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9 / Kollajenozlarda
Görüntüleme

farkl› visseral ve nörolojik septomlard›r.15 Organ tutulumlar› ve organlardaki de¤iﬂiklikler,
tipik özellikleri sayesinde görüntüleme yön-

B. Ostendorf, M. Cohnen, A. Scherer

temleriyle hem (bazen) erken evrede, hem de
hastal›¤›n seyri s›ras›nda saptanabilirler. Or-

9.1 / Giriﬂ
Kollajenozlar›n [sistemik lupus eritemato-

gan tutulumlar›n›n aç›klanmas›nda seçilecek
tan› yöntemleri Tablo 9.1’de sunulmuﬂtur.

zus (SLE), Sjögren sendromu (SS), progresif
sistemik skleroz (PSS), polimiyozit (PM) ve

9.2.1 / Cilt ve Damarlar

dermatomiyozit (DM)], mikst kollajenozlar›n

SLE’deki cilt ve damar de¤iﬂikliklerinin

(MCDT, Sharp sendromu, overlap sendromu)

(Raynaud sendromu, vaskülit gibi) ortaya kon-

ve antifosfolipid sendromunun (APS, primer

mas›nda kullan›labilecek yöntemler, dupleks

ve sekonder) kesin ayr›m› için ve di¤er hasta-

sonografi, anjiyografi, MR-anjiyografi (MRA)

l›k tablolar› ve sistemik hastal›klarla s›n›rlan-

ve kapiller mikroskopidir (bkz. Bölüm 9.4 /

d›r›lmalar› amac›yla de¤iﬂik görüntüleme yön-

Progresif Sistemik Skleroz).

temlerinin kullan›lmas› gerekli ve mant›kl›d›r.
Çünkü klinik ve serolojik çak›ﬂmalar ve hastal›k tablolar›n›n seyrinde al›ﬂ›lmad›k de¤iﬂken-

9.2.2 / Muskuloskeletal

likler söz konusudur. Kollajenozlardaki baz›

SLE’deki eklem tutulumlar› çok de¤iﬂken

çok tipik yap›sal de¤iﬂikliklerin görüntülen-

olup, artralji ve tenovajinitlerden Jaccoud ar-

mesi kesin tan›n›n konmas›n› destekleyecektir.

tropatisi gibi deformite yap›c› hastal›klara ka-

Görüntülenen patolojik bulgular hastal›k akti-

dar uzan›r. Artrit olgular›n ço¤unda eroziv de-

vitesi ve organ tutulumlar› ba¤lam›nda teda-

¤ildir. Konvansiyonel grafilerde eklem çevre-

viyle ilgili kararlar› etkiler ve görüntüleme

sinde yumuﬂak doku ﬂiﬂlikleri ve osteoporoz,

yöntemleri hastal›¤›n seyrinde ortaya ç›kabile-

lukasyon ve yar› subluksasyonlar görülür.

cek komplikasyonlar›n erken ve tam olarak ta-

Tendon k›l›f›, kapsül ve ba¤lardaki de¤iﬂiklik-

n›nmas›n› sa¤layabilir.

lerle, komplikasyon olarak görülen tendon

Aﬂa¤›daki çal›ﬂma bir taraftan bugün için
geçerli olan görüntüleme yöntemlerini ve ilgi-

kopmalar› ise eklem sonografisi ve MRG ile
(Resim 9.1) görüntülenebilir.18

li hastal›klardaki en önemli patolojik bulgular›

Osteonekrozlar kendili¤inden veya tedavi

özetlerken, di¤er yönden gelecekte günlük ta-

komplikasyonu olarak özellikle femur baﬂ› ve

n› yelpazesini mant›kl› ﬂekilde geniﬂletebilecek

kondilleri, tibia platosu ve humerusta ortaya

bir bak›ﬂ getirmektedir.

ç›kabilir. Osteonekrozun erken de¤iﬂiklikleri
direkt grafide görülemez. Kemikteki sklerotik

9.2 / Sistemik Lupus Eritematozus

yo¤unlaﬂmalar ve eklem yüzeyi de¤iﬂiklikleri
saptand›¤›nda ise art›k geri dönülmez evrede

SLE, kollajenozlar grubunun en s›k görü-

hasar söz konusudur. MRG belirgin olarak da-

len hastal›¤›d›r. Baﬂlang›ç evresi ve aktif faz-

ha duyarl› olup, kemik ödemi ve azalm›ﬂ kon-

larda tipik olan halsizlik, subfebril ateﬂ, artral-

trast madde tutuluﬂu gibi, infarkt kaynakl›

ji, lenf bezi ﬂiﬂlikleri, ciltte eritem yan›nda

azalm›ﬂ kan ak›m›n› gösteren tipik de¤iﬂiklik-
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Tablo 9.1. SLE ve APS: Organ tutulumlar› – Görüntüleme yöntemleri.

