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Rektum kanserinin MR görüntüleme
tekniğiyle kapsamlı bir şekilde evrelenmesi
Arnd-Oliver Schäfer, Mathias Langer; Freiburg Üniversitesi Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Tanı ve Tedavi Birimi, Freiburg, 
Almanya

Sliding Multislice uygulamalı, hareketli masalı MR görüntülemesinin, yüksek 
çözünürlüklü rektum kanseri evreleme ile birlikte tatbik edildiğinde, tarama 
verimliliğini ve teşhis doğruluğunu büyük oranda artırdığı kanıtlandı.
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1 Ekstramüral vasküler invazyonlu (ok ile 
gösterilen), T4b evresinde rektum kanserli 
(sperma kesesi, prostat), 57 yaşında erkek hasta. 
Yüksek çözünürlüklü T2w TSE tekniği ile 
desteklenen MR görüntüleme ile kapsamlı 
evreleme (1A), DCE-MRI (1B), DWI (1C) ve ADC 
haritası (1D), TimCT Oncology sisteminin 
kullanıldığı HASTE-TIRM (1E), Tissue 4D ile 
tarama sonrası görüntü işleme (1F). Görüntüler, 
1,5T MAGNETOM Aera sistemi ile çekilmiştir.
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Çok-teknikli tedaviler sayesinde rektum 
kanseri için lokal tümör kontrolü zaten 
kullanılan bir teknik olsa da hastalığın 
metastaza neden olma doğal eğilimi hâlâ 
çözülmemiş bir problem olarak karşımızda 
duruyor ve tanı ve tedaviye yönelik 
gelecek stratejilerin önünde önemli 
bir zorluk teşkil ediyor. Uzun dönemli 
standart neoadjuvan kemoradyoterapinin 
hastalığın lokal nüksetme riskini azalttığı 
kanıtlandı ama bu tedavinin potansiyel 
metastazların biyolojik davranışları 
üzerinde somut bir etkisi bulunmuyor. 
Bu bağlamda ve ilave bulguların tedavi 
stratejisini değiştirebileceği gerçeğinden 
hareketle Ayez ve arkadaşları [1], 
yaptıkları çalışmada, uzun süreli 
neoadjuvan tedavinin tamamlanmasının 
ardından gerçekleştirilecek göğüs ve 
abdomen CT taramalarıyla, lokal olarak 
ilerlemiş rektum kanserinin yeniden 
evrelenmesini tavsiye ediyorlar.
Bu koşullar altında, tek bir tanısal 
tekniğin kullanıldığı kapsamlı evreleme 
algoritmalarının kullanımı son derece 
uygun bir seçenek. Lokal olarak ilerlemiş 
rektum kanseri için kilit öneme sahip 
bir evreleme aracı olarak kabul edilen 
özelleştirilmiş manyetik rezonans 
görüntüleme (MRI) tekniği, özellikle 
mezorektal infiltrasyonun büyüklüğü ve 
en önemli prognostik gösterge [2] olarak 
kabul edilen çevresel rezeksiyonunun 
durumunu gösteriyor. TimCT Oncology 
tekniğindeki benzer, sürekli hareketli 
bir hasta masasının kullanıldığı tam 
vücut MR görüntüleme, ilk olarak 2005 
yılında kurumumuzca geliştirildi ve 2006 
yılında yine kurumumuz tarafından klinik 
uygulamalarda kullanılmaya başladı 
[3,4]. Sliding Multislice uygulaması ise, 
özellikle akciğerler, karaciğer, bezeler 
ve kemikler gibi uzak alanlara yayılmış 
rektum kanserinin evrelemesi için 
göğüs, abdomen ve pelvisi kapsıyor. 
Sliding Multislice uygulamalı, hareketli 
masalı MR görüntülemesinin, yüksek 
çözünürlüklü rektum kanseri evreleme 
ile birlikte tatbik edildiğinde, tarama 
verimliliğini ve teşhis doğruluğunu büyük 
oranda artırdığı kanıtlandı. Heyecan 
verici bu tekniğin benimsenmesiyle 
rektum kanserlerinin MR görüntüleme 
ile gerçek anlamda kapsamlı evrelenmesi 
artık mümkün. Bu yöntem kolorektal 

cerrahlar, radyasyon onkologları ve 
onkologlar tarafından geniş çaplı 
onay gördü. Teknolojik gelişmeler, 
pelvis ve üst abdomen için difüzyon 
ağırlıklı görüntüleme (DWI) ile tarama 
sonrası görüntü işleme için Tissue4D 
platformunun kullanıldığı, yüksek 2B 
kontrastlı, lokal, dinamik (DCE) MR 
görüntüleme tekniklerini eklemek 
suretiyle görüntüleme portföyümüzü 

daha da çeşitlendirdi. Hastaların 
neoadjuvan kemoradyasyona verdikleri 
erken yanıtı daha iyi tanımlamak ve 
tümör agresifliğini daha geniş kapsamlı 
öngörebilmek için, bizim görüşümüze 
göre, gelecekte rektum kanserinin MR 
görüntüleme tekniğiyle kapsamlı bir 
şekilde evrelenmesi alanında bir sonraki 
mantıklı adım olarak çok parametreli MR 
görüntüleme tekniğine ihtiyaç bulunuyor.

2A

2B 2C

2D

2 T4a evresinde rektum kanserli, 56 yaşında erkek hasta. 1.5T MAGNETOM Aera ile çok parametreli 
görüntüleme. (2A) Morfolojik genel bakış. (2B) 1.000 s/mm2 b-değeriyle difüzyon ağırlıklı görüntüleme. 
(2C) ADC tümörü (yeşil ok): 0,74 x10-3 mm2/s ve nodül (turuncu ok): 0,692x10-3 mm2/s. (2D) Renk kodlu 
parametrik harita, eğri ve histogramlar için syngo Tissue 4D yazılımıyla tarama sonrası görüntü işleme.
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Temel görüntü

Kontrol

3 İlerlemiş rektum kanserli 73 yaşında hasta. Neoadjuvan kemoradyasyondan önce (3A) ve sonra (3B) gerçekleştirilen MR tarama. ypT3N2a(5/14), gerileme düzeyi 3 
(canlı tümör hücrelerinin %50’den fazlası), akciğer metastazlarının (oklar ile gösterilen) gelişimi. Görüntüler, 1,5T MAGNETOM Avanto sistemi ile çekilmiştir.
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Clinical Sports and Trauma Imaging

Patient history

Patient is a professional basketball 
player, 13 months after left knee medial 
femoral condyle microfracture, and 
approximately 5 months after left knee 
hardware removal from prior patellar 
fracture. He reports no symptoms in 
either knee. There is a history of pro-
gressive cartilage degeneration in the 
right knee.

Physical examination
Examination of the left knee reveals 
a mild joint effusion. There is good 
patellar mobility and minimal crepitus 
under the patella. Range of motion is 
from full extension to 135 degrees. Neg-
ative tests include Lachman, McMurray, 
anterior drawer, posterior drawer and 
pivot-shift. The knee is stable to varus 
and valgus stresses. He has no focal 

point tenderness. There is normal patel-
lar tracking. There is mild atrophied 
quadriceps on the left as compared to 
the right.

Imaging fi ndings
X-rays demonstrate no changes in his 
joint space and there is no acute fracture 
identified.

Case Series Sports and Trauma Imaging
Eric K. Fitzcharles, M.D.; Charles P. Ho, Ph.D., M.D.

Steadman Philippon Research Institute, Vail, CO, USA

1 (1A) Initial study: Sagittal fat suppressed proton density-weighted image showing a new area of chondral thinning and fissuring with 
irregularity, areas to bone, delamination, and flap, with marked underlying osseous edema (arrow). (1B) 43 days later: Sagittal fat suppressed 
proton density-weighted image, showing a more focal sharply marginated 1.0 cm full thickness chondral defect and with areas of undermin-
ing and possible flap at the inferior margin. This appears more severe than on the prior exam.

1A 1B

Case 1: Chondral delamination in the knee

normaldi. Sol quadriceps kasında, sağ tarafa 
göre hafif bir atrofi bulunuyordu. 

Görüntüleme bulguları
Hastanın röntgeninde, eklem boşluğunda 
herhangi bir değişiklik veya akut bir kırık 
tespit edilmedi.

Hastanın hikayesi
Profesyonel bir basketbol oyuncusu 
olan hasta, sol diz mediyal femoral 
kemik ucu kırığından 13 ay ve ön patella 
kırığından sol diz implant donanımının 
sökülmesinden yaklaşık 5 ay sonra 
hastaneye başvurdu. Hasta, herhangi bir 
dizinde belirti olmadığını bildirdi. Geçmişte 
hastanın sağ dizinde progresif kıkırdak 
dejenerasyonunun söz konusu olduğu 
öğrenildi.

Fiziki muayene
Sol diz muayenesinde, eklemde hafif bir 
eflüzyon tespit edildi. Patella hareketi 
normaldi, patella altında minimal düzeyde 
krepitus mevcuttu. Dizin hareket aralığı, 
tam açma ile 135 derece arasında 
değişiyordu. Yapılan Lachman, McMurray 
ve pivot-shift testlerinin sonuçları negatif 
olarak belirlendi. Hastanın dizi, varus ve 
valgus streslerine karşı stabildi. Hastada, 
fokal nokta hassasiyeti yoktu. Patella yolu 

Travma ve spor yaralanmalarında medikal 
görüntüleme vakaları
Eric K. Fitzcharles, M.D.; Charles P. Ho, Ph.D., M.D., Steadman Philippon Araştırma Enstitüsü, Vail, CO, ABD

Medikal görüntüleme, travma ve spor yaralanmalarında doğru ve zamanında 
teşhis açısından büyük önem taşıyor.

