
Konu başlıkları

Bu incelemede, temel olarak kemik 
tümörü tanısında tümörlerin iyi veya 
kötü huylu olarak ayırt edilmesinde 
kullanılan kriterlerin ve kemik tümörü 
türlerinin ve özelliklerinin 
tanımlanması amaçlanıyor. Lodwick 
sınıflandırması temelinde, röntgen 
filmlerinde görülen üç ana kemik 
yıkım modeli türü, birçok örnek ile 
birlikte gözden geçiriliyor. İyi ve kötü 
huylu kemik tümörlerinin en tipik 
örnekleri gösteriliyor, çeşitli 
görüntüleme teknikleri kıyaslanıyor 
ve bunların avantajları anlatılıyor. Bu 
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yazıdaki görüntülerde yöntemler artı 
ve eksi yönleriyle tanıtılıyor. Ayrıca 
standart manyetik rezonans 
görüntüleme (MRI) protokolleri 
sunuluyor. Bu resimli makale elbette 
tüm kemik tümörü olgularını 
kapsamlı bir şekilde açıklamak gibi bir 
amaç taşımıyor.

Giriş
Primer kemik tümörleri, kıkırdağa 
dönüştükleri kaynak dokuya göre 
sınıflandırılıyor: osteojenik, 
fibrojenik, fibrohistiyositik, 

hematopoetik, vasküler, lipojenik 
tümörler ve birkaç başka tümör 
(örneğin Ewing sarkomu ve dev hücreli 
kemik tümörü) [1]. Tümörler, ayrıca iyi 
huylu, kötü huylu, yarı kötü huylu ve 
tümör benzeri lezyonlar olarak da 
sınıflandırılıyor [2]. Kemik tümörleri 
nadir görülüyor ve örneğin bir eklem 
veya tüm vücut üzerinde yapılan bir 
MR taraması sırasında tesadüfen veya 
iskeletin ağrıyan bir bölgesinin 
araştırılması sırasında çekilen röntgen 
filmlerinde tespit ediliyor. Bir kemik 
tümörünü teşhis edebilmek için dört 
temel teşhis dayanağına ihtiyaç 
bulunuyor.

1. İyi huylu mu yoksa kötü huylu mu? 
 X-rays:  

Agresiflik: Tümörün büyüme hızının analizi 
(Lodwick sınıflandırması), periosteal reaksiyon 
var mı?

 Diğer görüntüleme teknikleri  BT, MRI?
 Kesin teşhis koyma süreci: 
2.  Tümör matrisinin analizi: X-ray, BT: Osteolitik, 

osteoblastik, karma
3. Tümörün kemik içindeki yeri: Epifiz, metafiz, 

diyafiz
4. Hastanın yaşı (tümörden etkilenen kemik) 
 Hastaların %80’inde kesin ve doğru teşhisler [4]

Teşhis sürecinin dört dayanağı
1

1 Vakaların yaklaşık %80’inde kesin ve doğru bir teşhis koyabilmek için gerekli dört teşhis dayanağı [4].
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Dört teşhis dayanağı (Şekil 1) 

Tümörün agresifliği
Radyografi (röntgen), iyi huylu 
lezyonları kötü huylu olanlardan 
ayırmakta kullanılan ilk yöntemdir: Bu 
işlem öncelikle, bir lezyonun 
agresifliğinin (tümörün büyüme 
hızının analizi) Lodwick 
sınıflandırmasına göre analiz 
edilmesiyle gerçekleştiriliyor [3]. 
Röntgen filmlerinden görülebileceği 
üzere kemik tümörünün büyüme hızı 
ile yoğunluğu arasında bir korelasyon 
söz konusu. Agresif bir büyüme modeli 

ve/veya kötü huylu bir periosteal 
reaksiyon tanımlıyorsanız, bilgisayarlı 
tomografi (BT) veya manyetik 
rezonans görüntüleme (MRI) gibi 
başka bir görüntüleme tekniğine 
ihtiyaç vardır. MR görüntüleme, 
biyopsiden önce tümörün kapsamının 
tanımlanması açısından önem 
taşıyor.

Tümör matrisi
İkinci adım olarak röntgen filmlerinde 
veya BT taramalarında tümör 
matrisinin mineralizasyonunun analiz 
edilmesi gerekiyor. Matris osteolitik, 
osteoblastik veya karma olabilir 

Lodwick sınıflandırması (Şekil 2)

Lodwick sınıflandırmasına göre 
röntgen filmlerinde görülen üç ana 
kemik yıkım modelinin genel 
görünümü, temsili örneklerle birlikte 
aşağıda sunuluyor: 

Tip 1: yeri sabit (a: iyi tanımlanmış 
sınırlı ve sklerotik kenarlı; b: iyi 
tanımlanmış ve keskin sınırlı ancak 
sklerotik kenarsız; c: iyi 
tanımlanmamış, bulanık sınırlı)

Tip 2: yeri sabit, eski veya yaygın 
modelli (yamalı lizis)

Tip 3: küçük, yamalı, iyi 
tanımlanmamış, litik kemik yıkım 
alanları, eski veya yaygın modelli 
(yamalı parlaklık) [3, 6].

2 Lodwick sınıflandırması: Üç ana kemik yıkım modeli türüne, temsili örnek görüntülerle genel bir bakış

Lodwick sınıflandırması

IA IB IC II III

Non-ossifiye fibrom Anevrizmal kemik kisti Dev hücreli tümör Ewing sarkomu Osteosarkom

(örneğin, matris mineralizasyonlu 
osteolitik).

Tümörün yeri ve hastanın yaşı
Tümörün kemikteki yeri (epifiz, 
metafiz veya diyafiz) ve hastanın yaşı 
da kesin bir tümör teşhisi açısından 
önemli. Farklı parametrelerden 
oluşan optimum bir kombinasyon 
sayesinde uzman doktor, vakaların 
yaklaşık %80’inde kesin ve doğru bir 
teşhise varabiliyor [4, 5]. Diğer bir 
deyişle, uzman bir kas-iskelet sistemi 
radyoloğu bile her beş vakadan 
birinde doğru histolojik teşhisi 
öngöremeyebiliyor.

