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Sissejuhatus

● Paljud reumaatilised haigused on sarnase kliinilise pildiga
● Radioloogiline uurimine on lahutamatu osa reumaatilise haiguse 

diagnoosimises ja jälgimises
● Paljud reumaatiliste haiguste röntgenoloogilised leiud on 

mitte-spetsiifilised või sarnased, eriti haiguse algusstaadiumides
● Tänapäeval on leid tagasihoidlikum
● Leid peab olema interpreteeritud kliinilise ja laboratoorse info kontekstis – 

saatekiri!



OA
● Kõige rohkem alajäsemetel ja selgroos
● Ei ole “normaalne” vananemine
● Võib eksisteerida koos teiste reumaatiliste 

artriitidega
● Primaarne ehk “ülekoormuse” OA
● Trauma ja põletikuline haigus võivad tekitada 

OA-tüüpi muutusi – sekundaarne OA
● Assümmeetriline levik
● Spetsiifiline leid on osteofüüdid ja ebaühtlane 

liigespilu ahenemine
○ Põletikuliste haiguste puhul on kõhrekahjustus 

ühtlasem, seega liigespilu ahenemine samuti ühtlane.



Erosiivne OA

•Kätel, üldiselt sümmeetriline
•Ei pruugi olla luukoe vohamist
•Erosiivse OA korral on kliiniliselt RA 
koos OA tüüpi levikuga
• Iseloomulik on gull-wing sümptom: 
tsentraalsed erosioonid, keskelt 
liigespilu ahenemine koos 
osteofüütidega



RA
• Alguses on tihti Rö-ü/v normaalne
• Käte väikesed liigesed → jalad

• Varajalt pehmete kudede turse ja periartikulaarne osteopeenia
• Sünoviaalne põletik

• Bare-area erosioone võib näha 3–6 kuu pärast haiguse algust ehk 
suhteliselt varakult

• Erosioonid MK baasistes, ulnaarsel, küünarluu tikkeljätkes

• Sümmeetriline liigespilu ahenemine ja üldiselt sümmeetriline 
haaratus

• Subluksatsioonid, ulnaarne deviatsioon

○ Luigekaela deformatsioon jm

• Anküloos ja pencil-in-cup deformiteet







RA

•RA puhul võivad esineda nt
osteofüüdid ja sümmeetriline liigespilu
ahenemine – kombineeritud leid,  
sekundaarne OA
• Põlve RA puhul võivad olla haaratud kõik kolm kompartmenti, 

OA – tavaliselt mediaalsel
• Erosioonid pigem harvad

• Jalgades haaratud enim MTP ja talonavikulaarliiges 
• Puusaliigeses protrusio deformity, atsetaabulumi mediaalse 

seina kahjustus ja luksatsioonid
•Õlaliigeses vähe, küünarliigeses veel vähem





Podagra ja CPPD
•Podagra korral võib olla haaratud ükskõik mis liiges.
•Tüüpiline leid on nn “ära hammustatud” erosioonid, 
juksta-artikulaarsed sklerootilise servaga erosioonid, 
overhanging-edge erosioonid
•Liigesepilu pikalt säilinud
•Periartikulaarse osteopeenia puudumine
•Toofused, lüütilised kolded, luulised kolded
•CPPD korral põhiline kondrokaltsionoos, RÖ on         
väga hea tundlikkusega
•Luudes normaalne mineralisatsioon, erosioonid
ebaühtlase jaotumisega













PsA
• Kõige rohkem labakätes ja labajalgades
• Kliiniliselt daktüliit ja küünte haaratus
• Oligoartriit ja asümmeetriline/sümmeetriline
• PsA iseloomulik tunnus on n.ö pehme/karvane 

periostaalne reaktsioon - fluffy periosteal reaction
• Pencil-in-Cup deformatsioon on iseloomulik, kuid mitte 

patognoomiline
• Liigespinna servas tekib erosioon, kuid samas piirkonnas 

on luuline juurdekasv – see eristab RA-st kus on 
luukadu/osteolüüs

• Rohkem distaalne
• Marginaalsed erosioonid
• Akroosteolüüs, artikulaarne kollaps







Muud

• AS on iseloomulikud sümmeetrilised SI erosioonid, laienemine ja skleroos
• Leid “liigub” ülespoole – shiny corner lesioonid, lõpuks bambus-selgroog
• Ka väikese trauma korral KT
• Sakroiliidile iseloomulikud leiud on erosioonid ning skleroos, eriti iliakaalses 

osas
• koormust kandvad osad vs main body

• Sidekoe haigused:
• SLE korral MCP ja PIP subluksatsioonid,

artriit mitte-erosiivne
• Skleroderma korral distaalsete faalanksite distaalsete osade resorptsioon

ja kaasnev kaltsifikatsioon





Checklist: ABCDEs

• A – alignment (subluksatsioonid, dislokatsioonid)

• B – bone: mineralisatsioon, juurdekasvud (s.h anküloos)

• C – calcification (CPPD, uraat)

• C – cartilage space

• D – distribution

• E – erosioonid

• S – soft tissue
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