Vaka 1: Dizde kondral delaminasyon

1 (1A) Ön çalışma: Yağ süpresyonlu, proton yoğunluk ağırlıklı sagital görüntüde, yeni bir alanda kondral incelme ile düzensiz çatlaklar, kemiğin çıkmak üzere olduğu 
alanlar, delaminasyon ve flepler olduğu görülüyor. Ayrıca ok ile işaretlenen bölümde, arka kısımda bir kemik ödemi bulunuyor. (1B) 43 gün sonra: Yağ süpresyonlu, 
proton yoğunluk ağırlıklı sagital görüntüde, daha fokal olarak keskin marjinler ile belirtilmiş 1,0 cm tam kalınlıkta kondral bozulma, inferior marjinde altı oyulmuş 
alanlar ve muhtemel bir flep görülüyor. Bu analiz, bir önceki analize göre daha ciddi sonuçlar olduğunu ortaya koyuyor.
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Case 1: Chondral delamination in the knee
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Sports and Trauma Imaging Clinical

MRI initial study: 
(Figs. 1A, 2A and Table 1) 
1. Trochlea: In the central and medial 

aspects, there is an area of chondral 
thinning and fissuring with irregular-
ity, areas to bone, delamination, and 
flap, with marked underlying osseous 
edema. This is new since the prior 
outside examination. 

2. Medial femoral condyle: Slight interval 
progression of irregularity, increased 
signal, and edema in the vicinity of the 
posterior weightbearing surface, at the 
microfracture site, now with a new 
1.1 cm area of delamination immedi-
ately posterosuperior to the microfrac-
ture site.

3. Patellar chondral thinning and fissur-
ing with osseous ridging, areas to bone, 
and edema, most likely showing interval 
worsening since the prior examination.

Assessment

Professional basketball player, 13 months 
status post left knee arthroscopy with 
chondroplasty, debridement and medial 
femoral condyle microfracture. He is 
doing well clinically and has no symp-
toms, but there is a new area of cartilage 
thinning and bone edema just posterior 
and superior to his medial femoral con-
dyle microfracture. 
Plan after first MRI: Since he is asymp-
tomatic, the decision is made to continue 
physical therapy, and start gentle agility 
drills. Repeat MRI of the left knee is 
planned in 2–3 weeks to determine the 
stability of the findings.

MRI 43 days later: 
(Figs. 1B, 2B, 3, and Table 1)
1. Trochlea: 1.2 × 2.3 cm area of chondral 

thinning and fissuring with areas to 
bone, and underlying osseous edema, 
with more focal sharply marginated 
1.0 cm full thickness chondral defect 

and with areas of undermining and pos-
sible flaps. This appears more severe.

2. Lateral femoral condyle: New 5 mm 
area of heterogenous increased signal 
along the bone cartilage interface of 
the posterior weightbearing surface, 
possibly representing an area of soft-
ening and blistering, and/or under-
mining and delamination.

3. Medial femoral condyle: Little or no 
change involving the 1.1 cm area of 
high signal chondral undermining and 
delamination immediately posterosu-
perior to the microfracture site. There 
is irregularity and increased signal 
involving the microfracture site, possi-
bly with slightly more severe increased 
signal and possible slight osseous 
 pitting along the bone-cartilage inter-
face of the microfracture site.

4. Patellar chondral thinning and fissur-
ing with osseous ridging and areas 
to bone, as well as edema, slightly more 
severe than on the prior examination.

2A 2B

2 (2A) Initial Study: Axial fat suppressed proton density-weighted image showing no chondral defect (arrow) in the lateral femoral condyle. 
(2B) 43 days later: Axial fat suppressed proton density-weighted image, showing a new 5 mm area of heterogenous increased signal (arrow) 
along the bone cartilage interface of the posterior weight-bearing surface of the lateral femoral condyle, possibly representing an area of 
 softening and blistering, and/or undermining and delamination.

sonuçlar olduğunu ortaya koyuyor.
2 Lateral femoral kondil: Ağırlığı taşıyan 

arka yüzeyin kemik kıkırdağı ara 
yüzeyi boyunca, heterojen sinyal 
yoğunlaşmasının gözlemlendiği 5 
mm’lik yeni bir alan tespit edildi. Bu, 
muhtemelen kemik yumuşaması ve 
kabarması ve/veya kemik oyulması ve 
delaminasyon olduğunu gösteriyor

3 Mediyal femoral kondil: Mikro kırık 
alanının hemen posterosuperior 
kısmındaki, yüksek sinyalli, kondral 
oyulması ve delaminasyonun dahil 
olduğu 1,1 cm’lik alanda çok az değişiklik 
görüldü ya da hiç değişiklik görülmedi. 
Mikro kırığın da dahil olduğu alanda 
düzensizlik ve yüksek sinyal tespit edildi. 
Muhtemelen mikro kırık alanının kemik-
kıkırdak ara yüzeyi boyunca oyulmuş 
hafif kemik dokusu ile birlikte biraz daha 
kuvvetli bir sinyal tespit edildi.

4 Patella kondral incelme, kemik sertleşmeli 
çatlaklar, kemiğin çıkmak üzere olduğu 
alanlar ve ödem bulunduğu görüldü. Bu 
taramadaki bulgular, bir önceki taramaya 
göre biraz daha ciddi görünüyor.

MR görüntüleme ön çalışması:
(Şekiller 1A, 2A ve Tablo 1)
1 Troklea: Merkez ve mediyal kısımlarda, 

bir bölgede kondral incelme ile düzensiz 
çatlaklar, kemiğin çıkmak üzere olduğu 
alanlar, delaminasyon ve flepler ile arka 
kısımda bir kemik ödemi bulunuyordu. 
Bu bulgular, dışarıda yapılan bir önceki 
taramanın sonuçlarından farklıydı.

2 Mediyal femoral kondil: Mikro kırık 
bölgesinde, hafif aralıklı ilerleyen 
düzensizlik, sinyalde artış ve ağırlığı 
taşıyan arka yüzey boşluğunda ödem 
tespit edildi. Ayrıca mikro kırık alanının 
posterosuperior kısmında 1,1 cm’lik yeni 
bir delaminasyon alanı keşfedildi.

3 Patella kondral incelme, kemik sertleşmeli 
çatlaklar, kemiğin çıkmak üzere olduğu 
alanlar, delaminasyon ve flepler olduğu 
görüldü. Büyük bir ihtimalle aralıklar, son 
taramadan beri kötüleşmiş durumdaydı.

Değerlendirme
Profesyonel basketbol oyuncusu olan hasta, 
13 ay önce mediyal femoral kondile mikro 
kırık yöntemi ve sol dizindeki atroskopiye 

karşı kondoroplasti ve debridman 
operasyonları geçirdi. Hasta, klinik açıdan 
gayet iyi durumda ve herhangi bir belirti 
söz konusu değil. Ancak mediyal femoral 
kondil mikro kırığının posterior ve superior 
kısımlarında yeni bir kıkırdak incelmesi ve 
kemik ödemi bulunuyor. 
İlk MR görüntülemeden sonra belirlenen 
tedavi planı: Hastanın asemptomatik 
olması nedeniyle tedavi için alınan karar, 
fizyoterapiye devam etmek ve hafif çeviklik 
egzersizlerine başlamaktı. Bulguların stabil 
olup olmadığını belirlemek amacıyla, 
sol dizin 2-3 hafta içerisinde tekrar MR 
görüntülemeye tabi tutulması planlanıyor.

43 gün sonra ikinci MR görüntüleme:
(Şekiller 1B, 2B, 3 ve Tablo 1)
1 Troklea: 1,2x2,3 cm’lik bir alanda kondral 

incelme ile çatlaklar, kemiğin çıkmak 
üzere olduğu alanlar, arka kısımda kemik 
ödemi daha fokal olarak keskin marjinler 
ile belirtilmiş 1,0 cm tam kalınlıkta 
kondral bozulma, altı oyulmuş alanlar 
ve muhtemel bir flep görülüyor. Bu 
analiz, bir önceki analize göre daha ciddi 

2 (2A) Ön Çalışma: Yağ süpresyonlu, proton yoğunluk ağırlıklı aksiyel görüntüde, lateral femoral kondilde herhangi bir kondral kusur (ok ile gösterilen) görülmüyor.
(2B) 43 gün sonra: Yağ süpresyonlu, proton yoğunluk ağırlıklı aksiyel görüntüde, lateral femoral kondilde, ağırlığı taşıyan arka yüzeyin kemik kıkırdağı ara yüzeyi 
boyunca heterojen sinyal yoğunlaşmasının (ok ile gösterilen) gözlemlendiği 5 mm’lik yeni bir alan görülüyor. Bu, muhtemelen kemik yumuşaması ve kabarması ve/
veya kemik oyulması ve delaminasyon olduğunu gösteriyor.
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Surgical findings after second MRI:
1. Approximately 1 × 1 cm medial 

 femoral condyle chondral defect and 
delamination posterior to the previ-
ously microfractured defect. The micro-
fractured area of the medial femoral 
condyle previously looked to be in very 
good condition.

2. Left knee trochlear defect, measuring 
approximately 1.5 cm × 5 mm.

Chondroplasty and microfracture 
 performed: Unstable cartilage of the 
medial femoral condyle defect was 
debrided down to smooth, stable rims, 
with exposed subchondral bone. Similar 
debridement was performed about the 
trochlear defect. Microfracture was 
then performed at both sites.

