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Özet

Summary

Osteoartrit (OA), en s›k görülen eklem a¤r›s› sebebidir. Direkt radyografi, progresyonunun de¤erlendirilmesi için en s›k kullan›lan
yöntemdir. Uygulamas› ve eriﬂimi kolay olmakla birlikte ayn› zamanda ucuz bir yöntemdir. Direkt radyografik semikantitatif ve kantitatif evreleme sistemlerinin kullan›lmas› hastal›¤›n ilerlemesinin takibinde daha hassas de¤erlendirme sa¤lar. Fakat kulland›¤›m›z skorlama sistemlerinde hala validasyon sorunu vard›r. Gözlemci içi ve
aras› de¤iﬂkenli¤in fazla olmas›, eklem aral›¤›ndaki de¤iﬂiklikleri tespit için çok hasta içeren, uzun süreli büyük çal›ﬂmalar›n yap›lmas›n›
gerektirir. OA tan› ve takibinde ultrasonografi ve manyetik rezonans
kullan›m›n›n son y›llarda h›zla artmas›na ra¤men geliﬂmiﬂ ülkelerdeki ilaç onaylay›c› otoriteler taraf›ndan bir ilac›n hastal›k modifiye edici ajan olarak tan›mlanabilmesi için kabul edilen tek yöntem direkt
grafide kantitatif yöntemler ile eklem aral›k geniﬂli¤i ölçümüdür.

Osteoarthritis is the most common cause of joint pain. Direct
Radiography is the most frequently used method for diagnosis, as
well as evaluate of its progression. It is both inexpensive and readily available. Semiquantitative grading systems and quantitative
measurement methods allow for more precise assessment of the
progression of disease, however there still exists validation problem in the available scoring systems. There are often large intraand inter observer variability, necessitating larger studies to detect
meaningfull change in joint space width. Despite the wide spread
use of ultrasonography and magnetic resonance imaging, quantitative measurement of joint space width remains to be the only
acceptable methodology by medical authorities in the process of
accepting a product as disease modifying.
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Osteoartrit (OA), en s›k görülen eklem a¤r›s› sebebidir. Genetik, metabolik ve biyokimyasal faktörlerin de¤iﬂik oranlarda etkileﬂimiyle oluﬂan k›k›rdak hasar› ile ortaya ç›kan ancak birçok olguda enflamasyon bulgular›n›n
da eﬂlik etti¤i bir dejeneratif süreç olarak tan›mlanabilir.
Bu durum; k›k›rdak, kemik ve sinovyumun interaktif hasarlanmas› ve tamirini içeren patolojik bir süreçtir.[1] S›k-

l›kla, diz, vertebralar ve kalça gibi yük taﬂ›yan eklemlerde
ve el eklemlerinde görülmektedir.[2] Diz, vücut a¤›rl›¤›n›
taﬂ›yan eklem olmas›n›n yan› s›ra biyomekanik özellikleri nedeni ile OA’da en s›k etkilenen eklemlerdendir.
Uzayan yaﬂam sürecinin bir sonucu olarak yaﬂl› popülasyonun artmas› nedeniyle OA prevalans› giderek artmaktad›r.[3] OA’da klinik, yavaﬂ ve sinsi olarak geliﬂir. Hasta-
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l›¤›n semptomlar›ndan sorumlu primer hasar›n k›k›rdakta oldu¤unu düﬂündüren birçok çal›ﬂma olmas›na ra¤men, son y›llarda OA, eklemi oluﬂturan tüm doku ve hücre gruplar›n›n iﬂtirak etti¤i bir patolojik süreç olarak de¤erlendirilmektedir.[4] Bu süreç sonucunda eklemin biyomekanik dinamikleri bozulur ve eklemde fonksiyonel
yetmezlik geliﬂir. Osteoartrit patogenezinde, kondrositlerde proliferasyon olmakla beraber, anormal fizyolojik
cevaba yol açan birçok faktörün metabolik de¤iﬂikliklerde rol almas› ve k›k›rdak hasar›n›n tamirinde yetersiz kalmas›n›n rol al›yor olmas› muhtemeldir.[5] Osteoartrit tedavisinde halen esas hedef a¤r› kontrolünün sa¤lanmas›
olmakla beraber yap›sal hasar› azaltacak ya da yavaﬂlatacak ve sekonder enflamasyonu ortadan kald›racak hastal›k modifiye edici ilaçlarla ilgili çok say›da çal›ﬂma devam
etmektedir.[6] Radyolojik de¤erlendirme için direkt grafiler, ultrasonografi (USG), manyetik rezonans (MR), bilgisayarl› tomografi ve sintigrafiden yararlan›labilir. Bu
yöntemlerin, yap›sal hasar›n tespiti ve potansiyel hastal›k
modifiye edici ajanlar›n etkinli¤inin de¤erlendirilmesi
aç›s›ndan hastal›¤›n progresyonunun tespitinde yeri olabilir.[7] Gerek yap›sal hasar›n, gerekse tedavi yan›t›n›n objektif olarak de¤erlendirilmesi için kullan›lacak kantitatif
ve hassas radyolojik ölçütlere ihtiyaç vard›r.[8]

