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Sissejuhatus 

• FAI on puusaliigese varajase osteoartroosi peamine põhjus noorte ja füüsiliselt 
aktiivsete inimeste hulgas

• Kliinilise ja radioloogilise leiu alusel eristatakse kahte tüüpi
• Pincer tüüpi FAI
• Cam tüüpi FAI

• Enamikul ( 86%) FAI juhtudest on mõlemat tüüpi, 14% FAI juhtudes on kas cam -
või pincer – tüüpi pitsumine 1

• FAI sagedaseim laabrumi rebendi põhjus 9

• Radioloogilised uurimismeetodid
• Röntgenülesvõte esmane meetod puusaliigese hindamiseks 

• Välistamaks puusaliigese düsplaasiat ja osteoartroosi, avaskulaarset nekroosi
• AP – suunas ü/v ning lisaülesvõtted reieluupea ja – kaela üleminekukoha hindamiseks ( Dunn

projektsioonis, nn. kirurgiline külgü/v, Lauenstein projektsioonis) 
• KT – uuring koos 3D rekonstruktsiooniga

• luulise morfoloogia hindamine operatsiooni planeerimiseks
• MRT - uuring laabrumi ja kõhre hindamine 



Tannast Moritz, Siebenrock Klaus. A, Anderson Suzanne E. 2007. Femoroacetabular impingement: radiographic diagnosis – what the radiologist should know. AJR: 188 1540 - 1552



Patofüsioloogia

• Puusanapal ja reieluupeal tekivad korduvad mikrotraumad 
• Korduva ärrituse tulemusena tekib laabrumi degeneratsioon ning kõhres 

pöördumatud kahjustused 14 25

• Varajases staadiumis puuduvad klassikalised osteartroosi
radioloogilised tunnused
• puusaliigese liigesvahemiku ahenemine, osteofüütide ning tsüstide 

moodustumine, subkondraalse skleroosi tekkimine
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Kliiniline leid

• FAI noorte ( 20. – 40. eluaastates) inimeste hulgas 

• Esinemissagedus 10 – 15% 16

• Istumise ajal või sportliku tegevuse ajal, pärast sportlikku tegevust 
valu kubemepiirkonnas 

• Mõnedel esineb valu reieluu suure pöörli piirkonnas, mis kiirgub 
tuhara välimisse külge 



Pincer tüüpi FAI 

• Esineb pigem keskealiste naiste hulgas 8

• Puusanapp katab fokaalselt või laiemalt liigselt reieluupead

• Erinevalt cam tüüpi FAI – st on pincer tüüpi FAI korral puusanapa 
kõhrekahjustus kitsal alal laabrumi lähedal 1



Pincer tüüpi FAI: üldine puusanapa liigkattuvus

• Puusanapa liigkattuvus on korrelatsioonis puusanapa sügavusega 
röntgenülesvõttel

• Normis puusaliigese korral jääb AP – ülesvõttel puusanapaaugu kontuur 
ilioishiaaljoonest lateraalsemale

• Sügav puusanapp AP – suunas röntgenülesvõttel 
• Coxa profunda 

• Selle korral on puusanapaaugu põhja kontuur ilioishiaaljoonel või paikneb ilioishiaaljoonest
mediaalsemal

• Protrusio acetabulumi
• Selle korral on reieluupea kontuur on ilioishiaaljoonest mediaalsemal

• Sügav puusanapp on seotud puusanapa liigkattuvusega
• Saab kvantifitseerida atsetabulaarindeksi ning Wibergi nurga ( ingl. lateral center egde angle) 

kaudu 10
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Wibergi nurk 
(lateral center edge angle)

• Norm 25 – 39 kraadi

• < 20 kraadi -> puusanapa düsplaasia 22

• 20 – 25 kraadi -> piiripealne puusanapa düsplaasia

• > 39 kraadi pincer - tüüpi pitsumine -> tegemist puusanapa 
liigkattumisega 22

• Wibergi nurka ei saa mõõta kui reieluupea on 
deformeerunud varasema vigastuse, avaskulaarse nekroosi 
tõttu



TÜK. 
Paremal Wibergi nurk 52 kraadi.
Vasakul Wibergi nurk 58 kraadi. 



