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Periferik Eklem
Osteoartritlerinde
Görüntüleme

J. Zacher, H. D. Carl, B. Swoboda,
M. Backhaus

Bu yolla osteoartrite özgü ikincil kemik de¤iﬂiklikleri çok iyi de¤erlendirilebilir. Bugüne
de¤in, osteoartritin radyolojik bulgular›n›n nicelleﬂtirilmesi konusunda ortaya konabilen de¤iﬂkenler ancak kabaca bilgi sa¤lamaktad›r.
Bunun nedeni osteoartritin genelde uzun y›l-

12.1 / Konvansiyonel Radyolojik
Tan›
Di¤er kas-iskelet sistemi hastal›klar›nda oldu¤u gibi osteoartritte de, konvansiyonel radyolojik tan› alt›n standart› oluﬂturur. Sonografi, MRG ve kemik sintigrafisi gibi di¤er tüm
yöntemlerin de¤erleri buna göre ölçülür. Direkt grafi, osteoartrite özgü de¤iﬂikliklerin görülmesi ile tan›n›n konmas›n› ve ay›r›c› tan›n›n
yap›lmas›n› sa¤lar (Resim 12.1-4). Özellikle
yük taﬂ›yan eklemlerde olumsuz biyomekanik
koﬂullar›n saptanmas›, prognoza yönelik de¤erlendirme yap›lmas›na yard›mc› olur. Yöntemin en önemli art›lar› olarak dünyan›n her yerinde yayg›n kullan›m›, klinisyenlerin de de¤erlendirmede deneyim kazanm›ﬂ olmalar› ve
fiyatça uygunlu¤u say›labilir. Röntgen filmi
on y›llarca bozulmadan arﬂivlenebilir ve bu sayede uzun süreli takip çal›ﬂmalar›nda da kullan›labilir.
Radyolojik bulgular, ACR (American College of Rheumatology) s›n›fland›rma ölçütlerinin
kullan›lmas› durumunda, osteoartrit tan›s›nda
özgüllük ve duyarl›l›¤› yükseltirler.1-3
Osteoartritin seyrinin de¤erlendirilmesinde
çok önemli olan eklem k›k›rda¤›, direkt grafide ancak eklem aral›¤›ndaki daralman›n izlenmesiyle dolayl› olarak görüntülenebilir. Aktif
osteoartritin bulgular› olan effüzyon ve yumuﬂak doku ﬂiﬂli¤i de benzer ﬂekilde çevresel yo¤unluk de¤iﬂikliklerinin izlenmesiyle dolayl›
olarak ortaya konulabilirler. Konvansiyonel
radyolojinin güçlü yan› kemi¤in mükemmel
ﬂekilde gösterilmesi ve de¤erlendirilmesidir.

lar (bazen on y›llar) sürmesi ve radyolojik de¤iﬂikliklerin klinik seyirle her zaman uyumlu
olmamas›d›r.
Günlük rutinde tan› komak için öncelikle
hastal›¤›n tuttu¤u eklemlerin iki yönlü grafisi
de¤erlendirilmektedir. Kellgren’in skorlama
yöntemi4 en çok tutulan eklem olan diz eklemi
için geliﬂtirilmiﬂtir.

12.1.1 / ‹ncelenmesi Gereken Nedir?
Klinik semptomlar›n varl›¤› halinde, a¤r›l›
olan eklemle birlikte karﬂ› taraf›n da incelemeye al›nmas› kurald›r:
• Pelvis grafisi, gerekti¤inde Lauenstein grafisi,
• ‹ki yönlü diz grafisi, gerekti¤inde patellan›n tanjansiyel grafisi,
• Eller (duruma göre sadece ön-arka),
• Omuz, 2 yönlü,
• Ön- ve orta aya¤›n iki yönlü, basarak grafileri.
Alt ekstremite eklemlerinin de¤erlendirilmesinde grafilerin yük verilerek (ayakta) çekilmesi gereklidir.