Discussion
This case is a good example of progres-
sive chondral degeneration and delami-
nation in a professional athlete, with pro-
gression over time. This had a significant 
impact on the performance and career tra-
jectory of this athlete. Although this doc-
uments the patient’s left knee, there was 
similarly progressive chondral delamina-
tion disease in the right knee as well.
Articular cartilage damage within joints 
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3 Sagittal fat suppressed proton 
density-weighted image showing 
increased signal, undermining 
and possible delamination (long 
arrows) immediately postero-
superior to the microfracture site. 
This is new since a prior outside 
exam. There is irregularity and 
increased signal involving the 
microfracture site (wide arrow).

may result from chronic wear or acute 
injury. Chondral delamination refers to 
separation of the articular cartilage from 
the underlying cortical bone, parallel to 
the joint surface, and due to shear stress 
at the junction of the noncalcified and 
calcified cartilage. This process is often 
acute or acute-on-chronic. The overlying 
cartilage layer may be intact initially, but 
will often progress and develop fissuring 
and fragmentation, creating full thick-
ness chondral defects. Untreated delam-
inated chondral flaps will tend to enlarge 
over time.
The degree of pain is often related to 
the presence and severity of subchondral 
bone edema. There may also be locking, 
catching, and grinding.
The prevalence and incidence of chon-
dral delamination in the knee is not 
known. There is an association with other 
types of chondral degeneration includ-
ing defects, fissuring, and thinning [1]. 
There is also an association with menis-
cal tears [2]. In the patellofemoral com-
partment, there may also be an associa-
tion with patellar dislocation injuries.
Plain film examination is not sensitive 
for chondral delamination. MRI does 
provide visualization of articular carti-
lage, and more recent high field tech-

niques may be more sensitive for 
 chondral lesions due to their higher 
 resolution and smaller field-of-view. 
Although a 1996 study demonstrated 
poor sensitivity with MRI [3], this has 
improved with better exam techniques 
and increased radiologist knowledge 
and experience. Images show linear 
T2-weighted signal near the intensity 
of joint fluid at the interface of the artic-
ular cartilage and subchondral bone. 
One study revealed higher interobserver 
agreement among radiologists than 
among orthopedists in the evaluation 
of chondral knee lesions by MRI [4].
The mainstay of treatment is surgical 
debridement, followed by cartilage 
restorative procedure. The restorative 
procedure can take different forms, 
depending on the specifics of the indi-
vidual lesion, and this is beyond the 
scope of discussion of this report. Tech-
niques include microfracture, osteo-
chondral allograft (OATS), osteochondral 
allograft, and autologous cartilage 
implantation (ACI). A study reporting 
19 consecutive patients with acetabular 
chondral delamination showed excellent 
results at one year after reattachment 
with fibrin adhesive [5], however simi-
larly successful results have not been 
reported in the knee. Future techniques 
may include newer generation ACI, juve-
nile allograft cartilage, stem cells and 
scaffolds. Untreated chondral delamina-
tion carries a poor prognosis [3]. Delam-
inated chondral flaps will often enlarge 
over time due to ongoing stress at the 
bone-cartilage interface.

32   MAGNETOM Flash · 2/2012 · www.siemens.com/magnetom-world

Clinical Sports and Trauma Imaging

3

patella kayması yaralanmaları ile bir 
bağlantı söz konusu olabilir. Röntgen 
analizi, tek başına, kondral delaminasyon 
açısından hassasiyet yaratmıyor. Eklem 
kıkırdağının görüntülenebildiği MR 
görüntüleme tekniği ile yakın zamanda 
geliştirilen yüksek alanlı teknikler, yüksek 
çözünürlükleri ve küçük görüş alanları 
nedeniyle kondral lezyonlar açısından daha 
fazla hassasiyet yaratabiliyor. 1996 yılında 
yapılan bir çalışmada, MR görüntüleme 
tekniğinde zayıf olduğu ortaya konan söz 
konusu hassasiyet [3], zaman içinde gelişen 
tarama teknikleri ve radyologların artan 
deneyim ve bilgi birikimleri nedeniyle arttı. 
Çekilen görüntüler, eklem kıkırdağı ve 
subkondral kemiğin ara yüzündeki yoğun 
eklem sıvısı çevresinden T2-ağırlıklı lineer 
bir sinyal geldiğini ortaya koydu. Kondral 
diz lezyonlarının MR görüntüleme tekniği ile 
değerlendirildiği bir çalışmada, radyologlar 
arasında ortopedistlere kıyasla daha güçlü 
bir fikir birliği (gözlemciler arasında uzlaşı) 
gözlendi [4]. Tedavinin temelini, cerrahi 
debridman ve bunu takiben kıkırdak 
restorasyon prosedürü oluşturuyor. 
Restorasyon prosedürü, her bir lezyonun 
özelliklerine bağlı olarak farklı şekillerde 
gerçekleştirilebiliyor; ancak bu konu, bu 
makalenin tartışma kapsamı dışında kalıyor. 
Söz konusu restorasyon teknikleri arasında 
mikro kırık, osteokondral allogreft 
(OATS) ve otolog kıkırdak implantasyonu 
(ACI) bulunuyor. Asetabular kondral 
delaminasyonlu 19 ardışık hastanın 
analiz edildiği bir çalışmada, fibrin doku 
yapıştırıcıyla tekrar iliştirmeden bir yıl sonra 
mükemmel sonuçlar elde edildi [5], ancak 
diz bölgesinde benzer düzeyde başarılı 
sonuçların elde edilemediği bildirildi. 
Gelecekte uygulanabilir teknikler arasında, 
yeni nesil ACI, jüvenil allogreft kıkırdak 
tedavisi, kök hücre tedavisi ve scaffolding 
bulunuyor. Tedavi edilmeyen kondral 
delaminasyonu, kötü prognoza neden 
olabiliyor [3]. Delaminasyona maruz kalan 
kondral flepler, kemik-kıkırdak arayüzünde 
devam eden stres nedeniyle zaman içinde 
genişliyor.

İkinci MR görüntülemesinden sonra elde 
edilen cerrahi bulgular:
1 Daha önceden mikro kırık tekniği 

uygulanan alanın posterior kısmında, 
yaklaşık 1x1 cm’lik mediyal femoral 
kondil kondral defekt ve delaminasyon 
tespit edildi. Mediyal femoral kondile 
tatbik edilen ve önceden analiz edilmiş 
mikro kırık alanının çok iyi durumda 
olduğu gözlendi.

2 Sol dizde, yaklaşık 1,5x5 cm ebatlarında 
troklear defekt görüldü.

Kondroplasti ve mikro kırık tekniği 
uygulandı: Mediyal femoral kondilin 
stabil olmayan kıkırdağı, açıktaki 
subkondral kemik ile düz, stabil çıkıntılara 
dönüştürüldü. Troklear defekt için 
de benzer bir debridman prosedürü 
gerçekleştirildi. Daha sonra, her iki tarafa da 
mikro kırık tekniği uygulandı.

Tartışma
Bu vaka, profesyonel bir sporcuda, zaman 
içinde ilerleyen (progresif) kondral 
dejenerasyon ve delaminasyona iyi bir 
örnek oluşturuyor. Bu olayın, sporcunun 
performansı ve gelecek kariyeri üzerinde 
belirgin bir etkisi mevcuttu. Her ne kadar bu 
makalede hastanın sol dizinden bahsedilse 
de sağ dizde de benzer şekilde progresif 

bir kondral delaminasyon bulunuyordu. 
Eklemler içerisinde yer alan eklem kıkırdağı, 
kronik aşınma veya akut yaralanmalar 
nedeniyle zarar görmüş olabilir. Kondral 
delaminasyon, eklem kıkırdağının, 
kireçlenmiş ve kireçlenmemiş kıkırdakların 
kesişme noktasındaki kayma gerilimi 
nedeniyle, altta bulunan kortikal kemikten 
eklem yüzeyine paralel olarak ayrılmasını 
ifade ediyor. Bu durum, genelde akut veya 
kronik vakalarda akut bir olaydır. Üstteki 
kıkırdak katmanı, başlangıçta bu durumdan 
etkilenmeyebiliyor, ancak bu katmanda 
genelde zaman içinde çatlak veya kırıklar 
ortaya çıkıp ilerliyor. Bu durum da tam 
kalınlıklı kondral defektlere neden oluyor. 
Delaminasyona maruz kaldığı halde tedavi 
edilmeyen kondral flepler, zaman içinde 
büyüme eğilimi gösteriyor.
Ağrı düzeyi, genelde subkondral kemik 
ödeminin bulunup bulunmadığına ve varsa 
da bu ödemin ciddiyetine bağlı oluyor. 
Dizde ayrıca kilitlenme, tutulum ve aşınma 
gözlemlenebiliyor. 
Dizde kondral delaminasyonun ortaya 
çıkma ve tekrarlama sıklığı bilinmiyor. 
Ancak defektler, çatlaklar ve incelme dahil 
olmak üzere diğer kondral dejenerasyon 
türleri ile bir ilişki söz konusu [1]. Bu 
rahatsızlık, ayrıca menüsküs yırtıkları ile 
de bağlantılı [2]. Patellofemoral kısımda, 

3 Yağ süpresyonlu, proton 
yoğunluk ağırlıklı, sagital görüntüde, 
mikro kırık tatbik edilen alanın 
posterosuperior kısmında kemik 
oyulması ve muhtemel delaminasyon 
(uzun oklar) ile birlikte yüksek sinyal 
görülüyor. Bu bulgular, dışarıda 
yapılan bir önceki taramanın 
sonuçlarından farklı. Mikro kırığın da 
dahil olduğu alanda (geniş ve kısa 
ok) düzensizlik ve yüksek sinyal 
tespit edildi.
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Table 1: MRI technique.