Atsetabulaarindeks/Tönnise nurk

• Norm 3 – 13 kraadi

• < 3 kraadi 

• Oluline puusanapa 
liigkattuvus/ pincer –
tüüpi FAI

• Puusanapa düsplaasia

• Coxa profunda  või protrusio
acetabuli korral on
atsetabulaarindeks 0 kraadi 
ja isegi negatiivne



Reieluupea 
ekstrusiooniindeks

• Väljendatakse protsendina

• Kui palju ei ole reieluupea 
kaetud

• Norm 17 – 27 %



Fokaalne( eesmine) puusanapa liigkattuvus

• Võib olla puusanapa eesmises või tagumises osas

• Eesmine liigkattuvus 
• Kraniaalne puusanapa retroversioon/ eesmine fokaalne puusanapa 

retroversioon

• Põhjustab femoroatsetabulaarset pitsumist eesmises osas 

• Kliiniliselt väljendub valuna puusaliigese flektsioonil ja siserotatsioonil



• Normi korral on puusanapp anteversioonis 23

• röntgenülesvõttel projitseerub puusanapa eesmine serv puusanapa tagumise servast mediaalsemal
• Fokaalne liigkattuvus puusanapa anterosuperioorses osas põhjustab puusanapa kraniaalset retroversiooni

• Röntgenülesvõttel nn 8 – kujuline konfiguratsioon
• kraniaalses osas on puusanapa eesmise serva kontuur puusanapa tagumisest kontuurist lateraalsemal ja 

distaalses osas toimub puusanapa eesmise serva ja tagumise serva kontuuri ristumine.

Tannast Moritz, Siebenrock Klaus. A, Anderson Suzanne E. 2007. Femoroacetabular impingement: radiographic diagnosis – what the radiologist should know. AJR: 188 1540 - 1552



Pincer tüüpi pitsumine: 
puusanapa promineeruv tagumine sein
• Kliiniline leid: valu puusaliigese ekstensiooni ning välisrotatsiooni

korral 

• Kaasneb puusanapa retroversiooniga või düsplaasiaga 20

• Promineeruv tagumine sein esineb ka coxa profunda ja protrusio
acetabuli korral  



• Normis projitseerub puusanapa tagumise serva kontuur reieluupea keskpunkti 
• Kui puusanapa tagumise serva kontuur reieluu keskpunktist lateraalsemal – viide puusanapa promineeruvale tagumisele 

seinale 
• Kui puusanapa tagumise serva kontuur reieluu keskpunktist mediaalsemale – viide kitsamale puusanapa tagumisele seinale 
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Cam tüüpi pitsumine
• Pigem noorte probleem 

• Reieluuga seotud femoroatsetabulaarse pitsumise põhjus 
• Luuline väljavõlvumus reieluupea ja - kaela üleminekukohas

• Tekib reieluu väljavõlvumuse ning puusanapa vahel kontakt

• Reieluupea või - kael retroversioonis

• Luuline väljavõlvumus
• Paikneb lateraalses osas -> AP – ülesvõttel

• Nn püstolipära sümptom ( ing. Pistol grip deformaty): reieluupea lateraalse kontuuri 
lamenemine

• Paikneb anterosuperioorses osas –> ülesvõte aksiaalses projektsioonis 
• Põhjuseks reieluu epifüüsi kasvuhäire

• Libisenud reieluupea epifüüs
• Legg – Calve – Perthes tõbi
• traumajärgne muutus
• Idiopaatiline



CAM  tüüpi pitsumine: reieluupea lateraalne kontuur lamenenud
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Cam tüüpi pitsumine

• Reieluupea asfäärilisus hindamine 18

• Alfa – nurk

• eesmine off - set

• Off – set suhe



Cam - tüüpi pitsumine: alfa - nurk

• Nurk, mis jääb reieluukaela telje 
reieluupea keskpunkti ühendava 
joone ning reieluu kaela 
proksimaalseima asfäärilise
kontuuri punkti vahele