12.1.2 / Ne zaman ‹ncelenmelidir?
Klinik semptomlar›n varl›¤› durumunda
tan›n›n konmas› için konvansiyonel grafiler
çekilir. Takip grafileri ancak kötüleﬂme varsa
endikedir (özellikle konservatiften invaziv veya cerrahi tedaviye geçiﬂte).
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Genel olarak direkt grafi çekilmesi için endikasyon konulurken, elde edilebilecek sonu-

12.1.4 / Osteoartritte Radyolojik
De¤iﬂiklikler

cun tedaviyi hangi ﬂekilde etkileyebilece¤i so-

Standart referans atlaslar›na bak›larak (4,5)

rusu sorulmal›d›r. Bu durum takip kontrolleri

bir evreleme yap›labilir (Tablo 12.1). Özellik-

için de geçerlidir.

le erken evrelerde radyolojik evre ile klinikteki
bulgular aras›nda uyum bulunmaz.

12.1.3 / Yöntemin Art› ve Eksileri
12.1.3.1 / Art›lar›

12.1.4.1 / Eklem Aral›¤›nda Daralma

Röntgen filmi dünyan›n her yerinde bulu-

K›k›rdak yüksekli¤indeki azalman›n dolay-

nur, arﬂivlenerek sonradan tekrar de¤erlendi-

l› bulgusu olan eklem aral›¤› daralmas›, tipik

rilebilir. Yorumlanmas› konusunda uzun y›lla-

osteoartrit iﬂaretlerindendir. Çekim tekni¤in-

ra dayanan deneyim oluﬂmuﬂtur. Çekilen iki

deki hata pay› ve bireysel yorumlarda standart-

grafi aras›ndaki sürede geliﬂmiﬂ olan eklem de-

laﬂt›rma mümkün olmamas› nedeniyle, eklem

¤iﬂikliklerini ortaya koyar.

aral›¤› daralmas› (hastal›¤›n gidiﬂini ve sonucunu izleme amac›yla) nicelleﬂtirilmeye uygun

12.1.3.2 / Eksileri

de¤ildir. Minimal eklem aral›¤›n›n daha yüksek kesinlik ve tekrarlanabilirlikle ölçülmesi

K›k›rdak direkt grafide do¤rudan görüle-

amac›yla, dereceli büyüteçler ve “elektronik

medi¤inden, eklem aral›¤›ndaki daralma bu-

veri iﬂlenmesi” gibi yöntemler kullan›lm›ﬂt›r.6

nun dolayl› göstergesi olarak de¤erlendirilir.

Bu “minimal eklem aral›¤› yüksekli¤i” (örne-

Ancak “eklem aral›¤› daralmas›”, yumuﬂak do-

¤in

ku ﬂiﬂli¤i, kontraktür, eklem kapsülünün aﬂ›r›

osteoartritinin prognostik ölçütü olarak kabul

gerilmesi, sublüksasyon ve lüksasyonlar nede-

edilmekte ve hastal›¤›n seyri s›ras›nda ölçüm-

niyle çekim s›ras›nda verilen yanl›ﬂ pozisyo-

ler tekrarlanabilmektedir. Sistemden kaynak-

nun sonucu olarak da görülebilir.

lanan de¤iﬂikliklerin tedavi ve takipte yanl›ﬂ

medial

kompartmanda)

Tablo 12.1. Kellgren’e göre evreleme.4
• Evre I

Osteofit yok
Eklem aral›¤›nda daralma yok
Hafif subkondral skleroz

• Evre II

Eklem aral›¤›nda hafif daralma
Eklem yüzeyinde, belirginleﬂmiﬂ düzensizlik
Osteofit oluﬂumunun baﬂlamas›

• Evre III

Belirgin osteofit oluﬂumu
Eklem yüzeyinde bariz düzensizlik
Eklem aral›¤›nda daralma
Hafif subkondral skleroz

• Evre IV

Belirgin eklem aral›¤› daralmas›ndan tam destrüksiyona giden de¤iﬂiklikler
Eklemi yapan di¤er kemikte deformite / nekroz

tipik

diz

12.2 / Manyetik Rezonans Görüntüleme

yorumlanmamas› için, çekim tekni¤i standart
ve tekrarlanabilir olmal›d›r. Yine de bu nicel
de¤erlendirme yönteminin geçerlili¤i, çekim
s›ras›ndaki olas› hata kaynaklar› (pozisyon ver-
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te, osteoartritin ilerlemesi ve seyrinin ölçütlerinden kabul edilmektedir.4,5 Ancak geçmiﬂte
osteofitlerin osteoartritin seyrindeki rolü
abart›lm›ﬂt›r.

