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• RF negativne
• Perekondlik esinemine
• Sarnased haigussümptomid
– Sakroiliit koos või ilma spondüliidita
– Perifeerne artropaata
– Entesiit (kõõluse kinnituskoha põletk )
– Lisaks: psoriaatline naha või küüne lesioon; konjuktviit; 

haavandid suus, sooles, genitaalidel; urotrakt 
infektsioon; erythema nodosum

Spondüloartriit
(SpA)

Anküloseeriv
 spondüliit (AS)

Reaktivne
artriit (ReA) Psoriaatline

artriit (PsA)

Enteropaatline
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SpA



•  Radioloogia ülesandeks pole nende eristamine,
   erit varajases staadiumis

Spondüliit ilma sakroiliidita esineb harva



The Assessment of SpondyloArthrits internatonal Society (ASAS) handbook: 
a guide to assess spondyloarthrits; March 2009



Sakroiliit



New York’i kriteeriumid

• 0 – normaalne: liigese piirid selged, pilu normaalne, luu 
skleroos puudub

• 1 – kahtlased muutused
• 2 – minimaalne sakroiliit: liigese piirid ebateravad, 

minimaalsed erosioonid ja subkondraalne skleroos
• 3 – mõõdukas sakroiliit: väljendunud mõlemapoolne 

skleroos, erosioonid, liigespilu laienemine või 
kitsenemine, osaline liigespilu sulgus

• 4 – täielik anküloos koos või ilma residuaalse 
skleroosiga



• Erosioonid, subkondraalne skleroos, anküloos 
(kroonilised luu muutused) on põletku tagajärg, kuid 
mite põletk ise

• AS-i diagnoos hilineb 7-10 aastat

• Aktivse põletku hindamiseks sobib MRT
→ SpA varajane diagnostka 
→ varasem ravi alustamine (põletku ravi )
→ pts heaolu ja kaugtulemuste paranemine



MRI
• Aktivsed põletkulised muutused:
– STIR (T2 fatsat) kujutstel
– T1 fatsat gadoliiniumiga kujutstel

• Kroonilised muutused:
– T1 kujutstel
– Erosioonide avastamiseks on parem T1 fatsat või T2 

sekventsid

• SIL-idest poolkoronaalsed lõiked – orientatsioon piki 
sakrumi pikitelge



interossaalsed  ligamendid
 (sideliidus)

niudeluu

sünoviaalliiges
kapsel

ristluu



SpA tüüpilised MRT muutused SIL-is

• Aktivne põletkuline lesioon (STIR/Gd T1)
– Luuüdi ödeem (osteiit)
– Kapsuliit
– Sünoviit
– Entesiit 

• Krooniline põletkuline lesioon



Aktivne põletkuline lesioon

Kapsuliit
Sünoviit
Luuüdi ödeem
Entesiit 

STIR



Luuüdi ödeem
• STIR kujutsel hüperintensiivne signaal luukoes – ödeem
• Gd T1 fatsat kujutstel intensiivne 
    signaal luukoes – osteiit

• Periartkulaarne, subkondraalne
• Mida intensiivsem seda tugevamalt peegeldab põletkku

• ! Kui üks lesioon, siis peab muutus olema näha kahel 
kihil.e Kui ühel kihil mitu lesiooni, siis piisab ühest kihist

• ! esineb ka teiste patoloogiate korral

STIR



Aktivne põletkuline lesioon

Kapsuliit
Sünoviit
Luuüdi ödeem (osteiit)
Entesiit 

Gd T1 fatsat



Sünoviit 

• Hüpertrofeerunud sünoviaalmembraan 
hüperintensiivse signaaliga Gd T1 fatsat kujutstel 
(hüpervaskulariseeritus, permeaabelsuse tõus)

• K-aine jõuab liigesvedelikku hiljem

• STIR kujutstel ei ole võimalik eristada sünoviit ja 
liigesefusiooni



Aktivne põletkuline lesioon

Kapsuliit
Sünoviit
Luuüdi ödeem (osteiit)
Entesiit 

Gd T1 fatsat



Kapsuliit 

• Sarnaneb sünoviidiga, kuid muutus haarab 
eesmist ja tagumist kapslit

• Ees liigeskapsel jätkub niudeluu ja sakrumi 
periost ja vastab enteesile → kapsuliit võib 
ulatuda lateraalsele ja mediaalsele periost

• Paremini avastatav Gd T1 fatsat kui STIR 
kujutstel



Aktivne põletkuline lesioon

Kapsuliit
Sünoviit
Luuüdi ödeem (osteiit)
Entesiit 

Gd T1 fatsat



Entesiit

• Ligamentde ja kõõluste kinnituskohal 
     luul hüperintensiivne signaal STIR ja Gd T1 fatsat 

kujutstel (k.ea.e interossaalsed ligamendid)