2

Yeri sabit (iyi 
tanımlanmış 
sınırlı ve 
sklerotik kenarlı)

yeri sabit (iyi 
tanımlanmış ve 
keskin sınırlı ancak 
sklerotik kenarsız)

yeri sabit ama 
bulanık sınırlı

yeri sabit (eski, 
zarar görmüş ve 
yamalı lizis)

yaygın litik hasarı 
(küçük ve yamalı 
parlaklıklar)

İnovasyon | Nisan 2014 | www.siemens.com.tr/inovasyon 45

RSNA-ECR Özel Sayısı



Kötü huylu tümör kriterleri 
(Şekil 3)

Periosteal reaksiyonlar da lezyon 
agresifliğinin belirtilerinden; iyi huylu 
tümör türleri (kalın, yoğun ve dalgalı) 
veya agresif tümör türlerine (lamelli, 
biçimsiz, gölgeli) göre ayırt 
edilebiliyor. Şekil 3A-D’de, distal 
humerusta homojen olmayan ve 
belirsiz bir tümörü bulunan 80 
yaşında bir hastada, en iyi MRI ile 
görüntülenebilen gölgeli ve kötü 
huylu bu tümör tipinin dikey 

periosteal reaksiyonu gösteriliyor. 
Kısmi kortikal yıkıma neden olan 
tümörün, büyük bir yumuşak doku 
komponenti bulunuyor. Tüm bu 
özellikler, tümörün kötü huylu 
olduğuna işaret ediyor. Osteosarkom 
ve kemik metastazı, ayırt edici tanılar 
olarak ortaya çıkıyor. Biyopside, 
hastaya metastazlı rektal kanser 
(adenokarsinom) teşhisi konmuştur.

Kemik tümörü türleri

Tümör matrisi (osteolitik, osteoblastik 
veya matris mineralizasyonlu osteolitik) 
ve tümörün kaynak dokusuna bağlı 
olarak kemik tümörleri farklı türlerde 
sınıflandırılıyor: osteoid, kondroid, 
fibröz, lipoid/yağlı, diğer, kistik (soliter 
kemik kisti, anevrizmal kemik kisti), 
vasküler (hemanjiyom), özel hücreli 
tümörler (dev hücreli-osteoklastom), 
akıllı hücreli (Ewing sarkomu), histiosit 
(eozinofilik granülom), plazma hücreli 
(multipl miyelom), notokordal-kordom 
ve metastazlar

3 Sol distal 
humerusta homojen 
olmayan ve belirsiz 
bir tümörü bulunan 
80 yaşında bir hasta. 
(3A) Yanal 
projeksiyonlu 
röntgen filminde, 
humerusta kısmi 
kortikal yıkıma (sarı 
ok) neden olmuş, 
gölgeli ve kötü huylu 
bir tümör tipinin 
gösterdiği dikey 
periosteal reaksiyon 
görülüyor. (3B) İlgili 
anteroposteriyor 
röntgen filminde ise 
kısmi kortikal yıkım 
ve en iyi MR 
taramalarında 
(turuncu oklar) 
tespit edilen büyük 
bir yumuşak doku 
komponenti 
(turuncu oklar) 
görülüyor. (3C) 
Sagittal T1w, (3D) 
Yağ satürasyonlu 
sagittal PDw.

3A 3B

3C 3D
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Osteoid tipi

Osteoid osteom ve Osteoblastom 
(Şekil 4)
Bu olguya sık rastlanıyor: iyi huylu 
kemik tümörlerinin yaklaşık %13,5’i 
osteoid osteomdur. Bu hastalığa sahip 
kişiler genelde 30 yaşından genç 
oluyor ve “geceleri aspirin veya diğer 
trombosit agregasyon inhibitörleri ile 
geçen ağrı” çekiyorlar. Tümörün ana 
lokasyonu, hastaların %50’den 
fazlasında uzun kemik diyafizi, 
%10’unda belkemiği (ağrılı skolyoz ile 
birlikte) oluyor. BT ve X-ray 
sonuçlarına göre osteoid osteomlarda, 
hastaların %80’inde kemiğin dış 
zarında bulunan, merkezi ve parlak 
(nidus) bir periofokal sklerotik lezyon 
görülüyor. Bu tümörler, kemik iliği, 

kemik dışzarı altı veya eklemlerde de 
bulunabiliyor. Nidusta kireçlenme de 
söz konusu olabiliyor. Yüksek 
kontrastlı MR görüntüleme 
prosedürüne göre nidus son derece 
vaskülerdir, nidusun teşhisi de en az 
tümörün teşhisi kadar önemlidir; 
doku çevresindeki skleroz ve kemik 
iliği ödemi modeli sadece reaktiftir. 
Nidus kemik iliğinde veya eklem 
içinde/eklem yanında oluğunda, 
lezyonlardaki sklerozun hafif olacağı 
veya hiç olmayacağı unutulmamalıdır 
(Şekil 5). Osteoid osteom, 
osteomiyelite benziyor: Brodie 
apsesi, ekzantrik bir pozisyonda, 
örneğin kemiğin dış zarında 
bulunuyorsa apseyi, osteoid 
osteomdan ayırt etmek güçtür. Bu 

durumda, ayırt etme işlemi ancak 
biyopsi veya radyonüklid kemik 
taramasıyla gerçekleştirilebiliyor: 
Osteoid osteom, osteomiyelitin 
aksine “çifte yoğunluk işareti” (orta 
düzeyde etkin bir alan ile çevrilmiş 
son derece yoğun merkezi bir etkinlik 
alanı) veriyor. 1,5 cm’den büyük 
lezyonlara osteoblastom adı veriliyor 
[7, 11]. Bu hastalıkta radyo frekanslı 
ablasyon (RFA), başarılı bir tedavi 
şeklidir [8, 9, 10].

Teşhisin kilit unsurları: X-ray 
görüntüsünde hafif parlak bir 
sklerotik lezyon. Yüksek bir kontrast 
düzeyine sahip nidus, T2 ağırlıklı MR 
görüntülerinde güçlü bir sinyal 
veriyor.

4 Sağ fibulasında osteoidblastomu (OB) olan 16 yaşında erkek hasta. (4A) Lateral röntgen filminde, OB’li hastanın fibulasındaki 
kortikal şişik parlak olmasa da çok net görülüyor. Bunun nedeni 4B, 4C (farklı pozisyonlarda çekilen aksiyal BT) ve 4D’de belli oluyor: 
Bu bölgede, nidusun üst kısmı tamamen kireçlenmişken alt kısımda çok az miktarda kireçlenme görülüyor (*). Şekil 4E’de, BT 
yönlendirmeli, radyo frekanslı ablasyon prosedürü sırasında nidusun kireçlenmiş üst kısmı ile bunun altındaki ikinci ablasyon 
kanalında ablasyon kanüllü bir koronal BT görüntüsü bulunuyor. T2w STIR görüntüleri (4F aksiyal ve 4G koronal) ile T1w aksiyal 
görüntülerinde (4H, 4I), nidusun alt kısmındaki damarlanma ve düşük T2w sinyalli üst kısmındaki kireçlenme görülüyor.

4A 4B

4C

4F

4D

4G

4E

4H

4I
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Osteosarkom (Şekil 5)

Hastalar, genelde 20 yaşından 
gençtir. 50 yaşlarına gelene dek 2. 
pik gerçekleşiyor ve bu vakalar, 
genelde Paget hastalığının yan etkisi 
olarak veya radyasyon tedavisinden 
sonra görülüyor. Osteosarkom, hızlı 
kemik gelişiminin gözlendiği alanları, 
özellikle de metafizyel bölgeleri 
tercih ediyor.