me) nedeniyle bilimsel tart›ﬂma konusudur.
El ve diz grafilerinin mikrofokal büyütülmesi yöntemi, teknik engeller nedeniyle, klinikte nicel ölçüm yöntemi olarak yayg›n kullan›m alan› bulamam›ﬂt›r. Ancak osteoartritin
takibi için çok kullan›ﬂl›d›r.7

12.1.4.2 / Subkondral Skleroz
Bir eklemdeki subkondral sklerozu gösteren yo¤unlaﬂma, kemik trabeküllerinin yap›s›ndaki azalmayla eﬂzamanl› oldu¤unda, uzun
süren ve k›k›rda¤›n tamponlamas›yla yeterince
karﬂ›lanamayan yüklenmeye ve kemi¤in adaptasyon çabalar›na iﬂaret eder. Subkondral kemi¤in diz eklemi osteoartritinin prognozunda
etkileri oldu¤una iliﬂkin deliller bulundu¤undan beri, osteoartritin etiyolojisi ve patogenezinde subkondral kemi¤e özel önem verilmektedir.8

12.1.4.3 / Osteofitler
Eklem yüzeyinin osteofitik reaksiyonlar›,
periostun eklem k›k›rda¤›na geçiﬂ bölgesindeki metaplastik de¤iﬂikliklerin radyolojik iﬂaretleridir. Organizman›n bir yandan eklemin yük
taﬂ›ma yüzeyini büyütme, di¤er yandan da eklemin hareketini s›n›rlayarak aﬂ›r› hareketleri
engelleme, böylece osteoartrit oluﬂumunun
ilerlemesini engelleme yönündeki “baﬂar›s›z”
çabalar› olarak görülürler. Ancak bu görüﬂü
destekleyecek kan›t yoktur. Sonuç olarak osteofit geliﬂiminin rolü ve amac› hakk›ndaki bilgilerimiz s›n›rl›d›r. Görünüﬂe göre osteofitlerin aktif ve inaktif ﬂekilleri bulunmaktad›r.
Büyümeleri ve madde al›ﬂveriﬂlerindeki aktivi-

12.2 / Manyetik Rezonans
Görüntüleme
Kural olarak el, kalça ve diz eklemi
osteoartritinin tan›s›, anamnez, klinik ve direkt radyografik bulgular ›ﬂ›¤›nda konabilir.
Ancak erken evreler bu yöntemlerle tam olarak
saptanamamaktad›r.9
Bu
nedenle
osteoartritin baﬂlang›ç evrelerinin görüntülenmesinde, birçok çal›ﬂmada MRG kullan›lm›ﬂt›r. Genel olarak MRG, eklem k›k›rda¤›n›
yüksek çözünürlükle görme ve nicel olarak
saptama olana¤› sa¤lar. Erken evrelerde direkt
radyografide görülemeyen osteofitler de
MRG ile saptanabilirler.10 MRG ile eklem k›k›rda¤›n›n hacimsel ölçümü yap›larak, k›k›rdak kütlesindeki kay›p direkt grafiden daha kesin ﬂekilde ortaya konabilir.11 Buna ra¤men
MRG’nin osteoartrit tan›s›ndaki yeri bugün
için s›n›rl›d›r. Birincisi k›k›rdak hacmiyle kalitesi aras›nda do¤rusal iliﬂki yoktur, çünkü erken evrelerde ödem nedeniyle hyalin k›k›rdak
hacminde art›ﬂ bile görülebilir.12,13 ‹kinci olarak da k›k›rdak kayb›yla osteoartritini ilerlemesi aras›nda yine do¤rusal bir ba¤lant› yoktur14 ve osteoartritin klinik bulgular›yla MRG
görüntüleri ancak duruma göre iliﬂkilendirilebilir.15
Özetle MRG için göreceli endikasyon, lokalize eklem yak›nmalar›n›n, anamnez, klinik
ve direkt radyolojik bulgularla (osteoartrit gibi) bir hastal›k tablosuna ba¤lanamamas› durumunda ortaya ç›kar. MRG bunun d›ﬂ›nda,
k›k›rdak cerrahisi giriﬂimlerinin (otolog kondrosit transplantasyonu gibi) non-invaziv takibinde de endikedir.16
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Resim 12.1. Kalça eklemi osteoartritinin de¤iﬂik formlar›.