• Signaal võib ulatuda luuüdisse ja pehmesse koesse
• Kontrastuuringul paremini nähtavad kui STIR 

kujutstel

Gd T1 fatsat



Komistuskivid 
• Sakroiliit SpA korral piirdub enamast luu/SIL-

iga ja ei ületa anatoomilisi piire

• Infektsioosne sakroiliit ületab anatoomilisi piire

STIR Gd T1 fatsat



Komistuskivid 

• Muu patoloogia, mis põhjustab sekundaarselt 
reaktivse muutuse

STIR
•  Insuftsientsmurd 



“positivne MRT” – spondüloartriidiga 
seostuv aktivne sakroiliit

• Esineb kindel subkondraalne luuüdi 
turse/osteiit

• Sünoviit, kapsuliit või entesiit, millega  EI 
kaasne luuüdi turset/osteiit, sobib 
sakroiliidile, kuid EI OLE piisav et diagnoosida 
SpA-ga seostuvat aktivset sakroiliit



SpA tüüpilised MRT muutused SIL-is

• Aktivne põletkuline lesioon

• Krooniline põletkuline lesioon (tavaline T1)
– Subkondraalne skleroos
– Erosioonid
– Rasva ladestumine
– Luulised sillad / anküloos



Krooniline põletkuline lesioon

Subkondraalne skleroos
Erosioonid
Rasva ladestumine
Luulised sillad/anküloos

T1

STIR



Erosioonid

• T1 kujutstel madala signaaliga 
    (rasvsupressiooniga paremini 
     nähtavad)
• STIR kujutstel kõrge signaaliga 

• Luulised defektd liigeste servadel
• Kogu kõhrelises osas
• Erosioonide liitumisel tekib SIL-i 

pseudodilatatsioon

T1

STIR



Krooniline põletkuline lesioon

Subkondraalne skleroos
Erosioonid
Rasva ladestumine
Luulised sillad/anküloos

T1



Rasva ladestumine

• T1 kujutstel intensiivse signaaliga
• Periartkulaarne, subkondraalne

• SpA puhul viitab varasemale põletku 
piirkonnale

• Akumulatsioon tekib rasvhapete 
estriftseerumisel põletkulises luuüdis

T1



Krooniline põletkuline lesioon

Subkondraalne skleroos
Erosioonid
Rasva ladestumine
Luulised sillad/
  anküloos

T1



Anküloos 

• Kõikides sekventsides madala signaaliga
• Luupungad üksteise vastas fuseeruvad ja 

moodustavad luusillad

• Ümber võib olla kõrge intensiivsusega ala T1 (rasv 
ladestus)

T1



Krooniline põletkuline lesioon
Subkondraalne skleroos
Erosioonid
Rasva ladestumine
Luulised sillad/anküloos

STIR

T1



Subkondraalne
skleroos

• Kõikides sekventsides madala 
intensiivsusega või signaalivaba ala

• Ei kontrasteeru

• SpA puhul esinev skleroos peab olema 
vähemalt 5 mm SI liigesest

T1



Kokkuvõte 
• Röntgen ü/v on kuldne standard – esmaseks 

hindamiseks
– kroonilised muutused (skleroos, erosioonid, anküloos)

• Varajase diagnostka aluseks on MRT
– aktivne põletk (luuödeem, sünoviit, kapsuliit, entesiit)

• Samad muutused seljas (spondüliit), perif liigestes
• MRT leid sarnane ka RA korral

• MRT leid võib olla normaalne kui aktivne põletk on 
lahenenud, aga kroonilisi muutusi pole veel kujunenud



Muutused seljas

• Seljast sagitaalsed ja koronaarsed (kostaal-, 
fassetliigesed !) kujutsed

• Spondüliit ilma sakroiliidita esineb harva



Spondüliit 

• Erosioonid lülide 
servades [entesiit] 
(Romanuse lesioon e.e 
eesmine spondüliit) 

• Sklerootline luu 
proliferatsioon – lüli 
muutub ruudu kujuliseks

• Jätkuv luu väljakasv viib 
sündesmofüütde tekkele 
→ ‘bambuskepi’ välimus

radiology.ersna.eorg
emedicine.emedscape.ecom



STIR

Luuüdi ödeem

Eesmine spondüliit
Tagumine spondüliit
Servmine spondüliit



T1 Gd T1

Erosioon 
ja osteiit

Fasetliigese 
põletk



STIR

Põletk fasetliigeses

T1

Rasvladestus
Sündesmofüüdid 



Spondülodistsiit e.e
Anderssoni lesioon

• Erosioon lülikeha 
lõpp-plaadis 
ümbritsetud 
luuödeemiga (ümar)

• Ddx 
    infektsioosne distsiit 

degenerativne diski 
haigus, Scheuermann

T1 STIR



T1

anküloos

Gd T1



Komistuskivi 

Hemangioomid 

Gd T1 STIR



Komistuskivi

• Bakteriaalne distsiit

• Diagnostka: anamneesi, kliinilise pildi ja labori alusel
• Tüüpiliselt piir lülikeha ja diski vahel on katkenud

Gd T1 STIR



• Erosiivne osteokondroos (Modic lesioon)

• Tüüpiline komistuskivi
• Diagnostkaks vajalik anamnees, kliiniline leid, labori 

leid ja tava rö-ü/v-d

T1 Gd T1 STIR



Küsimused
Arvamused 
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