Weighting and planes Field-of-
view

TR TE Sequence Slice 
thickness

GAP Matrix size

T2-weighted axial 115 5320 100 Turbo Spin Echo 3.2 mm 0.3 mm 512 × 512

Proton Density-weighted 
axial fat suppressed

150 1200 45
Turbo Spin Echo fat 

suppressed
2 mm 0.0 mm 256 × 256

Proton Density-weighted 
sagittal

140 2570 41 Turbo Spin Echo 2 mm 0.0 mm 256 × 256

Proton Density-weighted 
sagittal fat suppressed 

150 1200 45
Turbo Spin Echo
fat suppressed

2 mm 0.0 mm 256 × 256

Proton Density-weighted 
coronal

120 2770 31 Turbo Spin Echo 3 mm 0.3 mm 640 × 640

Proton Density-weighted 
coronal fat suppressed

160 6040 41
Turbo Spin Echo
fat suppressed

2 mm 0.3 mm 512 × 512

Case 2: Melorheostosis

Patient history
25-year-old male with right knee pain, 
mainly along the medial border of his 
patella and posterior. He states he hyper-
extended his right knee in 2006. He 
was evaluated and was diagnosed with 
melorheostosis and a possible fracture 
of the patella with migrating loose bod-
ies and was treated conservatively. He 
states that his pain has been continuous 
since then. He notes locking, catching, 
giving way, popping and grinding. 

Physical examination
Focal exam of right knee reveals no defor-
mity. No lesions, erythema, ecchymosis 
or edema when compared to the contra-
lateral limb. Flexion on his right 95 and 
on his left is 135 degrees. He has slight 
tenderness to palpation in the popliteal 
fossa as well as medial border of his 
patella. 

4 Lateral ankle 
radiograph show-
ing undulating 
cortical thickening 
and sclerosis 
(arrows) along the 
anterior, posterior, 
and epiphyseal 
cortices of the dis-
tal tibia, as well 
as involving the 
superior talus. 
Findings are con-
sistent with 
melorheostosis. 

4
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Hastanın hikayesi
Sağ dizinde, özellikle patellanın mediyal 
ve posterior sınırı boyunca ağrısı olan 25 
yaşında erkek hasta. Hasta, 2006 yılında sağ 
dizinde hiperekstansiyon olduğunu söyledi. 
O dönemde değerlendirmeye tabi tutulan 
hastaya, meloreostozis teşhisi konmuş, 
patellada olası bir kırık ve hareketli gevşek 
yapılar tespit edilmiş. Konservatif bir şekilde 
tedavi edilen hasta, o tarihten beri ağrısının 
kalıcı hale geldiğini belirtti; ayrıca dizinde 
zaman zaman kilitlenme, tutulma, çözülme, 
tıklama ve sıkışma olduğunu ekledi.

Fiziki muayene
Sağ dizin fokal analizinde herhangi bir 
deformasyona rastlanmadı. Kontralateral 
ekstremite ile kıyaslandığında herhangi bir 
lezyon, kızarıklık, morluk veya ödem tespit 
edilmedi. Sağ taraftaki esneme açısı 95, sol 
taraftaki esneme açısı 135 derece olarak 
tespit edildi. Hastanın diz ardı çukurunda 
ve patellanın mediyal sınırında palpasyona 
karşı hafif hassasiyetin söz konusu olduğu 
görüldü.

4 Bileğin lateral kısmının 
radyografi görüntüsünde, 
distal tibia (kaval) 
kemiğinin anterior, 
posterior ve epifizeal 
korteksleri ve talusun 
superior kısmı boyunca 
dalgalı kortikal kalınlaşma 
ve skleroz (oklar ile 
gösterilen) bulunduğu 
tespit edildi. Bulgular, 
meloreostoz teşhisi ile 
tutarlıdır.

Vaka 2: Meloreostozis

Tablo 1: MR görüntüleme tekniği

Ağırlıklandırma ve
düzlemler

Görüş
alanı

TR TE Kesit 
kalınlığı

Boşluk

T2-ağırlıklı aksiyel

Yağ süpresyonlu proton 
yoğunluk ağırlıklı aksiyel

150 1200 45
Yağ süpresyonlu
Turbo Spin Echo

2 mm 0,0 mm 256x256

Proton yoğunluk ağırlıklı
sagital

140 2570 41 Turbo Spin Echo 2 mm 0,0 mm 256x256

Yağ süpresyonlu proton 
yoğunluk ağırlıklı sagital

150 1200 45 2 mm 0,0 mm 256x256

Proton yoğunluk ağırlıklı
koronal

120 2770 31 Turbo Spin Echo 3 mm 0,3 mm 640x640

Yağ süpresyonlu proton 
yoğunluk ağırlıklı koronal

160 6040 41 2 mm 0,3 mm 512x512

Sekans Matris
ebatları

115 5320 100 Turbo Spin Echo 3,2 mm 0,3 mm 512x512

Yağ süpresyonlu
Turbo Spin Echo

Yağ süpresyonlu
Turbo Spin Echo
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MRI: (Figs. 6, 7, Table 2)
1. Areas of bony sclerosis in patella, 

femur, and tibia, consistent with 
melorheostosis.

2. Infrapatellar fat pad edema, 
 possibly related to bone dysplasia.

3. 2 cm low intensity mass in the 
 posterior intercondylar notch.

Clinical course
Four months later, the patient returns 
reporting continued pain. He states the 
pain is worse than it was before. He does 
feel that his knee is more stable and 
more muscular due to therapy; however, 
he has pain with going down stairs and 
feels it is on the inferior border as well 
as posterior border of his knee when he 
flexes. He is non-tender to palpation. 
His available flexion on exam on the left 
is 130 degrees and on the right is 95 
degrees. He is lacking approximately 
1 cm off his thigh circumference on the 
right when compared to the left. 
Clinical impression was inflammation 
of the fat pad and patellofemoral syn-
drome, and he was injected with Kena-
log and Marcaine.
One month later he reports no signifi-
cant improvement. He has failed a maxi-
mal amount of non-operative manage-
ment of this including intense physical 
therapy and anti-inflammatory medica-
tions. He is unchanged from his baseline 
in terms of pain and discomfort and with 
function. He has a small effusion in his 
knee. His range of flexion on the right is 
to 90 and on the left is to 135. 
Clinical impression is that melorheosto-
sis may be causing restricted motion in 
his patellofemoral joint and the remain-
der of his knee joint. Although surgical 
results are unpredictable, as his disease 
process makes him different than the 
general population, it is elected to pro-
ceed with anterior interval release, lysis 
of adhesions and synovectomy, in an 
effort to create more knee mobility. 
He subsequently underwent arthros-
copy, adhesion lysis, anterior interval 
release, and intercondylar plica removal. 
He returned one month after surgery, 
and reported that his anterior pain was 
gone, but posterior discomfort was 
still present. There was a small effusion 

present in posterior aspect of knee 
when compared to the collateral knee. 
Maximal flexion on the right was 121 
degrees and 145 degrees on the left, 
with good patellar mobility.

Discussion
Melorheostosis is also known as Leri 
 disease, and is a rare sclerosing bone 
dysplasia which exhibits sclerosis and 
hyperostosis, and is classically known for 
its ‘dripping candle wax’ radiographic 
appearance [1]. It can overlap within a 
spectrum of other sclerosising bone dys-
plasias including osteopoikilosis, osteo-
pathia striata, and Buschke-Ollendorff 
syndrome (BOS). There is no apparent 
hereditary pattern, but it may share a 
genetic origin with several other bone 
dysplasias, related to chromosome 12q, 
resulting in disinhibition of a growth fac-
tor and bone morphogenic protein.
The most common presentation is inci-
dental, in patients who are asymptom-
atic from the disease. When symptoms 
are present, stiffness and pain are the 
most common, due to limited motion 
and periosteal irritation [2]. The disease 
most commonly presents in late adoles-
cents or young adults, but can be seen 
at any age. It has a slow but chronically 
progressive course, with periodic exacer-
bations. Progressive disability, limb 
length discrepancies, and even amputa-
tions may result [3]. If the spine is 
involved, fusions may occur.
The disease favors the appendicular skel-
eton, and is most often seen in the long 
bones of the extremities. It may mono-
stotic or polyostotic, and can also tend 
to affect a single limb (monomelic) or 
sclerotome. Although the dripping candle 
wax sclerotic appearance is classic on 
radiographs, one series [3] showed it in 
only a minority of cases. Variable 
appearances resembling osteomas, myo-
sitis ossificans, and osteopathia striata 
have been described, as well as mixed 
appearances due to the tendency for 
overlap with other sclerosing syndromes. 
Skin changes resembling scleroderma 
have been reported overlying the affected 
bones [3], and can be seen at birth [2]. 
Hyperpigmented skin patches have also 
been described. Aside from the com-

Imaging fi ndings
Radiographs: (Figs. 4, 5) 
1. Lateral right ankle view reveals undu-

lating cortical thickening and sclerosis 
along the anterior, posterior, and 
epiphyseal cortices of the distal tibia, 
as well as the superior talus. Findings 
are consistent with melorheostosis.

2. AP right knee view reveals undulating 
sclerosis in the marrow space of the 
proximal tibia, and soft tissue ossifica-
tion in the popliteal fossa. Findings 
are consistent with melorheostosis.

5 AP right knee radiograph showing 
undulating sclerosis in the marrow space 
of the proximal tibia (arrows), sclerosis 
along the lateral cortex of the proximal 
tibial shaft (arrows). There is soft tissue 
ossification projecting over the femoral 
notch (wide arrow), corresponding to 
ossification in the popliteal fossa seen on 
the MRI image (see Figure 6). Findings 
are consistent with melorheostosis. 

