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Sissejuhatus 

● Täiskasvanu omandatud lampjalgsus (TOJ) on osaline või täielik mediaalse 
võlvi lamenemine, mis tekib peale luustiku arengu lõppu (1, 2)

● Kliinilise leiu alusel jagatakse omandatud lampjalgsust kolmeks: 
vaevustevaba elastne lampjalg, vaevustega elastne lampjalg ning jäiklampjalg

● Lame tallavõlv esineb kuni 23%-l täiskasvanutel (3)
○ Neist ⅔ on tegemist elastse, hüpermobiilse ja vaevustevaba lampjalaga

● Sage haigus, millesse haigestuvad enim keskealised ja eakad naised (1)
● Võib tekitada luude ebanormaalset joondust, kõnnimustri häirumist ning 

jalavalu (1)
● Radioloogilised uuringud on vajalikud lampjalgsuse põhjuste, astme 

määramiseks ja pehmekoeliste struktuuride hindamiseks (1)



Anatoomia (1) 

● Kolm tallavõlvi
○ Lateraalne pikivõlv 

■ Kandluu, kuupluu, IV ja V 
metatarsaalluu

■ Jäik 
■ Keha massi toetamiseks

○ Mediaalne pikivõlv
■ Kandluu, kontsluu, lodiluu, talbluud, I-

III metatarsaalluu
■ Elastne, liikuvam kui lateraalne võlv 
■ Kõndimisel muutub kuju 

○ Ristivõlv
■ Metatarsaalluude põhimikud, kuupluu 

ja talbluud

Labajala tallavõlvid: punasega on märgitud lateraalne pikivõlv, rohelisega 
mediaalne pikivõlv ja sinisega ristivõlv.



Radioloogilised uuringud

● Esmavaliku kuvauuring on rö-ülesvõte koormustkandval jalalabal (1, 2)
● Labajala pikitelje lamenemise hindamiseks (1, 2)

○ Meary nurk, kandluu kallak ja kandluu - V metatarsaalluu vaheline nurk
● Jalalaba tagumise osa (kandluu ja kontsluu) valgus-seisu ja jalalaba eesmise 

osa (falangid ja metatarsaalluud) abduktsiooni hindamiseks (1, 2)
○ Kite nurk, kontsluu - I metatarsaalluu joondus, kontsluu - lodiluu nurk

● KT ja MRT-uuringud on tundlikud TOJ diagnoosimisel, kui tegemist on juba 
jäiklampjalaga (1)

● UH on kättesaadav, odav, kuid operaatorsõltuv (2)



Normaalne joondus lateraalselt 
(1)

Joonduse nurk (kraadides)

Mõõdik Mõõtmise selgitus Normaalne Ebanormaalne

Lateraalne vaade: pikivõlvi hindamine
A 
Kontsluu - I 
metatarsaalluu 
nurk (Meary 
nurk)

Kontsluu pikitelje ja I 
metatarsaalluu 
pikitelje vaheline nurk

0 
(paralleelne)

Kerge >4, 
Mõõdukas >15, 
Raske >30

B 
Kandluu kallak

Kandluu plantaarse 
pinna ja 
horisontaaltasapinna 
vaheline nurk 20-30 Pes planus: <18

C 
Kandluu - V 
metatarsaalluu 
nurk

Kandluu plantaarse 
pinna ja V 
metatarsaalluu keha 
alumise kontuuri 
vaheline nurk 150-165 >170



MacNiocaill R,  Saxby T. Adult Acquired Flat Foot Deformity. In A. Robinson, J. Brodsky, & J. Negrine (Eds.), Core Topics in Foot and Ankle Surgery 2018 (pp. 186).



M66. Kandluu tõusunurk on lamenenud ja Meary nurk suurenenud - viitab lampjalgsusele

N56. Meary nurk on suurenenud – viitab lampjalgsusele



Joondumine AP vaates (1)
Joonduse nurk (kraadides)

Mõõdik Mõõtmise selgitus Normaalne Ebanormaalne
Anteroposterioorne vaade: kanna valgus-seisu ning pöia- ja 
varbaluude abduktsiooni nurk

A 
Kontsluu -
kandluu nurk 
(Kite nurk)

Kontsluu pead ja kaela 
pooitava joone ning 
kandluu lateraalse 
pinna vaheline nurk 25-40

>40 (kanna 
valgus-seis)
<25 (kanna 
varus-seis)

B 
Kontsluu - I 
metatarsaalluu 
joondus

Joon kontsluu pikitelge 
mööda, mis on 
pikendatud varvasteni. 
Joone orientatsiooni 
võrreldakse I 
metatarsaalluu kehaga

Kontsluu 
pikitelg on 
MT-luust 
lateraalselt

Kontsluu 
pikitelg on 
MT-luust 
mediaalsel

C 
Kontsluu -
lodiluu nurk

Kontsluu pea liigestuva 
pinna ja lodiluu 
proksimaalse liigestuva 
pinna vaheline nurk

0 
(paralleelne) >7



Jalalaba stabiliseerivad struktuurid ja nende funktsioon (1)

● Primaarne
○ Tagumise sääreluulihase (m. tibialis 

posterior) kõõlus
● Sekundaarsed 

○ Taldmine kandluu-lodiluu side (lig. 
calcaneonaviculare plantare)

○ Kontsluu-kandluu side (lig. 
talocalcaneum)

○ Pindmine deltaside (lig. deltoideum)
○ Süva deltaside (lig. deltoideum)
○ Plantaaraponeuroos e tallakilekõõlus 

(fascia plantaris)
● Tarsometatarsaalliigesed

● Seistes ja kõndides ristivõlvi 
säilitamine

Detton AJ. Grant’s Dissector. 2017. Wolters Kluwer. Chapter 6: Lower Limb, Figure 6.37.