Sistem

Yerleﬂim

Ortaya ç›kma ﬁekli

• Cilt / Damarlar

Çevresel

Raynaud sendromu, livedo

Dupleks sonografi,

damarlar

retikülaris

kapiller mikroskopi, anjiyografi

Eklemler

Jaccoud artropatisi, artrit,

Sonografi, Konv. röntgen,

tenovajinit, kontraktürler

MR-sonografi, MRG

Osteonekrozlar, yetmezlik k›r›¤›,

Konv. röntgen, MRG,

• Kas-iskelet

Kemik

• Kardiyak

• Pulmoner

Görüntüleme Yöntemi

osteomiyelit, osteoporoz

sintigrafi

Kas

Miyozit

Sonografi, MRG

Endokard/kapaklar

Valvülit, Libman–Sacks endokarditi,

Eko, TEE, miyokard sintigrafisi

Miyokard

Miyokardit

Eko, MRG

Perikard

Perikardit, serözit

Eko, toraks grafisi, BT, MRG

Damarlar

Vaskülit, koroner arterit,

Eko, koroner anjiografi,

arteriyoskleroz

MS-BT, MRG

Plevra

Plörit, serözit, plevral kal›nlaﬂma

Sonografi, toraks grafisi, BT

Parenkim

Enfeksiyon, pnömoni, fibrozis

Toraks grafisi, HR-BT,
bronkoskopi

Damarlar

Pulmoner hipertansiyon

Eko, toraks grafisi, sa¤ kalp
kateteri/anjiyografi,

Akci¤er embolisi

Eko, toraks grafisi, BT, TEE,
sintigrafi

• Gastrointestinal

Diyafram

Miyopati

Özofagus

Reflü, motilite bozukluklar›

Toraks grafisi, skopi
Manometri, baryumlu grafi,
sintigrafi

Pankreas

Pankreatit

Ba¤›rsak

‹skemi, vaskülit / kolit

Sonografi, BT
Direkt bat›n grafisi, kontrastl›
kolon grafisi, MBP, BT,
endoskopi, kapsül endoskopisi,
sintigrafi, MR-Sellinck

Dalak

‹nfarkt

Sonografi, BT

Lenf bezleri

Lenfadenopati

Sonografi, BT

• Jinekolojik

Plasenta

Plasenta yetmezli¤i

Dupleks sonografi

• Renal

Böbrekler

Glomerülonefrit

Sonografi, sintigrafi

Damarlar

Böbrek veni trombozu, ‹nfarkt

Sonografi, Dupleks sonografi,
BT, MRG, anjiyografi

• Nörolojik

Damarlar

Vaskülit, sinüs-veni trombozu

Dupleks sonografi,
anjiyografi, MRG, BT

Beyin / SSS

Vaskülit, ‹nfarkt, kanama,

BT, MRG, TCD, anjiyografi

enfeksiyon, miyelit
• Oftalmolojik

Göz

Retinal mikroemboli, görme

Fundus skopisi, anjiyografi, TCD

alan› etkilenmesi
BT: Bilgisayarl› tomografi; Eko: Ekokardiyografi; HR: “High-resolution”; Konv: Konvansiyonel; MBP: Mide-ba¤›rsak pasaj›; MRG: Manyetik
rezonans görüntüleme; MS-BT: Multislice-BT; TCD: Transkranyal Doppler; TEE: Transözofageal ekokardiyografi; SSS: Santral sinir sistemi.
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b

Resim 9.1. 58 yaﬂ›ndaki SLE hastas›n›n sol elinin direkt grafisi (a) ve her iki elinin MR (b) incelemesinde (koronal STIR
sekans›) tipik Jaccoud artropatisi bulgular› olan sublüksasyon (oklar) ve belirgin tenovajinit (ok uçlar›).