5

Görüntüleme bulguları
Radyograflar: (Şekiller 4, 5)
1 Sağ diz lateral görüntüsünde, distal tibia 

kemiğinin anterior, posterior ve epifizeal 
korteksleri ve talusun superior kısmı 
boyunca dalgalı kortikal kalınlaşma ve 
skleroz bulunduğu tespit edildi. Bulgular, 
meloreostozis teşhisi ile tutarlıdır.

2 Sağ dizin anteroposteriyor kısmının 
çekilen görüntüsünde, proksimal tibianın 
ilik boşluğunda dalgalı skleroz ve diz ardı 
çukurunda yumuşak doku sertleşmesi 
görülüyor. Bulgular, meloreostozis teşhisi 
ile tutarlıdır.

MR görüntüleme: 
(Şekiller 6, 7 ve Tablo 2)
1 Patella, femur ve tibiada kemiksi 

skleroz alanları görülüyor. Bu durum, 
meloreostosz teşhisi ile tutarlıdır.

2 Infrapatellar yağ yastıkçığındaki ödem, 
muhtemelen kemik displazisi ile ilişkilidir.

3 Posterior interkondiler çentikte, 2 cm’lik, 
düşük yoğunluklu kitle görülüyor.

Hastanın klinik gelişimi
Dört ay sonra hastaneye dönen hasta, 
sürekli ağrı çektiğini ve bu ağrının 
geçmiştekinden daha şiddetli olduğunu 
bildirdi. Hasta, tedavi nedeniyle dizinin 
daha kaslı ve stabil olduğunu belirtse 
de merdivenlerden aşağı inerken ağrı 
çektiğini ve esnetirken dizini inferior ve 
posterior sınırlardaymış gibi hissettiğini 
belirtti. Hasta, palpasyona karşı duyarlı 
değil. Yapılan muayenede, hastanın sol 
dizinin esneme açısının 130, sağ dizinin 
esneme açısının 95 derece olduğu tespit 
edildi. Hastanın, sol uyluğuna kıyasla sağ 
uyluğunda yaklaşık 1cm’lik bir mesafe kaybı 
görüldü. İlk klinik izlenimlere göre hastaya, 
patellofemoral sendrom ile birlikte yağ 
yastıkçığı inflamasyonu teşhisi koyuldu, 
bunun üzerine kendisine Kenalog ve 
Marcaine enjekte edildi.
Bir ay sonra hastada belirgin herhangi 
bir iyileşme olmadı. Hasta, hastalığın 
ameliyat harici yönetimi, diğer bir deyişle 
yoğun fizyoterapi ve maksimum düzeyde 
antiinflamautar ilaçlar tatbik edildiği halde 
herhangi bir fayda görmedi. Hastanın 
durumu, başlangıçtaki ağrı, rahatsızlık ve 
fonksiyon kaybı açısından herhangi bir 
değişiklik göstermedi. Hasta, dizinde küçük 
bir efüzyon bulunduğunu bildirdi. Hastanın 
sağ dizinin esneme açısının 95, sol dizinin 
esneme açısının 130 derece olduğu tespit 
edildi.
Klinik izlenimler, meloreostozisin 
hastanın patellofemoral eklemi ve diz 
eklemi dokusunun geri kalan kısmında 
hareket kısıtlamasına neden olduğu 
yönünde. Cerrahi operasyonun sonuçları 
öngörülemez olsa da hasta diğer 
insanlardan farklı olduğu hissine kapıldığı 
için hastanın dizine daha fazla mobilite 
kazandırmak amacıyla, anterior aralığın 
açılması, adezyonların çözülmesi ve 
sinovektomi yapılmasına karar verildi.
Hasta sırasıyla atroskopi, adezyonların 

çözülmesi, anterior aralığın açılması 
ve interkondiler plikanın çıkarılması 
prosedürlerine tabi tutuldu. Operasyondan 
bir ay sonra hastaneye dönen hasta, 
anterior bölgedeki ağrının geçtiğini, ancak 
posterior bölgedeki rahatsızlığının devam 
ettiğini bildirdi.
Hastanın dizinin yan tarafına kıyasla 
posterior kısmında küçük bir efüzyon 
mevcuttu. Sağ dizin maksimum esneme 
açısı 121, sol dizin maksimum esneme açısı 
145 dereceydi ve hastanın patella mobilitesi 
gayet iyi düzeydeydi.

Tartışma
Leri hastalığı olarak da bilinen 
meloreostozis, skleroz ve hiperostoz 
bulguları veren, nadir görülen bir sklerozan 
kemik displazisidir. Bu displazi genel olarak 
röntgen filmlerindeki ‘damlayan mum’ 
görüntüsü ile biliniyor [1]. Bu hastalık 
osteopoikiloz, osteopatik striata (çizgiler) 
ve Buschke-Ollendorff 
Sendromu (BOS) dahil olmak üzere 
diğer sklerozan kemik displazileri ile 
karıştırılabiliyor. Kalıtsal bir modeli takip 
etmeyen meloreostozis, 12q kromozomu ile 
bağlı olarak diğer bazı kemik displazileri ile 
ortak bir genetik kökene sahip olabiliyor. Bu 
durum ise büyüme faktörü ile morfojenik 
kemik proteininin disinhibisyonuna yol 
açabiliyor. 
Asemptomatik bir rahatsızlık olan 
meloreostozisin hastalarda en sık görülme 
şekli tesadüfidir. Bu hastalıkta, sınırlı 
mobilite ve periosteal iritasyon nedeniyle 
en sık görülen belirtiler, sertlik ve ağrı 
oluyor [2]. Genelde geç ergenler veya 
genç yetişkinlerde görülen bu rahatsızlık, 
her yaşta ortaya çıkabiliyor. Meloreostozis, 
dönem dönem şiddetlenmesinin yanı 
sıra yavaş ancak kronik açıdan progresif 
bir gidişat sergiliyor. Hastalık sonucunda, 
progresif engellilik, bacak uzunluklarında 
dengesizlik ve hatta ampütasyon söz 
konusu olabiliyor [3]. Hastalık omurgayı da 
etkilerse, omurga füzyonu gerekebiliyor.
Genelde apendiküler iskelet kemiklerini 
tutan bu hastalık, çoğunlukla 
ekstremitelerin uzun kemiklerinde 
görülüyor. Monostotik veya polistotik 
olabilen meloreostozis, tek bir bacağı 
(monomelik) veya skleretomu da 
etkileyebiliyor. Hastalığın, röntgen 
filmlerindeki damlayan mum şeklindeki 
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6 Sagittal proton density-weighted image showing an  ill-defined low 
signal mass, most likely partially calcified, in the popliteal fossa, with 
adjacent scarring and fibrosis (arrows). Sclerosis and thickening along 
the posterior tibial cortex (wide arrow) consistent with melorheostosis. 

7 Sagittal proton density-weighted image showing an  ill-defined 
low signal mass and fibrosis in the superior aspect of the infrapatellar 
fat pad (wide arrow). Multiple areas of osseous  sclerosis (arrows) 
consistent with melorheostosis. 

7

Table 2: MRI technique.

Weighting and planes Field-of-
view

TR TE Sequence Slice 
thickness

GAP Matrix size

T2-weighted axial 100 5250 93 Turbo Spin Echo 3 mm 0.3 mm 640 × 640

Proton Density-weighted 
axial fat suppressed

120 1200 43
Turbo Spin Echo fat 

suppressed
2 mm 0.3 mm 256 × 256

Proton Density-weighted 
sagittal

82.5 2910 41 Turbo Spin Echo 2 mm 0.3 mm 256 × 256

Proton Density-weighted 
sagittal fat suppressed 

77.8 1200 43
Turbo Spin Echo
fat suppressed

2 mm 0.3 mm 256 × 256

Proton Density-weighted 
coronal

100 5490 39 Turbo Spin Echo 3 mm 0.3 mm 640 × 640

Proton Density-weighted 
coronal fat suppressed

120 1200 35
Turbo Spin Echo
fat suppressed

2 mm 0.3 mm 256 × 256

5 Sağ dizin anteroposteriyor kısmında çekilen 
radyografta, proksimal tibianın (oklar ile 
gösterilen) ilik boşluğunda dalgalı skleroz ve 
proksimal tibia şaftının (oklar ile gösterilen) lateral 
korteksi boyunca skleroz görülüyor. Gölgesi 
femoral çentik (kalın ok) üzerine düşen yumuşak 
doku sertleşmesi söz konusu. Bu, MR 
görüntülerinde, diz ardı çukurunda görülen 
kemikleşmeye işaret ediyor (bkz. şekil 6). 
Bulgular, meloreostoz teşhisi ile tutarlıdır.
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adjacent scarring and fibrosis (arrows). Sclerosis and thickening along 
the posterior tibial cortex (wide arrow) consistent with melorheostosis. 

7 Sagittal proton density-weighted image showing an  ill-defined 
low signal mass and fibrosis in the superior aspect of the infrapatellar 
fat pad (wide arrow). Multiple areas of osseous  sclerosis (arrows) 
consistent with melorheostosis. 

7

Table 2: MRI technique.

Weighting and planes Field-of-
view

TR TE Sequence Slice 
thickness

GAP Matrix size

T2-weighted axial 100 5250 93 Turbo Spin Echo 3 mm 0.3 mm 640 × 640

Proton Density-weighted 
axial fat suppressed

120 1200 43
Turbo Spin Echo fat 

suppressed
2 mm 0.3 mm 256 × 256

Proton Density-weighted 
sagittal

82.5 2910 41 Turbo Spin Echo 2 mm 0.3 mm 256 × 256

Proton Density-weighted 
sagittal fat suppressed 

77.8 1200 43
Turbo Spin Echo
fat suppressed

2 mm 0.3 mm 256 × 256

Proton Density-weighted 
coronal

100 5490 39 Turbo Spin Echo 3 mm 0.3 mm 640 × 640

Proton Density-weighted 
coronal fat suppressed

120 1200 35
Turbo Spin Echo
fat suppressed

2 mm 0.3 mm 256 × 256

6 Proton yoğunluk ağırlıklı sagital görüntüde, diz ardı çukurunda, büyük bir 
ihtimalle kısmen kireçlenmiş, yan tarafında yara dokusu ve fibröz (oklar ile 
gösterilen) oluşumu gözlenen, hastalıklı olarak tanımlanan, düşük sinyalli bir 
kitle görülüyor. Posterior tibial korteks (kalın ok) boyunca gözlenen skleroz ve 
kalınlaşma, meloreostoz teşhisi ile tutarlıdır.