Hastalığın tipik belirtileri, ağrı ve 
lokal şişiklikdir. Hastalık, yukarıda 
belirtildiği gibi genelde yıkıcı 
periosteal reaksiyon gösteriyor (Şekil 
6). Hastalığın X-ray morfolojisi son 
derece değişkendir: Osteosarkomlar, 
osteojenik (yani, tümör yeni kemik 
oluşumunu tetikler), litik veya karma 
formda olabiliyor. Karma form, en sık 
rastlanan osteosarkom türüdür (Şekil 

7) [12]. Lezyon litik ise bu durumda 
telanjiyektatik osteosarkom olasılığı 
da değerlendirilmelidir! 
Osteosarkomlar, ortaya çıktıkları 
lokasyon, skleroz derecesi ve 
yumuşak doku komponentine göre 
merkezi, parosteal ve periosteal 
olarak sınıflandırılıyor, periosteal 
osteosarkomlar son derece nadir 
(%1) görülüyor. Periosteal 
osteosarkomlarda süreç, periosteum 
veya yakınındaki yumuşak dokuda 
başlıyor. Parosteal osteosarkomların 
aksine, periosteal osteojenik 
sarkomlarda genelde yumuşak 
dokularda büyük miktarlarda 
kireçlenme söz konusu olmuyor 
(Şekil 8) [11]. Osteosarkomlar, 
osteoblastik akciğer metastazlarına 
yol açabiliyor (Şekil 9).

Osteosarkom teşhisinin kilit unsuru, 
X-ray ve diğer görüntüleme 
teknikleriyle kötü huylu tümör olup 
olmadığını tespit: BT, tümör matrisine 
karşı periosteal reaksiyonun tespit 
edilmesinde en iyi tekniktir, çünkü BT 
tekniğinde zayıflayan mineralizasyonu 
zaten görebilirsiniz. MR 
görüntülemede sinyal, matris 
mineralizasyonunun düzeyine bağlı 
oluyor. Ancak MR görüntüleme, 
tümörün yaygınlığının 
değerlendirilmesi ve evreleme 
prosedürü (yani, skip lezyonların teşhis 
edilmesi, tümörden etkilenen yumuşak 
doku, sinir ve damarların 
değerlendirilmesi ve potansiyel bir 
eklem infiltrasyonu) açısından önem 
taşıyor.

5 Sol diz ekleminde artiküler osteoid osteomu (OO) olan 17 yaşında erkek hasta. (5A-C) OO’nun artiküler pozisyonunda çekilen aksiyal, 
sagittal ve koronal BT görüntülerinde, nidus sınırında (turuncu daire) skleroz görülmüyor. BT görüntülerinde, nidusta bir miktar merkezi 
osifikasyon olduğu görülebiliyor. Yağ satürasyonlu aksiyal T2w MR görüntüsü (5D), eklem efüzyonu ve sinoviti (sarı ok) olduğunu 
gösteriyor. Merkezi nidus kireçlenmeleri nedeniyle OO’nun, tipik güçlü hiperintens sinyal yerine sadece T2w’deki daha az hiperintens 
sinyale (turuncu daire) karşı izotens olduğunu unutmamak gerekiyor. (5E) Sagittal PDw MR görüntüsünde de kireçlenme görülüyor. (5F) 
Yağ satürasyonlu, aksiyal, yüksek kontrastlı T1w MR görüntüsü ise genişleyen nidusa (turuncu ok) işaret ediyor.

5A 5B 5C

5D 5E 5F
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6 Sol distal femurunda merkezi ve yüksek dereceli osteosarkomu olan 21 yaşında erkek hasta. Geleneksel osteosarkomlar, metafizin 
merkezinde bulunan merkezi osteosarkomlardır. Şekil 6A’da anterioposteriyor röntgen filmi, Şekil 6B’de ise lateral röntgen filmi 
görülüyor. Bu durumda, röntgen filminde periosteal reaksiyonlara (Şekil 6A’da turuncu oklar) ilave olarak kanal şekilli parlaklığı 
görebilirsiniz. Bu parlaklık, kemik modelinin düzensizliği içerisindeki biyopsi kanalına (Şekil 6B sarı ok) ve osteoid oluşumuna (Şekil 6B 
turuncu daire) işaret ediyor. Biyopsi kanalı, koronal, T1 ağırlıklı MR görüntülerinde de görülebiliyor (Şekil 6C turuncu ok). Şekil 6D’de, 
tümör kitlesinin heterojenitesi gösteriliyor (yağ satürasyonlu, aksiyal T2w MR görüntüsü). MR görüntülemesi, ameliyat öncesi lokal 
evreleme açısından önemlidir; örneğin, bu vakada kontrast madde tatbiki sonrası çekilen aksiyal, T1 ağırlıklı MR görüntülerinde damar 
infiltrasyonu (Şekil 6E turuncu oklar) görülüyor.

6A 6B 6C

6D 6E

7 Bu görüntülerde, osteojenik ve litik osteosarkomlar arasındaki farlar çok net görülebiliyor. Şekil 7A (alt bacağın anteroposteriyor 
röntgen filmi) ve 7B (alt bacağın yağ satürasyonlu, yüksek kontrastlı, sagittal, T1w MR görüntüsü), sol tibiada osteojenik bir parosteal 
osteosarkom bulunduğunu ortaya koyuyor. Bu, kötü huylu bir tümör kriteri olarak gölgeli periosteal reaksiyon gösteren, kemik 
oluşumuna neden olan, kabarık, biçimsiz, bulut benzeri mineralizasyonlu (Şekil 7A turuncu ok) bir tümör (Şekil 7A * işareti). Bu 
tümörün, yüksek miktarda kireçlenmeli (Şekil 7A sarı ok), büyük bir yumuşak doku komponenti (Şekil 7B sarı ok) bulunuyor. Şekil 7C 
(pelvisin anteroposteriyor röntgen filmi) ve Şekil 7D’de (yağ satürasyonlu, yüksek kontrastlı, aksiyal T1w MR görüntüsü), 61 yaşında 
kadın hastanın sağ iliak kemiğinde, mineralizasyon içermeyen, daha çok litik yapıda osteosarkom görülüyor (turuncu ok).

7A 7B 7C

7D
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9 Sol kalçasındaki osteosarkomun rezeksiyonundan bir yıl sonra osteoblastik akciğer metastazına yakalanan 63 yaşında kadın hasta. 
Aksiyal BT görüntülerinde (9A-C), primer tümör (osteosarkom) üreten bir kemikten kaynaklanan bazı osteoblastik akciğer metastazları 
görülüyor. Bu nedenle, bu tip akciğer metastazları sklerotik de olabiliyor.

