoos väheneb ning SVA (spinal 
verbcal alignment) nihkub anterioorsele

• Sagitaalse tasakaalutuse peamised põhjused: põlebkulised, 
degenerabivsed, traumajärgne küfoobline deformatsioon, 
infektsioonid, kasvajalised protsessid, iatrogeenne
• Sagitaalse tasakaalu mõju elukvaliteedi ja kirurgiliste

tulemuste osas on suurem kui koronaalse tasakaalustamatuse
korral



SAGITAALNE TASAKAAL2-5

Vajalik tõmmata C7  loodijoon (“plumb line”) – C7 lüli
keskpunktist tõmmatud vertikaalne joon

Neutraalne asend - C7 lüli keskpunktist tõmmatud joon läbib
S1 tagumist-ülemist serva (+/- 2 cm)
Düsbalansseeritud asend

Positiivne – C7  “plumb line” jääb S1 
posterosuperioorsest servast
ettepoole
Negatiivne – C7 “plumb line” jääb S1 
posterosuperioorset osast tahapoole

Positiivne sagitaalne balanss on otseselt
seotud elukvaliteediga

+/- 2 cm Murtagh RD. et al.  2016



Düsbalansseeritud asendi korral vajalik mõõta
Spinal Vertical Alignment (SVA) – vahemaa, mis jääb kahe
järgneva joone vahele
• C7 loodijoon (“plumb line”) - C7 lüli keskpunktist

tõmmatud vertikaalne joon
• S1 posterosuperioorsest osast läbitõmmatud

vertikaalne joon

Normaalne SVA võiks jääda < 5 cm5

On kirjeldatud, et SVA ei arvesta vaagna tähtsust ja seega
ei anna täielikku ülevaadet

Murtagh RD. et al.  2016



SAGITAALNE TASAKAAL3

Jaguneb:
A) Tasakaalus - kompensatsioonimehhanism
puudub, raskuskese jääb vaagna ja jalgade vahele
B) Kompenseeritud - aktiivsete 
kompensatsioonimehhanismide tõttu jääb 
raskuskese vaagnale / jalgade vahele)
C) Tasakaalustamata - vaatamata aktiivsetele 
kompensatsioonimehhanismidele on raskuskese 
vaagna ees

Varjatud tasakaalustamata ja  dekompenseeritud tasakaalustamata
sagitaalne balanss on seotud kehvate op. järgsete tulemustega, 
mitteopereeritud pt. kehvema elukvaliteediga



Erinevad kompensatsioonimehhanismid

Le Huec et al. 2019.
Legaye J. Analysis of the Dynamic Sagiral Balance of the Lumbo-Pelvi-Femoral Complex. 2011.



https://www.straightlegsblueprint.com/key-fix-bow-legs-pelvis/



SAGITAALNE TASAPIND
Vajalik hinnata:
• Kaelalordoos, torakaalküfoos, lumbaarlordoos
• Sagitaalne tasakaal
• Vaagna parameetrid (SS, PT, PI)
• Lülikehade kaasasündinud/omandatud

deformatsioonid
• Segmentatsioonianomaaliad
• Spondülolisteesi hindamine
• Degeneratiivsed muutused



VAAGNA PARAMEETRID2-5,9

3 olulist parameetrit, mida on vajalik hinnata
• Sacral Slope (SS)
• Pelvic Tilt (PT)
• Pelvic Incidence (PI)

Sacral slope (SS) + Pelvic tilt (PT)= Pelvic incidence (PI)

Celestre et al. 2018.



SACRAL SLOPE (SS)2-5,9

Näitab vaagna asendit
Verbkaalne vaagen – madalam SS
Horisontaalne vaagen – kõrgem SS

Asendist sõltuv parameeter
SS muutus kajastab kompensatoorseid muutuseid
SS pöördvõrdelises seoses PT-ga(pelvic blt)

Sacral Slope (SS) on vahemikus 20–65 °, keskmine 40°

NURK, S1 ülemise lõpp-plaadi ja horisontaaltasandi vahel

Le Huec et al. 2019.