Täiskasvanu omandatud lampjalgsuse põhjused (1) 

1. Sagedasim on m. tibialis posteriori kõõluse degeneratsioon
2. Lisa lodiluu 
3. Kandluu-lodiluu sideme vigastus/degeneratsioon

a. Tavaliselt sekundaarselt tibialis posteriori häirele

4. Kannaurke (sinus tarsi) sündroom
5. Deltasideme vigastus/degeneratsioon

● Mitme stabiliseerija häire on piisav TOJ tekkeks



M. tibialis posteriori kõõluse degeneratsioon (1)
● Kinnitub lodiluuköprusele ja mediaalsele 

talbluule
● M. tibialis posterior tõstab jala mediaalset 

serva (supineerib), millega kaasneb jala 
lähendamine (4)

● Degeneratsioon tekib m. tibialis posteriori 
kõõluse kroonilise ülekoormuse tagajärel

● Tenosünoviit
● Tendinoos
● Kõõluse elongatsioon
● Kõõluse rebenemine

Skalski, M. Tibialis posterior tendon anatomy: diagram. Case study, 
Radiopaedia.org. (accessed on 13 Feb 2022)



M. tibialis posteriori kõõluse häirete kuvamine

● UH (1)
○ Tendinoos on sagedasim kõõluse patoloogia

● Rö (1)
○ Joonduse ja kaudsete tunnuste hindamiseks

● MRT
○ Eelistatuim meetod (1, 2)
○ MRT tundlikkus on 95% ja spetsiifilisus on 100% m. tibialis posteriori

kõõluse häire diagnoosimisel (2)



Lisa lodiluu (1)
● Arenguline lisaluu lodiluu mediaalses osas
● 2-14% täiskasvanutel
● Kolm tüüpi

○ I tüüp - 2-3 mm suurne seesamluu m. tibialis 
posteriori kõõluses, ei ole lodiluuga kontaktis

○ II tüüp - ühenduses lodiluuköprusega 1-2 mm 
paksuse kõhre abil

○ III tüüp - luumügar on liitunud
lodiluuköprusega

● II ja III tüüp võivad tekitada jalalaba keskosa 
valu ja lampjalgsust

Botz, B. Os tibiale externum. Case study, Radiopaedia.org. (accessed on 27 Jan 
2022) https://doi.org/10.53347/rID-65704



Kandluu-lodiluu sideme vigastus/degeneratsioon (1)

● Sideme vigastus kaasneb tihti m. tibialis posteriori kõõluse 
häirega (sagedasim sekundaarne muutus)

● Äge sideme vigastus tekib raske trauma tagajärel 
(pronatsioon)

● Sidet on kliiniliselt keeruline hinnata, seega kuvameetodid 
on tähtsal kohal

● UH-uuringul saab hinnata superiomediaalset kimpu, teiste 
sideme osade hindamine ei ole usaldusväärne

● MRT on valikuuring

Skalski, M. Spring ligament complex: illustration. 
Case study, Radiopaedia.org. (accessed on 27 Jan 2022) 
https://doi.org/10.53347/rID-36954



Kannaurke (sinus tarsi) sündroom 

● Kannaurge on rasvaga täidetud kanal, mis asub kontsluu ja kandluu vahel (1, 4)
● Kannaurkes on mitmeid sidemeid (retinaculum musculorum extensorum pedis,, lig. 

bifurcatum, lig. talocalcaneum), mis stabiliseerivad subtalaarliigest (1)
● Etioloogia (1)

○ Äge trauma, artriidid
● Sümptomid on kanna lateraalse osa valu ja hellus (5)

○ Kliiniliselt keeruline diagnoosida
● Valikmeetod on MRT (1, 4)



Deltasideme vigastus (1)

● Süva deltasideme degeneratsioon esineb lampjalgsuse 
hilises staadiumis
○ Sääreluu-kontsluu liiges nihkub valgus-seisu ning võib pitsuda 

sääreluu närvi 

● Deltasideme ruptuur tekib tavaliselt trauma tõttu 
● Süva deltasideme (eesmine sääreluu-kontsluu side) äge 

vigastus ei mõjuta jalalaba keskosa luude joondust
● Eelistatud modaliteet on MRT 



Täiskasvanu omandatud lampjalgsuse staadiumid  (lihtsustatud Bluman-Myerson klassifikatsioon)
Staadiu
m Deformatsioon Haiguse progressioon

I Puudub Tagumise sääreluulihase kõõluse (PTT) tendinoos või tenosünoviit

IIA Mõõdukas elastne lampjalg
PTT tendinoos või kerge-mõõduka astme rebend
Taldmise kandluu-lodiluu sideme lõtvus

IIB Raske elastne lampjalg

PTT raske astme rebend
Sinus tarsi sündroom,
Taldmise kandluu-lodiluu sideme häire

III Jäiklampjalg
Subtalaarne osteoartroos
Lalalaba tagumise lateraalse osa pitsumine

IVA
Elastne tibiotalaarne valgus-
seis Deltasideme vigastus

IVB Jäik tibiotalaarne valgus-seis Tibiotalaarne osteoartroos

Flores DV, Gómez CM, Hernando MF et al. Adult Acquired Flatfoot Deformity: Anatomy, Biomechanics, Staging, and Imaging Findings. RadioGraphics 2019; 39:1437–1460. 



Kokkuvõte

● Täiskasvanu omandatud lampjalgsus on sage haigus
● Sagedasim põhjus on tagumise sääreluulihase kõõluse degeneratsioon, 

millest võivad vallanduda teised patoloogilised protsessid
● Esmavaliku uuringuks on röntgen, kuid sageli valikmeetodiks on MRT-

uuring
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Tänan tähelepanu eest!