9A 9B

8 Sağ bacağının alt kısmında periosteal osteosarkomu (G3) olan 57 yaşında kadın hasta. Sağ dizin anteroposteriyor röntgen filminin 
yer aldığı Şekil 8A’da, tibial metafizi saucerizasyonu ve kemik prominansı görülüyor. Şekil 8B (sağ bacağın alt kısmının koronal T1w MR 
görüntüsü) ve Şekil 8C’de (sağ bacağın alt kısmının sagittal T1w MR görüntüsü) ise büyük yumuşak doku komponentli, homojen olmayan 
büyük bir tümör yer alıyor. Şekil 8A-8C’de görülebileceği üzere, periosteal osteojenik sarkomda yumuşak dokuda büyük miktarlarda 
kalsifikasyonun söz konusu olmadığı dikkat çekiyor (turuncu daire). Şekil 8D (yağ satürasyonlu, aksiyal T2w MR görüntüsü) ve 8E (yağ 
satürasyonlu, yüksek kontrastlı, aksiyal T1w MR görüntüsü), tümörün tibianın ilik boşluğunu açıklanamayacak bir şekilde işgal 
etmeyeceğini (turuncu daire) ve fibulanın tümörden etkilenmeyeceğini (sarı ok) net bir şekilde gösteriyor.

8A 8B

8D

8C

8E

9C
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Kondroid türü

Enkondrom
Enkondrom, genelde elde bulunan, 
aslen merkezi olarak konumlanan ve 
sıklıkla endosteal aşınma ile birlikte 
görülen, iyi huylu bir litik lezyondur. 
Enkondromda, parmak kemikleri 
dışında kireçlenme söz konusu oluyor 
(Şekil 10).

Enkondromun genelde ebatları 
yaklaşık 1-2 cm olarak görülüyor; 
düşük dereceli kondrosarkom ise 4-5 
cm’den daha büyük oluyor. 
Enkondromda periosteal reaksiyon 
görülmüyor. Kemik enfarktı da ayırt 

edici önemli bir teşhis kriteri olarak 
dikkat çekiyor (Şekil 12).

Teşhis açısından kilit unsurlar: T1 
ağırlıklı MR görüntüsünde lezyon 
sinyali zayıf. T2 ağırlıklı sinyal, 
kireçlenme düzeyine bağlı. Yüksek 
kontrast madde tatbiki sonrasında 
çekilen T1 ağırlıklı MR görüntüsünde 
septumlu, lobüle bir görünüm (Şekil 
10 ve 11)

Kondroid tümörlerinde şu koşullar 
altında kötü huylu tümörden şüphe 
edilmelidir: ağrı; 5 cm’den büyük 
tümör ebatları; yumuşak doku kitlesi 

ve T2 ağırlıklı görüntülerde çevredeki 
ödemde büyüme.

Bazı vakalarda, Ollier hastalığı adı 
verilen çoklu enkondromlar mevcut 
olabiliyor. Kalıtımsal olmayan bu 
hastalıkta, habis tümörün yıkım 
hızında herhangi bir artış söz konusu 
olmuyor.

Maffuci sendromu ise çoklu 
enkondromlara yumuşak doku 
hemanjiyomlarının eşlik ettiği bir 
hastalık. Kalıtsal olmayan Maffuci 
sendromu da enkondromların habis 
tümör yıkımının ivmelenmesi ile 
tanımlanıyor [11].

10 Falanks D1’de enkondroması olan 29 yaşında kadın hasta. (10A) Sağ D1’in lateral röntgen filminde, D1’in proksimal 
metakarpusunda, tespiti zor ve Lodwick IB lezyon türüne göre sklerotik kenarı olmayan ve kireçlenmeyen bir litik lezyon görülüyor 
(turuncu daire). Şekil 10B-F’de ise, MR görüntüsünde (turuncu daireler) bir enkondromun tipik sinyal özelikleri yer alıyor ve lezyon 
ebatlarının 2 cm’den küçük olduğu görülüyor: Şekil 10A’da gösterildiği gibi kireçlenme söz konusu olmadığı için T1 ağırlıklı görüntüde 
(10B, koronal) düşük sinyal, T2 ağırlıklı görüntüde yüksek sinyal bulunuyor (10E, yağ satürasyonlu, aksiyal T2w MR görüntüsü). Yüksek 
kontrastlı, koronal T1w MR görüntüsü (10C), görüntü çıkarmalı koronal T1w MR görüntüsü (10D) ve yağ satürasyonlu, yüksek 
kontrastlı, aksiyal T1w MR görüntüsünde (10F), tümörün septumlu, lobüler bir görünümü olduğu görülebiliyor.

10 A 10 B

10 E

10 C

10 F

10 D
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11 Humerus başında enkondroması olan 44 yaşında kadın hasta. (11A) Omzun anteroposteriyor röntgen filmi, (11B) omzun koronal BT 
görüntüsü, (11C) yağ satürasyonlu, konronal T2w MR görüntüsü, (11D) koronal T1w MR görüntüsü ve (11E) yüksek kontrastlı, koronal 
T1w MR görüntüsü. Şekil 11A ve 11B’de, kondrol dokuda şu farklı kireçlenme türlerinin gözlemlendiği humerus başında 2 cm’den 
büyük, keskin sınırlı bir lezyon görülüyor: punktat, virgül şekilli, yaya benzer veya halkaya benzer mineralizasyon (turuncu daire). 
Tümör, T1w görüntüsünde düşük sinyal veriyor (11D); yağ satürasyonlu T2w görüntüsünde yüksek sinyal ve kireçlenme düzeyine bağlı 
olarak bazı düşük sinyaller veriyor; yağ dokusu içermiyor (11C) ve kabaca lobüle, yüksek kontrastlı ve homojen bir model sergiliyor 
(11E) (sarı oklar).

11 A 11 B

11 C 11 D 11 E
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12 Sağ tibia ve femurunda kemik enfarktüsü olan 40 yaşında kadın hasta. (12A) Dizin anteroposteriyor röntgen filmi, (12B) dizin 
lateral röntgen filmi, (12C) yüksek kontrastlı, koronal T1w MR görüntüsü, (12D) görüntü çıkarmalı, koronal T1w MR görüntüsü, (12E) 
yağ satürasyonlu, yüksek kontrastlı, aksiyal T1w MR görüntüsü, (12F) yağ satürasyonlu, aksiyal T2w MR görüntüsü ve (12G) koronal 
STIR MR görüntüsü. Enfarktüs genelde, Şekil 12A ve 12B’den (turuncu daireler) ve Şekil 12C-G’deki MR görüntülerinden (sarı ok) 
görülebileceği üzere, iyi tanımlanmış, yoğun bir şekilde sklerotik ve serpijinöz bir sınıra sahip iken, enkondromda böyle bir sınır söz 
konusu değil. Şekil 12C, 12E ve 12G’de belirtilen lezyondaki yağ dokusu (sarı yıldız işareti), kemik enfarktına işaret eden bir bulgu 
olduğu için enkondroma olasılığını ekarte ediyor.