Ristluu kalle



SACRAL SLOPE (SS)

Murtagh RD. et al.  2016



PELVIC TILT (PT)2-5,9

Asendist sõltuv parameeter
Muutused kajastavad vaagna kompensatoorseid muutusi

• Vaagen roteerub ette – anteversioon - > PT väheneb
• Vaagen roteerub taha – retroversioon - > PT suureneb

Normaalne PT on vahemikus 10-20°
• Kui PT > 20° – vaagna ülemäärane retroversioon püüdmaks

kompenseerida sagitaalset tasakaalu

Teoreetiline PT=0,44 PI- 11,4°

NURK, mille moodustavad
- reieluupeade keskpunkbst S1 ülemise lõpp-plaadi
keskpunkbni tõmmatud joon
- reieluupeade keskpunkbst verbkaalselt tõmmatud joon

Vaagen roteerub tahapoole – PT (pelvic 
tilt) suureneb

Gandhi S. Spine Conference: Adult Scoliosis. 2014.

Vaagna kalle

Le Huec et al. 2019.



PELVIC TILT (PT)

Murtagh RD. et al.  2016



PELVIC INCIDENCE (PI)2-5,9

Morfoloogiline parameeter, seotud vaagna kujuga
• Väiksem PI - kitsas vaagen, suurem PI – laiem vaagen

• PI väärtus määrab vaagna retroversiooni kapatsiteedi e. kui palju saab PT 
(pelvic Hlt) muutuda

Luulise küpsuse saabudes püsib muutumatu suurusena
PI heas korrelatsioonis nimmelordoosiga tervetel 
asümptomaablistel inimestel, ideaalis PI – LL  +/- 9 kraadi
Väärtused asümptomaablistel isikutel varieeruvad  - vahemikus 
30 ° kuni 80 °
• PI jaoks pole normaalset referentsväärtust

NURK, mille moodustavad
- Reieluupeade keskpunktist S1 keskpunktini tõmmatud joon
- S1 keskpunktist risti tõmmatud joon

Vaagna langemisnurk

Le Huec et al. 2019.



Suur PI (pelvic incidence)

• Suur SS (sacral slope)

• Suur PT (pelvic tilt)

• Lumbaarlordoos on 
suurenenud

• Risk 
spondülolisteesiks

• Horisontaalne vaagen
• Suurem võimalus

vaagna
retroversiooniks

Väike PI (pelvic incidence)

• Väike SS (sacral slope)

• Väike PT (pelvic tilt)

• Vertikaalne vaagen
• Lumbaarlordoos lamenenud
• Väiksem risk 

spondülolisteesiks

Gandhi S. Spine Conference: Adult Scoliosis. 2014.



PELVIC INCIDENCE (PI)

Murtagh RD. et al.  2016





Spinosacral Angle (SSA)5

• Hindab lülisamba üldist tasakaalu (C7 
ja vaagna parameetreid (SS))
• Nurk, mis aitab kogu selgroo üldist

küfoosi kvantifitseerida
• väljendunud küfoosi korral SSA väheneb

• C7 lüli keskpunktist sacrumi
keskpunkti tõmmatud joon ja S1 
ülemise lõpp-plaadiga paralleelne
joon
• Norm 135+/- 8

Le Huec et al. 2019.



KOKKUVÕTE

• Viimastel aastatel on aina rohkem keskendutud lülisamba sagitaalsele
tasakaalule

• Vaagna parameetrid, mis kirjeldavad morfoloogiat (PI), kehahoiakut
(SS, PT) on lülisamba deformatsioonide korral kirurgilisest aspektist
väga olulised

• Radiograafiliste mõõtmiste mõistmine ja nende asjakohane
tõlgendamine on olulised deformatsioonide korrigeerimiseks ja 
tõenduspõhine lähenemisviis kirurgiliseks sekkumiseks
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