Konvansiyonel Radyografik De¤erlendirme
Direkt radyografi osteoartrit görüntülenmesinde y›llardan beri kullan›lan yayg›n, kolay ve ucuz bir yöntemdir.
Radyasyon maruziyeti, iki boyutlu görüntü olmas›, gebelerde uygulanamamas›, kemik d›ﬂ› eklem bulgular› için s›n›rl› bilgi vermesi dezavantajlar›d›r. Doz ayarlanmas›nda
hata veya uygun olmayan teknikle çekilmesi de¤erlendirme s›ras›nda yan›lt›c› olabilmektedir.[9] Ayr›ca, osteoartrozun erken evrelerinde tan› koymakta yetersiz kalabilmektedir. Direkt grafi görüntülenmesiyle eklem aral›¤› kayb›,
subkondral skleroz, kist formasyonu ve osteofitler gözlenebilir. Ayr›ca eklem boﬂlu¤undaki yabanc› cisimler ve eklem yüzeyindeki düzensizlikler gözlenebilir.
Direkt radyografi ile de¤erlendirmede s›kl›kla kullan›lan semikantitatif skorlama sistemlerinden KellgrenLawrence skorlama sistemi, eklem aral›¤›nda daralma,
osteofit ve skleroza göre yap›lmaktad›r.[10] Ancak, baz›
hastalarda eklemde daralma, baz›lar›nda da osteofit ön
planda oldu¤u için skorlama sistemlerinde hafif-orta evre
hastal›k ay›r›m› zor olmaktad›r. Hastal›k progresyonunun bu skorlama sistemi ile de¤erlendirilmesi, patogenezin yavaﬂ ilerlemesi göz önünde bulunduruldu¤unda hastal›k modifiye edici ajan çal›ﬂmalar›nda y›llarla ifade edilecek çok uzun sürelere ihtiyaç do¤urmaktad›r. Bir baﬂka
semikantitatif skorlama sistemi Osteoarthritis Resarch
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Society International (OARSI) s›n›flamas› olup KellegrenLawrence skorlamas›yla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda tibiofemoral
eklem aral›¤›n›n daralmas›n› ve dizin farkl› kompartman›ndaki osteofitleri derecelendirebilmesi sayesinde daha
hassas bir de¤erlendirme sa¤layabilir.[11] Ancak, semikantitatif olmas› nedeniyle radyografik progresin gözlenmesi için çal›ﬂmalar›n y›llarca sürmesi gerekmektedir.
Diz ve kalça osteoartritinde, hastal›¤›n progresyonunun
objektif de¤erlendirilmesinde, k›k›rdak kayb›n›n kantitatif
metodlarla gösterilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, manuel veya dijital olmak üzere birçok kantitatif yöntem tan›mlanm›ﬂ ve valide edilmiﬂtir. Halen, bu yöntem Amerika Birleﬂik Devletleri, Foot and Drug Administrat›on (FDA) taraf›ndan ilac›n onay alabilmesi için hastal›k modifikasyonunda etkinli¤in gösterilmesinde kabul gören tek yöntemdir. Yani, bir ilac›n hastal›k modifiye edici ajan kabul edilebilmesi için direkt radyografik yöntemler ile eklem aral›¤›nda daralmay› yavaﬂlatt›¤›n› göstermesi beklenmektedir.
K›k›rdak kayb›, diz ekleminde medial ve lateral eklem aral›¤›ndan ölçülebilir. Diz ekleminde hastalar›n ço¤u medial
daralma gösterdi¤inden, genellikle ölçümler medialden yap›lmakta ve direkt grafilerde, medial femoral kondil ile medial tibial plato aras›ndaki mesafe milimetrik olarak kantifiye edilmektedir (ﬁekil 1). Ayakta dik dururken ekstansiyonda çekilen grafiler, her ne kadar vücut a¤›rl›¤› biniyor
olmas› nedeniyle k›k›rdak de¤erlendirmesi için uygunsa da,
hassas kantifikasyonda hata oluﬂturabilmektedir. Eklem
aral›¤›n›n düzgün bir ﬂekilde ölçülebilmesi için tibia platosunun ön ve arka hatt›n›n üst üste denk gelmesi, X ›ﬂ›n› ile
paralelli¤in sa¤lanmas› gerekmektedir. Bu amaçla de¤iﬂik
protokoller oluﬂturulmuﬂtur. Bunlar aras›nda, semifleksiyonda AP görüntüleme, floroskopik yard›ml› protokoller
ve semifleksiyonda metatarsofalangeal görüntüleme gibi
protokoller bulunmaktad›r. Aﬂ›r› kilo veya kilo de¤iﬂimi,
a¤r›, diz ve kaset aras›ndaki mesafe eklem aral›¤›n›n ölçümünü etkileyen ve hataya neden olabilen parametrelerdir.
Radyografide optimal pozisyon ve görüntüleme için kulla-