7 Proton yoğunluk ağırlıklı sagital görüntüde, infrapatellar yağ yastıkçığında 
(kalın ok) hastalıklı olarak tanımlanan, düşük sinyalli bir kitle ve fibröz 
oluşumu görülüyor. Birçok bölgede gözlenen skleroz (oklar ile gösterilen), 
meloreostoz teşhisi ile tutarlıdır.

Tablo 2: MR görüntüleme tekniği

100 5250 93 Turbo Spin Echo 3 mm 0,3 mm 640x640

120 1200 43 2 mm 0,3 mm 256x256

82,

8 1200 4377, 2 mm 0,3 mm 256x256

100 5490 39 Turbo Spin Echo 3 mm 0,3 mm 640x640

120 1200 35 2 mm 0,3 mm 256x256

Ağırlıklandırma ve
düzlemler

Görüş
alanı

TR TE Kesit 
kalınlığı

Boşluk

T2-ağırlıklı aksiyel

Yağ süpresyonlu proton 
yoğunluk ağırlıklı aksiyel

Proton yoğunluk ağırlıklı
sagital

Yağ süpresyonlu proton 
yoğunluk ağırlıklı sagital

Proton yoğunluk ağırlıklı
koronal

Yağ süpresyonlu proton 
yoğunluk ağırlıklı koronal

Sekans Matris
ebatları

Yağ süpresyonlu
Turbo Spin Echo

Yağ süpresyonlu
Turbo Spin Echo

Yağ süpresyonlu
Turbo Spin Echo

5 2910 41 Turbo Spin Echo 2 mm 0,3 mm 256x256
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sklerotik görüntüsü klasik bir durum 
olsa da bu görüntü, vakaların az bir 
kısmında tespit edilmiştir [3]. Hastalığın 
diğer sklerozan sendromlara benzemesi 
nedeniyle osteom, miyozit ossifikasyonu 
ve osteopatik striataya benzer veya 
karmaşık görüntüler söz konusu olabiliyor. 
Doğum esnasında da görülebilen [2] ve 
meloreostozisten etkilenmiş kemikleri 
kaplayan [3] skleroderma benzeri cilt 
değişimleri olduğu bildiriliyor. Ayrıca 
hiperpigmentli deri yamaları rapor ediliyor. 
Sık olarak görülen hiperostotik lezyonların 
yanı sıra birçok hastada, kemik lezyonlarının 
hemen yanında veya lezyonların uzağında, 
genelde infiltratif kenarlı [2] yumuşak doku 
kitleleri bulunuyor. Bu kitleler patolojik 

olarak, değişken kolajen doku ihtiva 
eden, damarlanmış lifli dokuları temsil 
ediyor. Kitleler, meloreostozis bulgularının 
[2] bir parçası olarak tanımlanırsa 
biyopsiye ihtiyaç kalmayacak, sinirler 
de etkilenebileceği için kas atrofileri de 
görülebilecek. Ayrıca, meloreostozis 
hastalarında hemanjiyomlar, glomus 
tümörleri ve AVM’ler (arteriyovenöz 
malformasyon) dahil olmak üzere, vasküler 
tümör ve malformasyonların görülme 
ihtimali yüksek oluyor [4]. Tipik dalgalı 
kortikal hiperostoz, MR görüntülemede 
tatbik edilen tüm darbe sekanslarında 
[5] düşük sinyal yoğunluklu, kalınlaşmış 
kemiksi korteksi temsil eden dalgalı bölgeler 
sergiliyor ve ilik boşluğuna yayılıp boşluğu 

daraltabiliyor [6]. Yumuşak doku kitleleri, 
ilgili vasküler tümör ve malformasyonlar ve 
fibröz alanlar, gadolinium tatbikinden sonra 
genişleme eğiliminde oluyor. Radyonüklit 
kemik taraması, asimetrik bir şekilde artan, 
orta düzey gadolinium alımını ortaya 
koyuyor [6].
Tanısal olmayan biyopsi: Uygulanabilir 
tedaviler arasında, tendonun cerrahi olarak 
uzatılması, kontraktürlerin (sürekli kasılan 
kasların) gevşetilmesi, osteotomi, düzeltici 
esnetme hareketleriyle tedavi ve çok nadir 
de olsa ampütasyon bulunuyor. İntravenöz 
zoledronik asit tatbik edilen ve tedavinin 
özel bir kemik rezorposiyon markörü β ile 
izlendiği, semptomların kontrol altında 
tutulduğu bir vaka da bildirilmiştir [7].

Hastanın hikayesi
Yaklaşık 10 gün önce sağ omzundan 
sakatlanan 20 yaşındaki amatör 
snowboard sporcusunun omzu önden 
çıkmıştı. Hastanın eklemi, acil serviste 
yerine oturtuldu. Bu, hastanın omzu 
ile ilgili yaşadığı ilk ve tek sakatlıktı. 
Geçmişte, hastanın omzunda başka bir 
yaralanma vuku bulmamıştı. Hastaneye 
başvurduğunda hastanın ağrısı yaklaşık 
3/10-4/10 iken, ağrı şiddetlendiğinde 7/10-
8/10 seviyesine çıkıyordu.

Kas-iskelet muayenesi
Kas atrofisine ilişkin herhangi bir kanıt söz 
konusu değildi. Omzun hareket aralığı, 
hasta açısından, çektiği ağrıya kıyasla ikinci 
derecede önemliydi. Omzun öne doğru 
yükselme açısı pasif olarak yaklaşık 90 
derece, abdüksiyon pasif olarak yaklaşık 
50 derece ve harici rotasyon yaklaşık 
30 dereceydi. Öne doğru kaldırma ve 
abdüksiyonda kas gücü 4+/5’ti. Dahili ve 
harici rotasyonda kas gücü -5/5’ti. Hastanın 
en hassas olduğu bölge, supraspinatustu. 
Hasta, kargamsı çıkıntı ve uzun biseps 
tendonunda herhangi bir hassasiyet 
hissetmiyordu. Hasta, omzunun yerine 
oturtulması ile ilgili olarak ciddi endişe 
belirtileri gösteriyordu.

Görüntüleme bulguları
Radyografiler: Çekilen üç röntgen filminde 
sağ omzun rahat bir şekilde hareket 

ettirilebildiği tespit edildi. Akut kemik 
kırığına dair bir kanıt bulunamadı.

MR görüntüleme bulguları
(Şekiller 8-10, Tablo 3)
1 Anterior-anteriorinferior kısımlarda en 

ciddi şekilde olmak üzere labrum oyuğu 
ve yırtığı ile birlikte labrum aşınması 
ve ayrılması, periosteal ve kapsüler 
aşınma ve yırtılma ve kapsülolabral 
dokunun mediyal ve inferior kısımlardan 
çıkması söz konusuydu. Ayrıca, inferior 
glenohümeral bağ dokusunun glenoid 
bağlantısında kısmi yırtık ve anteroinferior 
glenoid kenar boyunca, kenarları net bir 
şekilde tespit edilmiş, fokal, 4-5 mm’lik 
ve akut görünen kondral defekt ile 
hemen yakınında parçalanma vardı. Ek 
olarak hafif kortikal yassılaşma ile birlikte 
anterior inferior glenoid kenarda hafif bir 
sıkışma veya avülsiyon bulunuyordu.

2 Hill-Sachs sıkışma kırığı deformasyonu: 
anterior posterior kısmı maksimum 
3,6 cm, boyu 1,2 cm ve derinliği 
7 mm. Ayrıca, hümerusun büyük 
tüberozitesinden fizial yara ve metafize 
uzanan bölgede de kırık ve çok küçük 
bir çıkık bulunuyordu veya hiç çıkık 
bulunmuyordu.

3 Distal derin kenar boyunca kısmi olarak 
yırtılmış supraspinatöz tendinöz ve 
liflerde geri çekilme .

4 Ciddi subakromiyal/subdeltoid bursit.
5 Sinovit ile birlikte geniş çaplı efüzyon.

Tedavi planı: Omzu tekrar 
tutturmak için cerrahi 
müdahale önerildi
Cerrahi bulgular: Artroskopide, normal 
görünümlü hümeral eklem kıkırdağı 
tespit edildi. Glenoid üzerinde, 1. 
dereceden eklem kıkırdağı değişiklikleri 
söz konusuydu. Küçük bir Hill-Sachs 
lezyonu da gözlemlendi. Çıkıktan itibaren 
anteroinferior glenoidin bazı bölgelerinde 
kontral hasar söz konusuydu. Supraspinatus 
tendonun artiküler yüzeyinde orta 
kalınlıkta bir yırtık mevcuttu. Bu yırtık, 
artiküler yüzeyin %50’den büyük kısmını 
kapsıyordu. Glenoidden komple bir 
anterior kapsülolabral ayrışma mevcuttu. 
Bu, olağandışı bir modeldi çünkü tüm 
kompleksin yan taraflardan hümeral 
başa doğru geri çekildiği, anteriosuperior 
labrum içerisinden geçen radyal bir yırtık 
bulunuyordu. Subskapularis ve biseps 
tendonlarında herhangi bir sorun söz 
konusu değildi.

