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SI-liidused: lühidalt anatoomiast
Sakrumi ja niudeluu aurikulaarsed pinnad, millest:

● Ülemine kolmandik on sündesmoos
● Alumised ⅔ pindadest kaetud hüaliinkõhrega
● Ainult alumine kolmandik tõeline sünoviaalliiges

Eesmärk kanda aksiaalselt luustikult raskust 
puusaliigestele ja alajäsemetele.

Ligamendid:

● Lig. Sacroiliacum anterius
● Lig. sacroiliacum interosseum
● Lig. sacroiliacum posterius
● Lig. Sacrotuberale
● Lig. sacrospinosum



1. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise 
artriidi korral, 4-nädalane ravikuur - 627,27 eurot

2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüliidi, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise 
artriidi korral, 4-nädalane ravikuur -  1090,28 eurot

ASASi (Assessment of SpondyloArthritis international Society)  aksiaalse spondüloartriidi (SpA) 
klassifikatsiooni kriteeriumid



New York-i kriteeriumid
● 0: normaalne, liigese piirid selged, pilu normaalne, luu skleroos puudub

● I: kahtlased muutused, vähene hägusus liigese piiridel

● II: minimaalne sakroiliit- liigese piirid ebateravad, minimaalsed erosioonid, subkondraalne 
skleroos

● III: mõõdukas sakroiliit

○ Väljendunud mõlemapoolne skleroos

○ Erosioonid ja liigespilu laienemine koos või ilma anküloosita

●  IV: täielik anküloos



Gr 0 Gr 1 Gr 2

https://radiopaedia.org/articles/sacroiliitis-grading



Gr 3 Gr 4

https://radiopaedia.org/articles/sacroiliitis-grading



Probleem
● Rö ja CT tuvastavad ainult kahjustusi liigeste struktuuris.

● Aktiivset põletikku eelmainitud modaliteetidega ei näe.

● Sageli on muutusi Rö ülesvõttel näha alles mitu aastat pärast kestvat põletikulist 
protsessi.



Varajased 
muutused

● Luuüdi turse 
● Sünoviit
● Entesiit
● Kapsuliit

A, C, D (STIR) 
B (T1)

Rudawleit M, et al. Ann Rheum Dis 
2009;68:1520-1527.



Sünoviit

A - Gd+ T1 FS

B- STIR

C- T1

Rudawleit M, et al. Ann Rheum Dis 
2009;68:1520-1527.



Entesiit ja kapsuliit

A, B - Gd+ T1 FS - entesiit 

C- Gd+ T1 FS

Rudawleit M, et al. Ann Rheum Dis 
2009;68:1520-1527.



     
                                T1

Sakroiliidi hilised muutused MRT-uuringul

● Subkondraalne skleroos

● Erosioonid

● Rasvdüstroofia

● Luusillad/anküloos

https://radiopaedia.org/cases/chronic-sacroiliitis



A - T1 (skleroos)

B- STIR (skleroos, luuüdi turse)

C - T1 (rasvdüstroofia)

D - T1 (anküloos)

Rudawleit M, et al. Ann Rheum Dis 
2009;68:1520-1527.



SI-liiduse põletikulise muutuse dif. diagnoos

Spondüloartropaatiad

Reumatoidartriit

Infektsioosne  sakroiliit

Puudulikkusmurd

Osteoartroos

Osteitis condensans ilii

Ülekoormus?/stress-fraktuurid

Hüperparatüreoidism

Luutuumorid

Perekondlik Vahemere palavik

Podagra



Kang Y et al. Unilateral Sacroiliitis: Differential Diagnosis Between Infectious 
Sacroiliitis and Spondyloarthritis Based on MRI Findings. AJR:205, 
November 2015

Pigem spondüloartropaatia

- Luuüdi turse domineerib iliakaalsel
- Turse ei välju anatoomilistest piiridest
- Vanus <45 a

Pigem infektsioosne sakroiliit

- Luuüdi turse ei domineeri iliakaalsel
- Suured erosioonid (>1cm)
- Paks kapsuliit
- Ekstrakapsulaarne vedelik
- Periartikulaarse lihase ödeem

Unilateraalset sakroiliiti esineb ka  psoriaatrilise artriidi, reaktiivse artriidi ja anküloseeriva 
spondüloartriidi varajase staadiumi puhul.



A, B - infektsioosne sakroiliit

Rudawleit M, et al. Ann Rheum Dis 
2009;68:1520-1527.



Puudulikkusmurd
● Stress-murd, kus normaalne jõud mõjub ebanormaalsele luule
- Sageli vanemaealistel naistel
- Disponeeriv faktor on osteopeenia 

C, D - Puudulikkusmurd

Rudawleit M, et al. Ann Rheum Dis 
2009;68:1520-1527.



Osteitis condensans ilii
● Beniigne SI-liiduse subkondraalse skleroosi 

teke, domineerivamalt iliakaalsel

● Tüüpiliselt bilateraalne ja kolmnurkse kujuga 

lesioon

● Liigespilud on tavaliselt normaalse laiusega, 

iseärasusteta

● Arvatav etioloogia mehaaniline stress - sageli 

varakeskealistel (sünnitanud) naistel

● Kliinik sageli asümptomaatiline, kuid võib 

esineda alaseljavalu

● Võib taanduda spontaanselt

STIR
Rudawleit M, et al. Ann Rheum Dis 
2009;68:1520-1527.