12 A

12 E
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13 Sağ proksimal humerusta osteokondromu olan ve eklem boşluğunda gevşek bir kütle bulunan 20 yaşında erkek hasta. (13A) Sağ 
omuzda çekilen aksiyal röntgen filminde humerustaki keskin sınırlı tümör, (13B) koronal BT görüntüsünde sağ omuzdaki 
osteokondrom, (13C) sagittal T2w MR görüntüsünde osteokondromun kıkırdak başlığının da (başlık ebatlarının 8 mm’den çok daha 
uzun olduğu tespit edildi – Şekil 13F’ye de bakınız) yer aldığı başka bir bölümü, (13D) yağ satürasyonlu aksiyal T2w MR görüntüsünde 8 
mm uzunluğa sahip T2w hiperintens kıkırdak başlığının ölçümü, (13E) koronal T1w MR görüntüsünde T1w’de hipointens görülen 
kıkırdak başlığı, (13F) yağ satürasyonlu, yüksek kontrastlı, aksiyal T1w MR görüntüsünde Şekil 13C’de gösterilen bölüm ile birlikte 
kontrast madde tatbiki sonrasında lobüler kondroid bir tümör modeli ve (13G) 9 MHz’lik ultrason görüntüsünde Şekil 13C ve 13G’de 
gösterilen bölüm, kistik olmayan yuvarlak bir yapı olarak görülüyor. Tüm görüntüleme teknikleri ile yapılan taramalar sonunda lezyonun 
düşük dereceli bir kondrosarkom olmasından şüphe edildi. Cerrahi müdahale ve histolojik analiz sonucunda, lezyonun osteokondrom 
olduğu, eklem boşluğu içerisinde, lezyonun yanında, başlığa benzer kenarları olan, gevşek bir kütle bulunduğu ve lobüllerin korumalı 
yapısına sahip, lobüler, boğumlu bir kondroid dokunun varlığı kesin olarak tespit edildi.

Kondroid türü

Osteokondrom (Şekil 13) 
Osteokondromun diğer bir adı da 
kıkırdak ekzostozudur. 
Ekstremitelerin iyi huylu tümöre 
maruz kaldığı bu hastalık, genelde 
vakaların %50’sinde alt 
ekstremitelerde, vakaların %10-
20’sinde humerusta ve nadiren de 

omurgada görülüyor. Teşhis için 
kemik iliği ile trabeküler kemik 
yapılarının ekzostoz ve kıkırdak 
başlığının içerisine doğru uzayıp 
uzamaması önemlidir. Habis 
dejenerasyon, genelde gövdeye yakın 
tümörlerde meydana geliyor.

Teşhis açısından kilit unsur, mantar 
benzeri tümör yapısıdır. Kıkırdak 

başlığının kalınlığı minimum 8 mm’dir 
(kurumumuzda uygulanan referans 
değer budur, bir sonraki bölümdeki 
açıklamalara da bakınız) (Şekil 13) 
[13]. Kıkırdak başlığının kalınlığını 
belirlemek için kontrast maddeye 
gerek olmuyor çünkü başlık T2 ağırlıklı 
görüntülerde net bir şekilde 
görülüyor. 

13 A

13 D 13 E 13 F

13 B

< 8 mm

13 C 13 G
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Osteokondrom ve kondrosarkom 
karşılaştırması 
Kıkırdak başlığının kalınlığı, 
kliniğimizde uygulanan referans 
değer olan 8 mm veya üzerinde ise 
habis dönüşümü çok daha kuvvetli 
bir olasılıktır. Yayınlanan diğer 
referans değerler 1,5 cm (Murphey 
ve arkadaşlarına göre) [14] ve 2,0 

cm (Bernard ve arkadaşlarına göre 
[15]. Gövdeye yakın (en yüksek 
habis dönüşüm oranının 
gözlemlendiği pelvis bölgesinde) ve 
kalıtımsal çoklu ekzostozlar 
(otozomal baskın inheritans), daha 
yüksek bir habis dönüşüm riski 
taşıyor (tümörlerin %3-5’i 
kondrosarkoma dönüşüyor). Diğer 

bir kriter de özellikle 20 yaşın 
üzerindeki hastalarda görülen 
kıkırdak başlığının büyümesi. Not: 
Bir radyolog veya patoloğun düşük 
dereceli bir kondrosarkomu 
enkondromdan ayırt etmesi son 
derece güçtür (Şekil 15).

14 Kalıtımsal çoklu ekzostozu olan 12 yaşında erkek hasta. (14A) Sol omzun aksiyal röntgen filmi, (14B) sol omzun anteroposteriyor 
röntgen filmi, (14C) sol humerusun yağ satürasyonlu aksiyal T2w MR görüntüsü, (14D) sol humerusun yağ satürasyonlu sagittal T2w 
MR görüntüsü, (14E) sol dizin lateral röntgen filmi, (14F) sol dizin anteroposteriyor röntgen filmi, (14G) üst ekstremitelerin koronal 
STIR MR görüntüsü. Şekil 14A, 14B, 14E ve 14F’de, kemik iliği ve trabeküler kemik yapılarının ekzostozun içine doğru uzaması net bir 
şekilde görülüyor. Şekil 14C, 14D ve 14G’de gösterildiği üzere kıkırdak başlığı, T2 ağırlıklı görüntüler kullanılarak da detaylı bir şekilde 
değerlendirilebiliyor.

14 A 14 E

14 C

14 B 14 F

14 G14 D
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Kondrosarkom (Şekil 15-17) 
Büyük çoğunluğu 40 yaşından büyük 
olan kondrosarkom hastaları yoğun 
ağrı çekiyor. Tümörler gövdeye yakın 
noktada ve kondroid matrisine sahip 
bulunuyor. Primer kondrosarkomlar 
litik, nüfuz edici ve yıkıcı oluyor ve 
lezyonların %50’sinde kireçlenme 
gözlemleniyor. Sekonder 

kondrosarkomların kıkırdak başı, 8 
mm’den daha kalın oluyor; bu durum, 
bir osteokondromun habis 
dönüşümüne işaret ediyor (son 
bölümde, referans değere ilişkin 
yorumlara da bakınız) [13-15].

Teşhis açısından kilit unsurlar: 40 yaş 
üzerindeki hastalarda flokülent, kar 
tanesi ya da patlamış mısır şeklinde 
kalsifikasyonlu litik, yıkıcı lezyonlardır.  
MR: yumuşak doku kitlesi ya da ödem. 
Şu kriterler, enkondrom değil, 
kondrosarkom olasılığının daha yüksek 
olduğunu gösterir: Ağrı, kemik 
taramasında tracer alımı, büyüme, 
kortikal kemik penetrasyonu.