ﬁekil 1. Diz eklemi medial eklem aral›¤› ölçümü.
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n›lan protokoller halen tart›ﬂmal›d›r. Film çekim tekni¤i,
de¤erlendiren hekimin deneyimi gibi birçok parametreden
de etkilenme riski vard›r. Ayr›ca direkt radyografi bir çok
çal›ﬂmada halen kullan›lmas›na karﬂ›n erken evre minimal
kartilaj tutulumunu görüntülemede yeterince faydal› de¤ildir. Yap›sal de¤iﬂiklikler çok yavaﬂ geliﬂti¤i için günümüzde modifiye edici ilaçlar›n tedavi yan›t›n›n de¤erlendirilmesinde daha farkl› görüntüleme yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktad›r.

Ultrasonografi
Son y›llarda, muskuloskeletal USG kullan›m›n›n artmas› ile di¤er birçok romatolojik hastal›kta oldu¤u gibi osteoartrit tan› ve takibinde de kullan›m› giderek yayg›nlaﬂmaktad›r. Radyasyon içermemesi, gebelerde güvenle kullan›lmas› ve birçok eklemin ayn› seansta de¤erlendirilebilmesi, kemik doku d›ﬂ›ndaki yumuﬂak doku ve sinovium ve
kartilaj hakk›nda da fikir vermesi avantajlar›d›r. USG ile
eklem içindeki s›v› muayeneden daha hassas olarak tespit
edilebilmekte, eklem aral›¤›ndaki enflamatuvar süreç kolayl›kla gözlenebilmektedir. Osteofit ve iliﬂkili kistik ve
sklerotik yap›lar de¤erlendirilebilmektedir. Ayr›ca, kronik
de¤iﬂikliklerin belirlenmesinin yan› s›ra, aktif - inaktif sinovit ay›r›m›, erken dönem hastalar›n tespiti ve di¤er hastal›klar›n ay›r›c› tan›s› aç›s›ndan yard›mc› olmaktad›r.[12] EULAR çal›ﬂma grubunun yapt›¤› bir çal›ﬂmada USG’nin OA
el tutulumunda osteofit ve eklem aral›¤›ndaki daralmay›
tespitte radyografiden daha duyarl› oldu¤u bulunmuﬂtur.
USG, son dönemlerde umut vaat etse de, OA de¤erlendirmesinde standart bir skorlama sistemi olmay›ﬂ› nedeniyle
yeni çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r. Kiﬂiye ba¤›ml› olmas› ve halen her merkezde olmamas› ise dezavantajlar›d›r.]