Resim 12.2. Diz osteoartritinin de¤iﬂik formlar›.

12.2.1 / Erken Dejeneratif
De¤iﬂikliklerin Gösterilmesi

tulmas› nedeniyle k›k›rdak hacmi artar12,13 (Resim 12.5). Bugün için k›k›rdaktaki bu erken

Kondromalazinin baﬂlang›ç evreleri, yüze-

niteliksel de¤iﬂiklikler MRG’de ne sinyal de¤i-

yel proteoglikan kayb›, artm›ﬂ s›v› içeri¤i ve

ﬂiklikleri ne de k›k›rdak yüzeyinin histomorfo-

yüzeyel katmanlardaki fibrilasyonla karakterli-

metrik gösterilmesiyle geçerli olarak ortaya

dir. Osteoartritin bu erken fazlar›nda, yukar›-

konabilmiﬂtir. Bu nedenle henüz klinik de¤er-

da da belirtildi¤i gibi, hiyalin k›k›rdakta su tu-

lendirmede önemleri yoktur.
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Resim 12.4. Hallux valgusta osteoartrit.

ölçümlerindeyse, ayn› kesit düzlemlerinin tekrarlanmas› güçtür. Hacim ölçümü ile k›k›rda-

Resim 12.3. Elde osteoartrit.

¤›n durumu hakk›nda daha iyi yorum yap›labilir.

12.2.2 / ‹lerlemiﬂ K›k›rdak
Defektlerinin Gösterilmesi

Ancak hiyalin k›k›rdak hacminin üç boyut-

MRG, kondromalazide Outerbridge II. De-

lu ölçülmesi de bugün için sorunludur. ‹dentik

rece’den daha ileri k›k›rdak defetlerini de¤er-

kesit düzlemleri oluﬂturman›n güçlü¤ü nede-

lendirmede uygundur. Osteoartritin ileri evre-

niyle, tek kesitten hiyalin k›k›rdak hacmini he-

lerinde

daha

saplayacak bilgisayar programlar› geliﬂtirilmiﬂ-

düﬂüktür. Çünkü bunlar›n tan›s› klinik ve di-

tir. Ancak bugün için klinik çal›ﬂmalarda,

rekt radyolojik bulgular ve anamnezle konabi-

henüz histomorfometrik geçerlilikleri kan›t-

lir.

lanmam›ﬂ k›k›rdak hacmi ölçümleri kullan›l-

MRG’nin

tan›daki

de¤eri

maktad›r.14 Ayr›ca erken evredeki kondromala-

12.2.3 / K›k›rdak Kal›nl›¤› ve
Hacminin Ölçülmesi
Osteoartritin erken evrelerinde k›k›rdak

zilerde ödem nedeniyle k›k›rdak kal›nl›¤›n›n
ve hacminin artabilece¤i, bunun da yanl›ﬂ de¤erlendirmelere yol açabilece¤i gözönünde tu-

kal›nl›¤› hem farkl› eklemler aras›nda hem de

tulmal›d›r.12-14

ayn› eklem içinde çok de¤iﬂken oldu¤undan,

osteoartritte diz ekleminin farkl› kompart-

MRG ile hiyalin k›k›rdak yüksekli¤i ölçümü

manlar›ndaki k›k›rdak kayb›, araﬂt›r›c›n›n ken-

erken de¤iﬂikliklerin gösterilmesinde uygun

di içinde ve araﬂt›r›c›lar aras›ndaki bulgularda

de¤ildir.

12,17

Kontrol incelemelerindeki kal›nl›k

Bunun

d›ﬂ›nda

ﬂiddetli farkl›l›klara aç›kt›r.17
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