leri,9,17 ortaya koyabilir. Kemik sintigrafisi osteonekrozun akut evresinde yanl›ﬂ negatif sonuç verebilir. Çünkü bu aﬂamada hiperemi ve
kemikteki doku al›ﬂveriﬂinde artma henüz
oluﬂmam›ﬂt›r.9
Di¤er bir komplikasyon stress k›r›¤›d›r.
Direkt grafilerde görülemeyen k›r›klar MRG
ile saptanabilir. Bunlar, T2-a¤›rl›kl› grafilerde
yüksek, T1-a¤›rl›kl›larda ise düﬂük sinyal verirler.1 Stress k›r›klar›n›n sintigrafik olarak

9.2.3 / Kardiyak
En s›k kardiyak komplikasyon olan nonbakteriyel Libman–Sacks endokarditinde en
çok mitral kapakta olmak üzere enfeksiyöz olmayan, verrüköz endokard de¤iﬂiklikleri görülür. Bu endokardit bulgular› esas olarak ekokardiyografi ile saptansa da, kardiyak MRG’de
patolojik kapak hareketlerini ve/veya ejeksiyon fraksiyonundaki azalmay› gösterebilir. Perikarditte, s›v› birikimi fazla ise, toraks grafi-

saptanmas› da mümkündür. Bu yöntem daha

sinde kalp gölgesinin çad›r ﬂeklinde geniﬂledi-

çok benzer yak›nmalarda tarama amac›yla kul-

¤i görülür. BT veya MR incelemeleri perikar-

lan›l›r.

d›n kal›nlaﬂmas›n›, geniﬂlemesini ve az miktar-

SLE hastalar› hem hastal›¤›n kendisi hem

daki s›v› birikimini daha iyi saptayabilir (Re-

de immunosupresif tedavi nedeniyle enfeksi-

sim 9.2). SLE’de nadir görülen miyokardit ge-

yonlara (osteomiyelit gibi) aç›kt›rlar. Direkt

nelde duvar hareketlerinde bozuklu¤a veya sol

grafiler periostitten ilerleyici demineralizas-

ventrikül disfonksiyonuna neden olmaz. Yine

yon ve kemik destrüksiyonuna kadar olan de-

de tan› yöntemleri aras›nda ilk seçilecek olan

27

¤iﬂiklikleri gösterebilir. Osteomiyelitin akut

ekokardiyografidir. Ventriküler fonksiyon bo-

faz›nda MRG yan›nda lökosit sintigrafisi de

zukluklar›n›n de¤erlendirilmesindeki yeni

enfeksiyon odaklar›n›n saptanmas› amac›yla

yöntemler EKG ile ayarlanm›ﬂ miyokard sin-

kullan›l›r.

tigrafisi ve kardiyak MRG’dir.24
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a

b

Resim 9.2. Aksiyel ve sagittal MRG (STIR-sekans ve T2-a¤›rl›kl›): Plevradaki iki tarafl› gizli s›v› birikiminin (oklar) ve
perikardiyal effüzyonun (ok uçlar›) gösterilmesi.

Di¤er hastal›k tablolar›ndan ve sistem tu-

farkt, pnömoni ve fibrozis bazen konvansiyo-

tulumlar›ndan daha s›k ve erken olarak SLE

nel grafilerde görüntü vermeyebilirler. Bu

hastalar›nda arteriyoskleroz ortaya ç›kmakta-

durumlarda soruna göre düz veya kontrastl›

d›r. Koroner arterlerin de¤erlendirilmesinde

veya yüksek çözünürlüklü BT endikedir (Re-

alt›n standart anjiyografidir. Sürmekte olan

sim 9.3). Bronkoskopinin (bronkoalveoler

çal›ﬂmalar, multislice BT (MS-BT) ve kardiyak

lavaj ile) de¤eri enfeksiyon ve pnömonideki

MR gibi yöntemlerin, noninvaziv olarak koro-

lenfositer alveolitin ilk aﬂamada d›ﬂlanmas›n-

nerleri görüntüleme ve arteriosklerozun dere-

dad›r.

cesini de¤erlendirmede ne kadar baﬂar›l› olduklar›n› incelemektedir.3,6

Di¤er kollajenozlardan farkl› olarak
SLE’de akci¤er fibrozisi daha nadir görülür,
fakat ortaya ç›kt›¤›nda “bal pete¤i akci¤eri”