Manyetik Rezonans
Osteoartritte k›k›rdak, eklem ve periartiküler yap›lar›n ayr›nt›l› de¤erlendirilmesi için kullan›labilecek bir di¤er yöntemde MR’dir.[13,14] OA’da MR görüntüleme için
birçok skorlama sistemi oluﬂturulmuﬂtur. Ancak, pahal›
olmas›, kapal› alan korkusu ve iﬂlemin uzun sürmesi dezavantajlar›d›r. ‹leriki y›llarda, hastal›k modifiye edici
ajanlar›n etkinliklerinin gösterilmesinde önemli bir yeri
olaca¤› öngörülmektedir.

Sonuç
Direkt radyografi kolay ulaﬂ›labilir ve ucuz bir yöntemdir. Bu nedenle halen OA tan› ve takibinde klinikte en s›k
kullan›lan yöntemdir. Semikantitatif evreleme sisteminin
kullan›lmas›, hekimlerin ayn› dili konuﬂabilmesi ve standart bir de¤erlendirme yapabilmesi aç›s›ndan avantajl›d›r.
Fakat tan› için kulland›¤›m›z skorlama sitemlerinde vali-

dasyon sorunu vard›r. A¤r› ve fonksiyonel durum ve yaﬂam
kalitesi ile radyolojik skorlar her zaman korele olmamaktad›r ve sadece direkt radyografik bulgularla tedavi planlanmas› yan›lt›c› olabilmektedir. Hastal›kla iliﬂkili fonksiyonel
durum radyografik skor ile fonksiyonel bir de¤erlendirme
olan Western Ontario ve McMaster Üniversitesi Osteoartrit ‹ndeksi (WOMAC) skoru her zaman korele olmamaktad›r. Bu nedenle hem radyolojik hem de fonksiyonel durum ve a¤r› ile ilgili daha objektif de¤erlendirme yapabilece¤imiz skorlama sistemlerine ihtiyac›m›z vard›r. USG ve
MR’›n kullan›lmas› eklem ve eklem çevresi hakk›nda çok
daha ayr›nt›l› bilgi verse de MR’›n pahal› olmas› ve yayg›n
olmamas›, USG’nin kiﬂiye ba¤›ml› olmas› ve standart skorlama sisteminin olmamas› nedeniyle halen direkt radyografi OA tan› ve tedaviye yan›t›n de¤erlendirilmesinde en
yayg›n kullan›lan yöntem olarak kalmaya bir süreli¤ine daha devam edecek gibi görünmektedir. Günümüzde halen,
hastal›k modifiye edici bir ajan›n etkinli¤i ispat etmek için
eklem aral›¤›ndaki daralma h›z›n› azaltt›¤›n›n direkt radyografide kantitatif olarak gösterilmesi beklenmektedir.
Ancak, direkt radyografik ölçümler eklem çevresindeki yap›lar›, kemik doku ve sinovyumdaki patolojik de¤iﬂiklikler
ve enflamasyonun gösterilmesi aç›s›ndan yetersizdir. Eklem ve eklem çevresindeki tüm dokulardaki de¤iﬂiklikleri
kantifiye etme kapasitesinde, validasyonu kolay ve yayg›n
kullan›m› mümkün, yeni yöntemlere ihtiyaç vard›r.
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