Gerçekleştirilen prosedürler
1 Sağ omuz artroskopisi ve glenohümeral 

debridman
2 Sağ omuz anterior labrum onarımı ve 

kapsülorafi
3 Kısmi akriyoplasti ile sağ omuz 

subakromiyal dekompresyonu
4 Sağ omuz supraspinatus onarımı, 

transtendon çift sıra tekniği

Vaka 3: Glenohümeral eklem çıkığı
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1A
8A Axial fat sup-
pressed proton den-
sity-weighted image 
shows medial and 
inferior displacement 
of stripped capsulo-
labral  tissue (curved 
arrow) with perios-
teal and capsular 
stripping and  tearing 
(thin arrows). There 
is a focal sharply 
marginated acute-
appearing chondral 
defect and adjacent 
fragment along the 
anteroinferior gle-
noid rim (wide arrow). 
There is greater 
tuberosity edema 
from impaction 
 fracture (standard 
arrow).

8B Axial fat 
 suppressed proton 
density-weighted 
image shows peri-
osteal and capsular 
stripping and tear-
ing (thin arrows). 
There is a focal 
sharply marginated 
acute-appearing 
chondral defect 
along the anteroin-
ferior glenoid rim 
(wide arrow). There 
is posterior labral 
tearing and partial 
detachment 
(arrow).

1B

Procedures performed:
1. Right shoulder arthroscopy and 

 glenohumeral debridement.
2. Right shoulder anterior labral repair 

and capsulorrhaphy.
3. Right shoulder subacromial decom-

pression with partial acromioplasty.
4. Right shoulder supraspinatus repair, 

trans-tendon double-row technique.

Discussion
Anatomy
The shoulder joint is designed for a wide 
range of activities, including throwing, 
pushing, and pulling. The versatility of 
the joint must be balanced by stabilizing 
forces, and the dynamics are complex. 
Due to the large range of motion [1], 
stability of the joint must be provided by 
a range of anatomic structures, includ-
ing bone, labrum, muscles, tendons, lig-
aments, and capsule.
Numerous normal variants of labral 
shape, size, and position have been 
described by arthroscopy and MRI, and a 
complete discussion of these is beyond 
the scope of this report. The anterosupe-
rior sublabral foramen is one of the 
more common variants, and has been 
described in up to 18% [2] of asymptom-
atic patients. However, this has not been 
clearly demonstrated to be congenital, 
and increases is prevalence with age [3], 
suggesting it may be an acquired find-
ing, or possibly an asymptomatic labral 
tear. The Buford complex is a thickened 
and enlarged middle glenohumeral liga-
ment in the absence of an anterosupe-
rior labrum, seen in about 6% [2]. 
A superior sublabral recess extending 
from the 11-o’clock to 1-o’clock posi-
tions has been demonstrated in 73% of 
cadavers [4], with loosely attached and 
completely unattached superior labra 
documented in 45% and 36% respec-
tively on autopsy [5].
The long biceps brachii tendon has an 
intra-articular origin, from the supragle-
noid tubercle of the scapula and/or the 
superior to posterosuperior glenoid 
labrum. It travels laterally through the 
rotator interval and then extends inferi-
orly along the bicipital groove of the 
proximal humerus.

The glenohumeral ligaments are thick-
ened bands of the joint capsule. The supe-
rior glenohumeral ligament originates 
from the anterosuperior labrum, the 
attachment of the long head biceps ten-
don, or the middle glenohumeral  ligament 
[6]. It extends nearly perpendicular to 
the middle glenohumeral  ligament and 
parallel to the coracoid process. 

The middle glenohumeral ligament runs 
superomedial to inferolateral and is 
quite variable. It may be absent or quite 
thick, and its appearance changes with 
humeral head rotation [6].
The inferior glenohumeral ligament has 
anterior and posterior bands, as well as 
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8A

8B

8A Yağ süpresyonlu, 
proton yoğunluk ağırlıklı 
aksiyel görüntüde, 
medial ve inferior 
taraflardan çıkık, sıyrık 
kapsülolabral doku 
(kavisli ok ile gösterilen) 
ile birlikte periosteal ve 
kapsüler sıyrık ve 
yırtılma (ince oklar ile 
gösterilen) görülüyor. 
Ayrıca, anteroinferior 
glenoid kenar boyunca, 
kenarları net bir şekilde 
tespit edilmiş, akut 
görünümlü fokal bir 
kondral defekt ile 
hemen yakınında 
parçalanma (kalın ok ile 
gösterilen) söz konusu. 
Tüberozite ödemi, 
impaksiyon kırığından 
itibaren daha da 
büyüyor (standart ok ile 
gösterilen).

8B Yağ süpresyonlu, 
proton yoğunluk ağırlıklı 
aksiyel görüntüde, 
periosteal ve kapsüler 
sıyrılma ve yırtılma (ince 
oklar) görülüyor. Ayrıca, 
anteroinferior glenoid 
kenar boyunca, 
kenarları net bir şekilde 
tespit edildi, akut 
görünümlü fokal bir 
kondral defekt (kalın ok) 
ile posterior labrumda 
yırtık ve kısmi kopma 
(standart ok) söz 
konusu.

Tartışma
Anatomi
Omuz eklemi, fırlatma, itme ve çekme 
dahil olmak üzere çok çeşitli hareketler 
için tasarlanmıştır. Eklemin çok yönlülüğü, 
mevcut kas kuvvetinin stabilizasyonu ile 
dengelenmelidir, ancak dinamikler son 
derece karmaşıktır. Omzun geniş hareket 
kapasitesi [1] nedeniyle kemikler, labrum, 
kaslar, tendonlar, bağ dokuları ve omuz 
kapsülü dahil olmak üzere çeşitli anatomik 
yapılarca eklem stabilitesi sağlanmalıdır.
Artroskopi ve MR görüntülemede, çeşitli 
şekil, ebat ve konumlarda normal birçok 
labral varyant tespit edilmiştir. Ancak söz 
konusu varyantlar, bu raporun kapsamı 
dışındadır. Asemptomatik hastaların 
maksimum %18’inde [2] rapor edilen 
anterosuperior sublabral foramen, en 
sık görülen labral varyantlardan biridir. 
Ancak, bu durumun konjenital olduğu 
kesinlikle ispat edilmemiştir ve yaş ile 
birlikte görülme sıklığı artmaktadır. 
Bu durum, söz konusu varyantın daha 
sonradan ortaya çıktığını veya muhtemelen 
asemptomatik bir labrum yırtığından 
kaynaklandığını ortaya koymaktadır. 
Buford kompleksi, anterosuperior labrum 
eksikliğinde ortaya çıkan ve kadavraların 
yaklaşık %6’sında görülen, kalın ve geniş 
orta glenohümeral bağ dokusudur (orta 
düzey) [2]. Kadavraların %73’ünde, saat 
11 pozisyonundan saat 1 pozisyonuna 
doğru uzanan superior sublabral bir girinti 
olduğu ortaya koyulmuştur [4]. Ayrıca, 
yapılan otopsilerde, superior labrumların 
kadavraların %45’inde gevşek bir şekilde 
bağlı olduğu, kadavraların %36’sında ise 
tamamen ayrı olduğu bildirilmiştir.
Uzun biceps braki tendonu, kürek kemiğinin 
supraglenoid tüberkülünden itibaren 
ve/veya superior glenoid labrumdan 
posterosuperior glenoid labruma kadar 
intraartiküler bir yapı sergilemektedir. 
Tendon, yan taraftan rotator aralığı 
içerisinden geçmekte ve daha sonra iç 
kısımdan proksimal hümerüs bisipital oluğu 
boyunca uzanmaktadır.
Glenohümeral bağ dokuları, eklem 
kapsülünün kalın şeritleri gibidir.
Superior glenohümeral bağ dokusunun 
çıkış yeri, uzun başlı biseps tendonunun 
bağlı olduğu anterosuperior labrum ve/veya 
orta glenohümeral bağ dokusudur [6]. Bağ 
dokusu, orta glenohümeral bağ dokusuna 

neredeyse dik açıda ve kargamsı çıkıntı 
paralel bir şekilde uzanmaktadır.
Superomediyal taraftan inferolateral 
tarafa doğru uzanan orta glenohümeral 
bağ dokusu, son derece değişkendir. Bu 
doku, oldukça kalın olabileceği gibi hiç 
bulunmayabilir de. Dokunun görünümü, 
hümeral baş döndükçe değişiklik 
göstermektedir [6].
İnferior glenohümeral bağ dokusunda, 

anterior ve posterior şeritler ile aksiller poşu 
bulunmaktadır. Anterior bir dengeleyici 
olan bu doku, anterior labrum ve kapsül 
boyunca yırtılabilir.

Klinik durum
Glenohümeral eklem çevresinde, 
yaralanma mekanizmasına bağlı olarak 
labral ve kapsüler yaralanmalar meydana 
gelebiliyor ve bu durum, çeşitli yönlerde 
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9 Yağ süpresyonlu, 
proton yoğunluk ağırlıklı 
aksiyel görüntüde, 
medial ve inferior 
taraflardan çıkık, sıyrık 
kapsülolabral doku 
(kavisli ok) ile birlikte 
periosteal ve kapsüler 
sıyrık ve yırtılma (ince 
oklar) görülüyor. Ayrıca, 
anteroinferior glenoid 
kenar boyunca, 
kenarları net bir şekilde 
tespit edilmiş, akut 
görünümlü fokal bir 
kondral defekt ile 
hemen yakınında 
parçalanma (kalın ok) 
söz konusu. Tüberozite 
ödemi, impaksiyon 
kırığından itibaren daha 
da büyüyor (standart 
ok).