15 Sağ iliak kemiğinde 1. derece kondrosarkomu olan 31 yaşında erkek hasta. (15A) Sağ kalça ekleminden çekilen anteroposteriyor 
röntgen filminde, sağ asetabulümde, Lodwick IB lezyon türüne göre keskin sınırlı ancak sklerotik kenarsız, lokasyon olarak çok iyi 
tanımlanmış bir lezyon (turuncu ok), lezyonun ortasında da bir miktar flokülent kireçlenme görülüyor. (15B) Sağ kalçanın koronal BT 
görüntüsünde ve (15C) sağ kalçanın aksiyal BT görüntüsünde, keskin sınırlı, ince kabuklu lezyon ile lezyonun merkezinde kortikal 
yıkımsız belirgin bir kireçlenme görülebiliyor. (15D, 15E) Yağ satürasyonlu, yüksek kontrastlı T1w MR görüntüsü de (Şekil 15D’de 
koronal ve Şekil 15E’de aksiyal) merkezdeki kontrast artışına işaret ediyor. Şekil 15F’deki koronal STIR MR görüntüsünde ise, tümör 
sınırlarındaki yüksek sinyal dikkat çekiyor.

15 A

15 D 15 E 15 F

15 B 15 C
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16 Sol olekranonda 2. derece kondrosarkomu olan 33 yaşında kadın hasta. Şekil 16A’da gösterilen, sol olekranonun çekilen 
anteroposteriyor röntgen filminde, Lodwick IC tipi bir lezyon görülüyor: yeri belirgin ancak sınırları belirsiz (turuncu daire). Sol olekranonun 
lateral röntgen filminin gösterildiği Şekil 16B, kortikal bir yıkıma (turuncu ok) işaret ediyor. (16C) Olekranonun koronal T1 ağırlıklı MR 
görüntüsünde, tümörün kemik içindeki sınırları (turuncu oklar) net bir şekilde görülüyor. (16D) Koronal STIR MR görüntüsü, kas ödemini 
(turuncu ok) açık bir şekilde gösteriyor. (16E) Yağ satürasyonlu, aksiyal T2w MR görüntüsünde, tümörün kondroid matrisi (turuncu daire) 
görülüyor. (16F) Sagittal T2w MR görüntüsünde, kondroid tümörün merkezinde hipointens kireçlenme (turuncu ok) bulunuyor. (16G) Yağ 
satürasyonlu, yüksek kontrastlı sagittal T1w MR görüntüsünde, çevredeki yumuşak dokuların infiltrasyonu (turuncu ok) görülüyor.

16 A

17 A 17 B 17 C 17 D 17 E

16 E 16 F 16G

16 B 16 C 16 D

17 Sağ humerusta 3. derece kondrosarkomu olan 58 yaşında erkek hasta. (17A) Sağ humerusun anteroposteriyor röntgen filminde, 
düzensiz lizis modeline (Lodwick II) ek olarak korteks yıkımı (turuncu daire) görülüyor. (17B) Koronal STIR MR görüntüsü, bu büyük ve 
biçimsiz lezyonun (10 cm ebatlarında, uzun sarı ok) uzamasını ve yumuşak doku infiltrasyonu (küçük sarı ok) ortaya koyuyor. Tümör, 
T1w görüntüsünde (17C – koronal T1w MR görüntüsü) düşük sinyalli bir predominant kondroid matris ve T2w görüntüsünde (17D – 
sagittal T2w MR görüntüsü) homojen olmayan yüksek bir sinyale sahip. Bu yüksek sinyal, ileri düzey kondrosarkom teşhisine yönelik 
diğer bir ipucu oluyor. Şekil 17D’de ayrıca korteks yıkım ile yumuşak doku infiltrasyonu (turuncu daire) çok net bir şekilde görülüyor. 
(17E) Yüksek kontrastlı koronal MR görüntüsünde, tümör içindeki nekrotik tümör alanları (sarı oklar) gözlemleniyor. Kondroid matrissiz 
alanlar da ileri düzey kondrosarkoma işaret eden diğer bir bulgu oluyor.
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18 Sağ lateral tibia epifizinde kondroblastomu olan 12 yaşındaki kadın hasta. (18A) Sağ dizin anteroposteriyor röntgen filminde, tibia 
epifizinde bulunan, merkezinde bir miktar kireçlenmenin olduğu, orta düzey sklerotik kenarlı litik lezyon görülüyor. (18B) Aksiyal BT 
görüntüsünde, keskin kenarlı litik lezyondaki (turuncu ok) ponksiyon biyopsi iğnesi görülebiliyor. (18C) Koronal ve (18D) sagittal T1 
ağırlıklı MR görüntülerinde, hipointens, orta düzey sklerotik kenarı, sınırları ve merkezinde hipointens noktasal kireçlenmesi olan lezyon 
(turuncu daire) yer alıyor. (18E) PD ağırlıklı aksiyal MR görüntüsünde, yüksek sinyalli bir kondroid komponent ile merkezde düşük 
sinyalli kireçlenme (turuncu daire) görülüyor. (18F) Koronal STIR MR görüntüsünde, yüksek sinyalli bir kondroid komponent ile 
merkezde düşük sinyalli kireçlenme (turuncu daire) ve lezyon çevresinde bir kemik iliği ödemi (turuncu oklar) gösteriliyor. Bu nedenle 
hastaya biyopsi uygulanmasına karar veriliyor.

Kondroblastom (Şekil 18) 
Bu hastalığa yakalananlar, genelde 
20 yaşından genç oluyor (yani 
iskeletleri henüz olgunlaşmamış 
hastalar). Metafizde nadir olarak 
görülen lezyonun epifizde aranması 
gerekiyor. Kondroblastom, ayrıca, el 
ve ayak bileği kemiklerinde ve 
nadiren de dizkapağında (litik 
lezyonların ayrıcalıklı teşhisinde 

epifiz olarak davranıyor) görülüyor 
[11].

Genelde uzun kemiklerde görülen bu 
lezyonların %40-60’ında kireçlenme 
de söz konusu oluyor.

Ayırt edici tanı özellikleri, sekuestrum 
(osteomiyelit) ve eozinofilik 
granülom.

Teşhis açısından kilit unsurlar: 
Konroblastomlar, sklerotik kenarlı, litik 
epifizeal lezyonlar. Bu lezyonlar ile 
ilgili olarak, T2 ağırlıklı yüksek sinyalli 
MR görüntüsünde bir kondroid 
komponent, T2 ağırlıklı düşük sinyalli 
MR görüntüsünde ise kireçlenme 
görülüyor.