9.2.4 / Pulmoner

ve subplevral kal›nlaﬂmalar tarz›nda tipik de-

Eksüdatif plevral s›v› birikimi en s›k pul-

¤iﬂiklikler gösterir. ﬁüpheli olgularda akut ve

moner manifestasyon olup tek veya iki tarafl›

kronik de¤iﬂiklikler aras›ndaki ayr›m›n HR-

görülebilir ve plörit veya plevral fibrozisle so-

BT ile yap›lmas› gerekebilir.8 Akci¤er fibro-

nuçlanabilir. Az miktardaki effüzyonlar erken

zisinin geliﬂimi s›ras›nda eﬂzamanl› olarak or-

evrede sonografi, BT veya MRG ile saptana-

taya ç›kabilen pulmoner hipertansiyon (PH),

bilir. Ay›r›c› tan›daki zorluklarda (s›n›rlan-

öncelikle ekokardiyografiyle saptanabilir

m›ﬂ effüzyon) duruma göre s›rtüstü, yan ve

(bkz. Bölüm 9.4 / Progresif Sistemik Skle-

yüzüstü pozisyonlarda grafiler çekilebilir. Az

roz). Parsiyel relaxatio diaphragmatica SLE

miktardaki s›v› birikimleri, akut pnömoni (na-

miyopatisinin solunum kaslar›ndaki belirtisi

dirdir, ancak klini¤i alevlidir), hemoraji, in-

olabilir.

13
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Resim 9.3. 41 yaﬂ›ndaki akut pnömonili kad›n
hastada aksiyel BT (akci¤er penceresi tekni¤i):
Akci¤erlerin bazal k›s›mlar›nda iki tarafl›, çok
say›da, s›n›rlar› belirgin olmayan kal›nlaﬂma
zonlar› (buzlu cam tarz›nda).

9.2.5 / Gastrointestinal
Vaskülit ve tromboz kaynakl› iskemiler
tüm sistemlerde görülebilir. Üst bat›ndaki parenkimatöz organlarda bu de¤iﬂiklikler kontrasts›z BT’de periferde yerleﬂen hipodens
alanlar olarak görünür. Ba¤›rsak duvar› iskemilerinde özellikle konvansiyonel grafilerle

füz hiperekojenik parenkim görülür. Böbre¤in
büyüklü¤ü hastal›¤›n süresiyle ters iliﬂkilidir.13
Baﬂlang›çta organda büyüme olurken, hastal›k
ilerledikçe böbrek atrofiye gider. Böbreklerin
arteriyel ve venöz dolaﬂ›m›ndaki patolojilere
SLE’den çok APS’de rastlan›r (bkz. Bölüm 9.3
/ Antifosfolipid Sendromu).

tan› güçtür. Bunlarda ancak ba¤›rsak duvar›ndaki pnömatozlar gibi geç de¤iﬂiklikler görülebilir. Buna karﬂ›n BT’de, gizli seyreden
ba¤›rsak duvar› de¤iﬂiklikleri, mezenterik damarlar ve eﬂlik eden fenomenler iyi ﬂekilde
gösterilebilir.4 Di¤er kollajenozlarda (PSS,
overlap sendromu) oldu¤u gibi SLE hastalar›nda da distal özofagusun hipomotilitesi, eﬂlik
eden reflü özofajit ve zaman içinde geliﬂen ülserayonlarla birlikte ortaya ç›kabilir. ﬁüpheli
olgularda tan›, baryumlu grafi, manometrik
gastroskopi ve gerekirse tamamlay›c› yöntemlerle ayd›nlat›labilir (bkz. Bölüm 9.4 / Progresif Sistemik Skleroz).

9.2.7 / Nörolojik
SSS tutulumu olan SLE hastalar›nda beyinde büyük alanlar› kapsayan iskemilerden
daha çok, küçük ve subsegmenter infarktlar
görülür. Akut infarktlar BT’de görüntülenemeyebilir ve ancak MRG’de özel diffuzyon ve
perfüzyon incelemelerinde ortaya konur. Büyüklük ve lokalizasyonlar›na ba¤l› olarak akut
infarktlar MRG’de daha iyi s›n›rland›r›l›r
(örn. beyin sap› infarktlar›).23,28
SSS vaskülitinin noninvaziv tan›s›nda
MRG alt›n standart› oluﬂturur.20 Yöntemin
duyarl›l›¤› ve özgüllü¤ü, spektroskopi ve dif-

9.2.6 / Renal

füzyon a¤›rl›kl› görüntüleme gibi özel tekniklerle daha da artt›r›labilir. Bu yöntemler de

Böbrek tutulumu (örne¤in glomerülonef-

“pozitron emisyon tomografisi” (PET) ve

rit) olan SLE hastalar›n›n sonografisinde dif-

“single photon emission computed tomography”