Osteitis condensans ilii

Prakash D, et al. Indian J Radiol Imaging 2014;24:271-8



SI-liiduste degeneratiivsed muutused
● Võimalik sage alternatiivne põhjus 

alaseljavalule

● Enamus uuringuid keskendub SpA-ga 

seotud muutustele SI-liidustes

● MRT-uuringutes on luuüdi turse sage leid 

eakate seas

● Rasedusega seotud seljavalu ja selle 

tagajärjena tekkinud degeneratiivsed 

muutused?

● Ülekaalulisus?

● Abistavad tunnused:

- väikesed osteofüüdid anterioorsel

- Subkondraalsed tsüstid

- Enam haaratud anterioorne ja keskmine 

kolmandik liigespilust vs alumine 

kolmandik SpA-de puhul

- vaakumdegeneratsioon liigespilus



ITK patsient

● 64-aastane naine

● Anamneesis psoriaas 10 a

● Pikaaegsed liigesvaevused ja liikuvuse 
piiratus puusades, põlvedes, randmetes ja 
kätes

● Hetkel probleemiks pidev alaseljavalu

● Laseque bilateraalselt normaalne

● Raviks metotreksaat, NSAID

● CRV 1,2, ESR 8, WBC 5,18





Kliiniliselt ja pildiliselt tegemist 
spinaalstenoosiga

SI-liidustes luuüdi turse tõenäoliselt 
reaktiivne muutus ülekoormuse või 
sekundaarsete degeneratiivsete 
muutuste tõttu

Ravi: L3-5 dekompressioon 



Ülekoormus/väsimusmurrud
Sportlaste seas ja spordimeditsiinis on SI-liiduste düsfunktsioon/alaseljavalu sage 
kliiniline diagnoos.

Enim disponeeritud sportlased spordialadelt, kus biomehhaaniline stress mõjub 
enim nimmelülide ja vaagna piirkonda: nt sõudjatel ja murdmaasuusatajatel 
(vabatehnika).

Radioloogiline seos väheuuritud. 



Ülekoormus? 
ITK patsient

● 24 aastane mees
● Pidev alaseljavalu 5 aasta jooksul
● NSAID-ile olulist efekti ei ole
● CRP < 1 mg/L      SR 2 mm/h     WBC 5,3
● HLA B27 negative
● infektsioone/põletikke ei esinenud
● Kaebusteks tuharatesse ja jalgadesse 

kiirguv seljavalu, mis halveneb hommikul 
ja püsib kogu päeva (öösel ei häiri)

Kolmekordne Eesti juuniorite meister ujumises

Hetkel regulaarne treening 2x nädalas

Esialgne MRT: vähene sakroiliidileid ja vähene 
L5/S1 diski degeneratsioon. Nimmelülides 
spondüliidi leidu ei ole.

(Enne esimest MRT uuringut tegi patsient 
intensiivset treeningut)



Esialgne MRT
Diagnoositud tsentraalne spondüliit ja alustatud bioloogilist 
ravi: 2-e infusiooni järel efekti ei ole.



Ülekoormus?
MRT ca 8 kuud ja 2 bioloogilise ravi infusiooni hiljem: 

- võrreldes eelmise uuringuga leid dünaamikata.
- SIL kaudaalsemas otsas, sakrotuberoosse ligamendi kinnituskohas, vähest luuturset
- vasakul veidi tsüstilisi muutusi
- mittespetsiifiliste distaalsete SI-liigeste muutustega, mehhaaniline mõjustus võimalik.

Kaebused on endised, olulist paranemist ei ole.

Patsient ei ole saanud füsioteraapiat!

Vähene luuüditurse ülekoormusest?



Hüperparatüreoidism

● Parathormooni liig → osteoklastide aktiivsuse tõus → luuresorptsioon ja kortikaalne õhenemine; 
osteopeenia

● SI-liidustes
- Bilateraalne sümmeetriline või asümmeetriline liigespilu laienemine
- Subkondraalsed erosioonid

Diagnoosi abistavad luu tiheduse langus ja teiste luude haaratus.



Laloo F, et al. MR signal in the sacroiliac joint space in spondyloarthritis: a 
new sign. Eur Radiol (2017) 27:2024–2030

● Luuüdi turse ei pruugi olla piisav kriteerium SpA diagnoosimiseks

● Tundlikumad näitajad:

- Intraartikulaarne signaali hüperintensiivsus T1-sekventsis

- Intraartikulaarne vedelikusignaal STIR sekventsis

- Anküloos

● Vaakumdegeneratsiooni olemasolu viitab pigem alternatiivsele diagnoosile



Laloo F, et al. Eur Radiol (2017) 27:2024–2030



Vaakumfenomen T1 sekventsis

Laloo F, et al. Eur Radiol (2017) 27:2024–2030



Patsiendiinfo: aitäh dr. Saluste!
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