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Labakäte artropaatiatest[1],[2],[3]

• Kipub olema naiste seas sagedasem (suurimaks erandiks podagra)


• Kõikide haigustega kaasneb varem või hiljem liigesepilu kitsenemine


• Haigused kipuvad eelistama kindlaid liigeseid


• Samaaegselt võib esineda mitme erineva artopaatia tunnuseid (nt 
reumatoidartriidi korral lisaks ka osteoartroos)



Osteoartroos[2],[3],[4],[5],[6]

• DIP > I CMC (sh STT) > PIP > MCP


• Liigesepilu kitsenemine


• Osteofüüdid


• Subkondraalne skleroos ja tsüstid

Case courtesy of Assoc Prof Craig Hacking, 
Radiopaedia.org, rID: 69224



Norm Väljendunud OANorm



Pöidla baasise OA 
Eaton-Littleri klassifikatsioon

I Vähene liigesepilu laienemine

II Vähene trapeziometakarpaalliigese 
kitsenemine, skleroos, osteofüüdid <2 mm

III Väljendunud trapeziometakarpaalliigese 
kitsenemine, skleroos, osteofüüdid >2 mm

IV Muutused ka scaphotrapeziaalliigeses

Norm II

IVIII



Erosiivne osteoartroos[2],[3],[4],[7],[8]

• Degeneratiivse osteoartroosi alavorm


• Degeneratiivsed kõhremuutused + 
sünoviit


• DIP > PIP > I CMC > MCP


• OA + (para)tsentraalsed erosioonid

Case courtesy of Assoc Prof Craig Hacking, 
Radiopaedia.org, rID: 69224

“Kajaka tiib”



Reumatoidartiit[2],[3],[7],[9],[10],[11],[12]

• Sünoviit


• MCP > PIP, IC, RC, RU


• 70-80% reumatoidfaktor ja/või 
tsüklilise tsitrulleeritud peptiidi 
vastased antikehad positiivsed


• Varased tunnused:


• Periartikulaarne turse


• Paraartikulaarne osteopeenia

Case courtesy of Assoc Prof Craig Hacking, 
Radiopaedia.org, rID: 69224

https://doi.org/10.1148/rg.252045111



N48, RA-ta N67, RA-taN52, RA, paraartikulaarne osteopeenia



• Hilised tunnused:


• Marginaalsed erosioonid (“paljastel” aladel)


• Subkondraalsed tsüstid


• Pencil-in-cup deformatsioon (sagedamini PsA korral)


• Liigeste deformatsioonid - MCP ulnaardeviatsioon, 
nööpaugu (boutonniere) ja luigekaela deformatsioon, 
hääletaja pöial


• Anküloos
Kapsel


Sünoovium

Kõhr



N43 N53N48



→ Luigekael 
PIP hüperekstensioon 
DIP fleksioon


→ Nööpauk 
PIP fleksioon 
DIP ekstensioon


→ Hääletaja pöial 
MCP fleksioon 
IP hüperekstensioon

Case courtesy of Dr Hani Makky Al 
Salam, Radiopaedia.org, rID: 7612

Case courtesy of Dr Aditya Shetty, 
Radiopaedia.org, rID: 28018



Psoriaatiline artriit[2],[3],[5],[7]

• Entesiit


• DIP > PIP või kiiretaoliselt 1-3 sõrme kõik 
liigesed


• Periostiit, periartikulaarne luuproliferatsioon


• Marginaalsed erosioonid (“paljastel” aladel)


• Pencil-in-cup deformatsioon


• Distaalse falangi pähiku resorptsioon


• Daktüliit (“vorsti” sõrm)

Case courtesy of Assoc Prof Craig Hacking, 
Radiopaedia.org, rID: 69224

https://dx.doi.org/10.1594/ecr2013/C-0624 Case courtesy of Dr Roberto Schubert, 
Radiopaedia.org, rID: 16925



Pürofosfaatartropaatia[2],[3],[5]

• Kaltsiumpürofosfaatdihüdraatkristallide 
(CPPD) ladestumine / pseudopodagra


• MCP (sageli II, III), RC, IC


• Konksuatolised osteofüüdid


• Subkondraalne skleroos


• Subkondraalsed tsüstid (võivad olla suured)


• Kondrokaltsinoos - sagedaseks paikmeks 
triangulaarne fibrooskõhreline kompleks ja 
lunotriquetral ligament 

Case courtesy of Assoc Prof Craig Hacking, 
Radiopaedia.org, rID: 69224

Case courtesy of Assoc Prof Craig Hacking, Radiopaedia.org, 
rID: 84972

Case courtesy of Dr Jayanth Keshavamurthy, 
Radiopaedia.org, rID: 57413



Podagra[2],[3],[5],[13]

• Uraatkristallide ladestumine


• Labakäe puhul lemmikpaige puudub


• Liigesepilu kitsenemine sageli 
hilisstaadiumis


• Valdavalt jukstaartikulaarsed 
erosioonid, millel on sklerootiline üle 
ääre “rippuv” serv


• Toofused - pehmekoe sõlmed, võivad 
sisaldada lubjastusi

http://learningradiology.com/notes/bonenotes/goutpage.htm



https://doi.org/10.1016/j.crad.2011.04.011https://dx.doi.org/10.1594/ecr2015/C-2452



Kokkuvõte
• Artropaatiad eelistavad kindlaid liigeseid


• Liigesepilu kitsenemist esineb kõikide artropaatiate puhul


• Osteopeeniat esineb põhimõtteliselt ainult reumatoidartriidi korral


• Tsentraalsed erosioonid erosiivse osteoartroosi korral


• Servmised erosioonid reumatoidartriidi, psoriaatilise artriidi, podagra korral


• Kondrokaltsinoos pürofosfaatartropaatia korral
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