18 A

18 B 18 E 18 F

18 C 18 D
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Fibröz tümörleri

Non-ossifiye fibrom – NOF 
(Şekil 19 ve 20) 
Hastalar genelde 20 yaşından genç 
oluyor; ağrı çekmiyor veya periosteal 
reaksiyon göstermiyor. Bu lezyon, 
uzun kemiğin metafizinde eksantrik 
pozisyonda bulunuyor. Lezyonun 
orijini korteks olduğu için korteks 
yerine iyi huylu fibröz doku oluşuyor. 
Non-ossifiye fibromlar skleroza neden 

oluyor; zamanla “iyileşiyor” ve takip 
eden yıllarda yok oluyor. 3 cm’den 
kısa olan lezyonlara fibröz kortikal 
kusur, 3 cm’den uzun olan lezyonlara 
ise non-ossifiye fibrom adı veriliyor.

Teşhis açısından kilit unsurlar şunlar: 
İyi tanımlanmış, taraklı sklerotik 
sınırlı, hızla büyüyen bir litik lezyon. 
Bir NOF’nin MR görüntüsündeki 
görünümü değişkendir. Her ne kadar 
NOF’ler her zaman, temel olarak T1 

ağırlıklı MR görüntüsünde düşük 
sinyalli olsalar da T2 ağırlıklı 
görüntülemede düşük veya yüksek 
sinyalli görünebiliyorlar. NOF, kısmen 
homojen kısmen de homojen 
olmayan bir şekilde yüksek 
kontrastlıdır. “İyileşme dönemi” 
boyunca non-ossifiye fibromlar, 
radyonüklit kemik taramalarında aktif 
olarak görülebiliyor. Bu, osteoblastik 
aktiviteye işaret eden bir belirti.

19 Sol distal tibiada 
non-ossifiye fibromu olan 14 
yaşında erkek hasta. (19A) 
Anteroposteriyor röntgen 
filminde, kısmen yaygın olan ve 
iyi tanımlanmış, taraklı bir 
sklerotik sınıra sahip litik bir 
non-ossifiye fibrom (Lodwick 
IA, turuncu daire) görülüyor. 
(19B) T1 ağırlıklı koronal MR 
görüntüsü, lezyonun tipik 
düşük sinyal özelliğine (turuncu 
daire) işaret ediyor. (19C) T2 
ağırlıklı aksiyal MR 
görüntüsünde, değişken 
nitelikli düşük bir sinyal 
gösteriliyor (turuncu ok). (19D) 
Yağ satürasyonlu, yüksek 
kontrastlı, T1 ağırlıklı aksiyal 
MR görüntüsünde, NOF’nin 
kısmen homojen olmayan bir 
yüksek kontrasta sahip olduğu 
(turuncu ok) görülüyor.

19 A

19 C 19 D

19 B
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20 Non-ossifiye fibroma ait görüntü galerisi
(20A) 17 yaşında erkek bir hastanın sağ dizinden çekilen anteroposteriyor röntgen filminde, NOF’nin değişen görünümü 
açık bir şekilde gösteriliyor. Bu görüntüden iki iyileşme dönemi de görülebiliyor: Lateral çekimde, ilerleyen tip sklerozlu 
bir lezyon gözlemleniyor; bu, lezyonun (turuncu daire) iyileşme döneminin sonlarında olduğuna işaret ediyor. Medial 
çekimde ise iyi tanımlanmış sklerotik sınırlı, taraklı klasik bir lezyon (turuncu oklar) görülüyor.
(20B) 18 yaşında erkek bir hastanın sol dizinden çekilen anteroposteriyor röntgen filminde, NOF’nin standart görünümü 
gösteriliyor: İyi tanımlanmış sklerotik sınırlı, taraklı bir lezyon
(20C): 12 yaşında erkek bir hastanın dizinden çekilen anteroposteriyor röntgen filminde, sklerotik kenarlı bir litik lezyon 
(turuncu ok) ve bunun altındaki ekzostoz (sarı ok) görülüyor. (20D) T1 ağırlıklı koronal MR görüntüsünde, düşük sinyalli 
standart bir NOF (turuncu daire) ve (20E) koronal STIR MR görüntüsünde, NOF teşhisi ile uyumlu düşük sinyal bulgusu 
yer alıyor.

20 A 20 C

20 D 20 E

20 B
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Fibröz displazi (Şekil 21 ve 23) 
Hastalar, genelde ağrı çekmiyorlar 
veya periosteal reaksiyon 
göstermiyorlar. Monostotik (genelde 
görülen tip budur) veya polistotik 
(McCune-Albright sendromu) olabilen 
fibröz displazi, özellikle pelvis, 
proksimal femur, kaburgalar ve 
kafatasını tercih ediyor. Klasik 
tanımına göre fibröz displazi, X-ray ve/
veya BT görüntülerinde (Şekil 21) 
“buzlu cam görünümüne” veya “sisli bir 
görünüme” sahiptir, ancak buzlu cam 
görünümü her zaman mevcut 
olmayabiliyor. Lezyonlar, karışık litik 
ve sklerotik olabiliyor [11] ve kemik 
deformasyonu meydana gelebiliyor.

Teşhis açısından kilit unsurlar: 
Periosteal reaksiyon mevcut değil. 
Fibröz displazi, litik lezyonlara neden 
oluyor. Matris kireçlendikçe, sklerotik 
lezyonun ucuna kadar buzlu cama 
benzer, sisli ve puslu bir görünüm 
kazanıyor. MR görüntülerinde fibröz 
displazinin sinyal değişiklikleri, tüm 
tümörlerdeki standart modeli izliyor 
(T1 ağırlıklı görüntülerde düşük 
sinyalli, T2 ağırlıklı görüntülerde orta-
yüksek sinyalli). Fibröz doku yüksek 
kontrastlı. Lezyon tibia içerisindeyse 
habis dönüşüm potansiyeli olan 
adamantinom (yani, tibianın anterior 
korteksinde fibröz displaziye benzeyen 
karışık bir litik ve sklerotik lezyon) 
ihtimalini de değerlendirin.

21 A

21 E 21 F

21 G

21 H

21 B 21 C

21 D

21 Sol femurda fibröz displazisi olan 44 yaşında erkek 
hasta.
(21A) Sol femurun anteroposteriyor röntgen filminde, 
proksimal diyafizdeki sklerotik lezyonun (turuncu daire) 
buzlu cam görünümü açık bir şekilde görülüyor. (21B) 
Koronal BT, (21C) aksiyal BT ve (21D) 3D görüntülerde, 
söz konusu lezyonun (turuncu daire) buzlu cam görünümü 
net bir şekilde görülebiliyor. (21E) T1 ağırlıklı koronal MR 
görüntüsünde, düşük sinyalli lezyon gösteriliyor. (21F) 
Yağ satürasyonlu, T2 ağırlıklı, aksiyal MR görüntüsünde 
lezyonun sadece nokta şekilli bir lipoid ve kireçlenmiş 
bölümler (turuncu ok) içerdiği gözlemleniyor. (21G) T2 
ağırlıklı sagittal MR görüntüsünde, bu vakaya özgü olarak 
homojen bir düşük sinyal bulunuyor. (21H) Yağ 
satürasyonlu, yüksek kontrastlı, T1 ağırlıklı aksiyal MR 
görüntüsünde, nispeten homojen ve yüksek kontrastlı bir 
lezyon görülüyor. Homojen olmayan kontrast artışı, çok 
daha fazla miktarda kan, yağ dokusu ve kireçlenme 
barındıran ve bu nedenle belirgin sinyal değişimlerine 
neden olan lezyonlarda meydana geliyor.