10 Yağ süpresyonlu, 
proton yoğunluk ağırlıklı 
aksiyel görüntüde, 
periosteal ve kapsüler 
sıyrılma ve yırtılma (ince 
oklar) görülüyor. Ayrıca, 
anteroinferior glenoid 
kenar boyunca, 
kenarları net bir şekilde 
tespit edildi, akut 
görünümlü fokal bir 
kondral defekt (kalın ok) 
ile posterior labrumda 
yırtık ve kısmi kopma 
(standart ok) söz 
konusu.

Anterior lezyonlar
Anterior kapsüldeki ilk ‘önemli lezyon’, 
1923 yılında Bankart tarafından keşfedildi 
[1]. Bankart, daha sonra lezyon sınıfına 
labrumun kemiksi bağlantısından travmayla 
ayrılmasını da dahil etti. Travmatik 
anterior çıkıkların %85’inden fazlası, 
hümeral başın anterior yönünde yer 
değiştirmesi nedeniyle anterior labrumun 
kopmasına neden oluyor. Klasik Bankart 
yaralanmasının kapsamına, ayrıca anterior 
eklem kapsülü ve periosteumun yırtılması 
da girebiliyor. Günümüzde kemiksi Bankart 
lezyonu olarak bilinen anterior glenoid 
sıkışma veya avülsiyon kırığı, yaralanma 
mekanizması ile yakından ilişkili olsa da 
Bankart tarafından asla tanımlanmadı. 
İsmini Amerikalı iki radyologdan alan Hill-
Sachs lezyonu, posterolateral hümeral başın 
glenoidin anterior dudağını sıkıştırması 
sonucu oluşan kemiksi yara dokusunu 
ifade ediyor ve genelde anterior çıkıklar 
ile birlikte görülüyor. Perthes lezyonu, 
anterior skapulanın kısmi olarak sıyrılmış 
periosteumunda herhangi bir çıkık ve 
yırtığın olmadığı, anterior labroligamentöz 
kompleks ve periosteumun soyulmasını 
ifade ediyor. Herhangi bir çıkık olmadığı 
için bu lezyonu MR görüntülerinde diğer 
anterior lezyonlardan ayırmak zor olabilir, 
ancak anterior periosteal bütünlüğün 
olmaması, hastalarda eklem gevşekliği ve 
hareket dengesizliği yaratıyor. 
Kopuk Perthes lezyonu, labrumun bağlantı 
noktasından koptuğu Perthes lezyonları 
ifade ediyor. Bu tip Perthes lezyonlarında, 
ayrıca, inferior glenohümeral bağ 
dokusunun kopması ve anterior yönde 
yer değiştirmesi söz konusu oluyor. Ancak 
periosteumda herhangi bir yırtılma veya 
kopma söz konusu olmuyor.
Anterior labroligamentöz periosteal 
sleeve avülsiyon (ALPSA) lezyonunda [1], 
inferomedial yönde yer değiştirmiş yırtık 
bir anteroinferior labrum ve periosteum 
boyunca yığılan (gömlek kolu gibi 
katlanmış) inferior glenohmeral bağ 
dokuları söz konusu. Anterior skapular 
periosteumda herhangi bir yırtılma veya 
kopma meydana gelmese de kısmi soyulma 
görülebiliyor.
Glenolabral artiküler bozulma (GLAD) 
lezyonu, bitişikteki glenoid artiküler 
kıkırdağın yaralanması sonucu oluşan bir 
anteroinferior labrum yırtığını ifade ediyor 

hareket dengesizliğine neden olabiliyor. 
Dengesizliğe ilave olarak hastalar, ağrı ve 
tutulma şikayeti çekebiliyor ve omuzlarının 
yerinden çıktığını hissedebiliyorlar. 
Kapsülolabral yaralanmalar, anterior, 
posterior ve superior bölgelerine göre, 
farklı sınıflara ayrılıyor, çeşitli isim ve 
kısaltmalar ile anılıyor. Inferior labral 
yırtıklar, özel herhangi bir sınıfa ayrılmasa 
da genelde anterior ve posterior 
kapsülolabral lezyonların bir uzantısı olarak 
görülmüyor. Radyologların farklı tip ve 
sınıflardaki kapsülolabral yaralanmaları 
tanımaları önemli. Ancak radyologların 

aynı zamanda MR görüntülemesine tabi 
tutulan çok sayıda vakada, tanımlanmış 
iki veya daha fazla farklı yaralanma 
modeli ile kısmen veya tamamen örtüşen, 
birbiri üstüne binen görüntüleme 
bulgularının söz konusu olduğunu ve 
vakaların, özel tek bir kategori veya 
model ile sınıflandırılamayacağı gerçeğini 
bilmeleri gerekiyor. İşte bu nedenle, 
görüntüleme bulgularının doğru bir şekilde 
tanımlanması, yaralanmanın belirli bir isim 
veya numaralandırılmış bir yapı olarak 
sınıflandırılmasından çok daha önemli. Bu 
vaka, buna iyi bir örnek oluşturuyor.
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[1]. Bu lezyonun glenohümeral eklemde 
dengesizliğe neden olduğuna dair kesin 
bilgiler bulunmuyor.
Glenoid labrum ovoid kitle (GLOM) 
belirtisi, superior yönde geri çekilen ancak 
normal orta glenohümeral bağ dokusu ile 
karıştırılmaması gereken yırtık bir anterior 
labrumu ifade ediyor. 
Glenohümeral bağ dokusunun hümeral 
avülsiyonu (HAGL) lezyonu [1], genelde 
anterior şeritte görülse de anterior 
glenohümeral eklem çıkığı veya 
dengesizlikte ortaya çıkabiliyor. Bu lezyon, 
yaşlı hastalarda daha sık görülüyor. 
GAGL lezyonu, HAGL’ye benziyor; ancak 
GAGL’de avülsiyon, hümeral yerine glenoid 
bağlantısında bulunuyor. Bu lezyonlarla 
birlikte, BHAGL ve BGAGL lezyonları olarak 
bilinen kemiksi parçalı avülsiyonlar da 
görülebiliyor.
Genelde glenoidde olmak üzere, ancak 
muhtemelen hümeral bağlantılarda inferior 
glenohümeral bağ dokusunun posterior 
şeridinde yırtılma veya soyuma ve avülsiyon 
söz konusu olabiliyor. Bu durumun, ters 
minör yırtıklar (IGHL’nin posterior şeridinde 
yırtılma gibi) ve glenohümeral eklemdeki 
dahili yapılar ile ilişkisi bulunuyor.
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Tablo 3: MR görüntüleme tekniği

Ağırlıklandırma ve
düzlemler

Görüş
alanı

TR TE Kesit 
kalınlığı

Boşluk

T2-ağırlıklı aksiyel

Yağ süpresyonlu proton 
yoğunluk ağırlıklı aksiyel

Yağ süpresyonlu
Turbo Spin Echo

Proton yoğunluk ağırlıklı
sagital

Yağ süpresyonlu proton 
yoğunluk ağırlıklı sagital

Proton yoğunluk ağırlıklı
koronal

Yağ süpresyonlu proton 
yoğunluk ağırlıklı koronal

Sekans Matris
ebatları

Yağ süpresyonlu
Turbo Spin Echo

Yağ süpresyonlu
Turbo Spin Echo

5 Gradient Echo 3 mm 0,3 mm 512x512

Ayrıca rotator manşın yaralanması 
da söz konusu olabiliyor. Glenoidi 
aşındırıcı değişiklikler veya kronik 
skleroz veya heterotopik kemik oluşumu 
gözlenebiliyor. Ayrıca, ödem, hematoma 
veya damardan dışarı akan eklem sıvısı 
vb. durumlara ilişkin yumuşak doku 
bulguları görülebiliyor. Hümeral kafada, 
glenoide göre posterior yönde kısmi çıkık 
olabiliyor. Kronik vakalarda, her ne kadar 
25°lik retroversiyondan 8°lik anteversiyona 
uzanan bir glenoid açı aralığı bildirilse de 
glenoidin retroversiyonu ile birlikte kemik 
kaybı ve kemiklerin yeniden şekillenmesi 
durumları yaşanabiliyor.
Bennett lezyonu, glenoid boynunun 
posterior kısmından glenoid kenarına 
doğru yükselen ve genelde beyzbol 
atıcılarında görülen bir entezofittir. 
Posterior labrokapsüler periosteal sleeve 
avülsiyonu (POLPSA) lezyonu, ALPSA’nın 
(anterior labroligamentöz periosteal 
sleeve avülsiyonu) posterior versiyonudur. 
Bu rahatsızlık, posterior dengesizlik 
ile bağlantılıdır. Periosteum, Bankart 
lezyonunun karşıt versiyonunda yırtılırken, 
POLPSA lezyonunda herhangi bir kopuk 
veya yırtık söz konusu olmuyor.

Paralabral kistler
Paralabral kistler, bitişikteki labral ve 
kapsülolabral yırtıklara güçlü bir şekilde 
işaret eden önemli bir tanısal ipucu (her ne 
kadar söz konusu yırtık, MR taramada her 
zaman diğer lezyonlardan farklı bir şekilde 
görüntülenemese de). Bu kistler, üniloküler 
olabilse de genelde multiloküler oluyor 
ve ortaya çıktıkları labrum yırtığından 
birkaç cm öteye uzanabiliyor/ayrılabiliyor. 
Bu durum, rotator manşon kaslarının 
denervasyon atrofisine yol açabilecek olası 
bir sinir sıkışması ve nöropati ile birlikte 
supraskapüler veya spinoglenoid çentiklere 
doğru uzamak gibi toplu etki yaratan 
belirtilere yol açabiliyor.
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