• > 50 kraadi 

• tegemist reieluupea  ja – kaela 
ebanormaalse kujuga
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Cam – tüüpi pitsumine: eesmine off – set ja off –
set suhe

• Eesmine off – set: 

• Reieluupea eesmise osa ja reieluukaela 
eesmise osa raadiuse vahe

• Asümptomaatiline puusaliiges -> 
eesmine off –set 11.6 +/- 0,7 mm

• Cam - tüüpi pitsumise korral on off - set
7.2 -/+ 0,7 mm 4

• Viide cam – tüüpi pitsumisele kui off –
set < 10 mm 4

• Off - set suhe: 

• eesmise off – set ja reieluupea diameetri 
vaheline suhe

• Normis on 0,21 +/- 0,03

• Cam tüüpi pitsumise korral 0,13 +/- 0,05
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Cam tüüpi pitsumine: reieluu retroversioon

• Primaarne või traumajärgne leid pärast reieluukaela fraktuuri

• Usaldusväärne KT – ja MRT – uuringul 



Sekundaarsed muutused

• Esimesena tekivad muutused puusanapa laabrumis
• Nii pincer – tüüpi ja cam – tüüpi pitsumise korral 

• Laabrumis tekib reaktiivne ossifikatsioon 11

• Pitsumise süvenemisel 
• Puusanapp muutub sügavamaks, kuna puusanapa servas toimub reaktiivne 

luukoe moodustumine
• Omakorda põhjustab pitsumise süvenemist

• Pidevast reieluupea ja puusanapa vahelisest kontaktist tekib puusanapa 
servas fraktuur



A. Puusanapa lateraalse serva lähedal luuline fragment ning puusanapa tagumises osas kaksikkontuur

B. Suurem fragment 
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MRT - uuring



Alfa – nurga ja reieluu versiooni hindamine MRT -
uuringul

• Reieluu anteversioon
• Nurk reieluu kaela ja reieluu 

kondüülide vahel 
• Reieluu versioon= A − B. 

• Postiivne väärtus viitab reieluu 
anteversioonile

• Negatiivne väärtus viitab reieluu 
retroversioonile. 

• Normis reieluu anteversioon on 
ca 12 – 13 kraadi

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4805622/pdf/13244_2015_Article_459.pdf



Alfa – nurga ja reieluu versiooni hindamine MRT -
uuringul

• Alfa – nurk

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4805622/pdf/13244_2015_Article_459.pdf



Kompensatoorsed vigastused
• Sportlase song esineb sageli koos femoroatsetabulaarse pitsumisega 10  5

• Sarnased sümptomid teevad diagnoosimise keerulisemaks
• MRT – uuringul sportlase songale viitavad reie pika lähendajalihase ja kõhu sirglihase aponeuroosi rebend, turse sümfüüsi

moodustavates häbemeluudes, kõhu sirglihase ja/või reie pika lähendajalihase rebend/tendinopaatia, teiste reie 
lähendajalihaste ja külgnevate lihaste rebendid/tendinopaatiad 19

• Bursiidi esinemine/puudumine

• Välistatud sakroiliakaalliigese ja lülisamba nimmeosa patoloogia 



Diferentsiaaldiagnoosid 

• Teised puusavalu põhjused
• Stressfraktuur

• Reieluupea avaskulaarne nekroos 

• Teised FAI – d imiteerivad pitsumised 
• Niudeluu ogaalune pitsumine: alumis – eesmine niudeluuoga pitsub vastu 

reieluukaela flektsiooni ajal 13

• Ishiofemoraalne pitsumine: istmikuköbru ja reieluu väikse pöörli pitsumine, 
mille tulemusena tekib m. quadratus femoris’e kompressioon 21

• MRT – uuringul reieluu väikse pöörli ja istmikuköbru vaheline ruum kitsas, m. quadratus
femoris’es turse, rebend või rasvdegeneratsioon

• M. iliopsoase pitsumine 
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