İnovasyon | Nisan 2014 | www.siemens.com.tr/inovasyon 61

RSNA-ECR Özel Sayısı



22 Fibröz displazi görüntü 
galerisi: “Fibröz displazi, 
neredeyse her şeye 
benziyor olabilir…” [11] Bu 
durum, şu üç vakayı 
kıyasladığınızda açık bir 
şekilde ortaya çıkıyor:
(22A) 36 yaşında erkek 
hastanın pelvisinden 
çekilen anteroposteriyor 
röntgen filminde, pelviste 
fibröz displazi olması 
halinde ipsilateral 
proksimal femurun her 
zaman bundan etkilendiği 
açık bir şekilde görülüyor 
(turuncu daireler). 
Pelvisteki lezyon, femurdaki 
daha sklerotik özellik 
gösteren lezyona göre daha 
litiktir. (22B) 33 yaşında 
kadın hastanın sağ dizinden 
çekilen anteroposteriyor 
röntgen filminde, distal 
femurdaki, bazı kısımları 
puslu, sınırlandırılmış litik 
lezyon (turuncu oklar) 
görülülyor. Teşhisi 
doğrulamak için MR 
görüntüleme ve biyopsiye 
ihtiyaç olduğuna karar 
veriliyor. Şekil 22D, 22E ve 
22F’de, bu vakaya ait MR 
görüntüleri yer alıyor: 
(22D) T1 ağırlıklı koronal 
MR görüntüsünde, düşük 
sinyalli klasik lezyon 
görülüyor. (22E) T2 ağırlıklı 
sagittal MR görüntüsü ve 
(22F) yağ satürasyonlu, T2 
ağırlıklı, aksiyal MR 
görüntüsünde, lezyonun 
homojen olmadığı belli 
oluyor.

22 A

22 D 22 E

22 F

22 B 22 C
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23 A 23 B 23 C

23 F

23 Pelvis ve proksimal femurda poliostotik fibröz displazisi (Albright sendromu) olan 34 yaşında erkek hasta. (23A) Pelvisin 
anteroposteriyor röntgen filminde, (23B) sol femurun anteroposteriyor röntgen filminde ve (23C) sol femurun lateral röntgen filminde, 
sağ iliak kemiği ile sol femurda sisli görünüme sahip çok sayıda lezyon (turuncu ok) görülüyor.
(23D) Sol femurun T1 ağırlıklı koronal MR görüntüsünde, düşük sinyalli lezyonlar (turuncu ok) gösteriliyor. (23E) Sol femurun koronal 
STIR MR görüntüsünde orta-yüksek sinyalli lezyonlar (turuncu ok) ve (23F) yüksek kontrastlı, T1 ağırlıklı, aksiyal MR görüntüsünde ise 
homojen olmayan, yüksek kontrastlı fibröz doku (turuncu ok) görülüyor.

23 D 23 E
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Lipoid/yağ tümörleri
Kalkaneus lipomu (Şekil 24) 
Bu hastalığın en sık görüldüğü yer 
topuk kemiği (kalkaneus). Nadir 
görülen bu lezyon adeta ‘beni yalnız 
başıma bırakın’ diyor. Teşhis 
açısından kilit unsur, tüm MR 
sekanslarında yağ dokusu sinyalinin 
alınması oluyor.

24 Standart lokasyon olarak topuk kemiğinin içinde lipomu olan 49 yaşında erkek hasta. (24A) Topuk kemiğinin 
çekilen lateral röntgen filminde, sklerotik kenarlı, yer belirli bir lezyon (Lodwick IA, turuncu ok) görülüyor. (24B) Yağ 
satürasyonlu, yüksek kontrastlı, aksiyal T1w MR görüntüsü, (24C) koronal T2w MR görüntüsü, (24D) sagittal T1w MR 
görüntüsü ve (24E) yüksek kontrastlı, koronal T1w MR görüntüsü. MR görüntülerinde, özellikle Şekil 24B ve 24E’de 
gösterildiği üzere, lezyonun (turuncu daire) yağ dokusu içerdiği açık bir şekilde görülüyor. Şekil 24C’de, ek teşhis 
olarak topuk kemiği ile talus arasındaki sinoviyal kiste (turuncu daire) dikkat ediniz.

24 A

24 B

24 D 24 E

24 C
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Diğer tümör türleri
Soliter kemik kisti (Şekil 25 ve 26) 
Hastalar genelde 20 yaşından genç 
oluyor. Hastalığın en sık görüldüğü 
(lezyon merkezinin bulunduğu) 
yerler, topuk kemiği, proksimal 
humerus ve femurdur. Hastalar, 
lezyon nedeniyle kırık oluşmadığı 
sürece herhangi bir ağrı çekmiyorlar 
veya periosteal reaksiyon 

25 Topuk kemiğinde soliter kemik kisti 
olan 25 yaşında erkek hasta. Topuk 
kemiğinden çekilen (25A) lateral ve (25B) 
anteroposteriyor röntgen filmlerinde, 
sklerotik kenarlı, yeri sabit lezyon (Lodwick 
IA, turuncu oklar) görülüyor. Bu lezyonun 
en sık görüldüğü yerler, topuk kemiğinin 
ön ve orta kısımları ile alt sınırları: ancak 
bu pozisyonda soliter kemik kisti, standart 
üçgen görünüme sahip bulunuyor.

göstermiyorlar. Olası kırıklar, genelde 
lezyonun dibine doğru çöken 
parçalar oluşturuyor. ‘Çöken parça 
belirtisi’ olarak bilinen bu durum, 
röntgen filmlerinde görülebiliyor.

Teşhis açısından kilit unsurlar şunlar: 
Çok iyi tanımlanmış, sklerotik kenarlı, 
merkezi olarak yerleşmiş litik lezyon 
(Lodwick IA). MR görüntüsünde, 
miktarı artmayan saf bir sıvı 

görülüyor (anevrizmal kemik kistinin 
aksine). Lezyon, topuk kemiğinde 
bulunuyorsa ayırt edici tanı olarak 
kemik içi lipomun da 
değerlendirilmesi gerekiyor. 
Lipomun merkezinde kireçlenme 
olması halinde ancak X-ray ile ayırt 
etmek mümkün oluyor. Ancak bu 
süreç o kadar da önemli değil, çünkü 
her iki lezyon da ‘beni yalnız başıma 
bırakın’ tipi lezyonlar. [11]

25 A

25 B
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26 ‘Çöken parça belirtili’ soliter 
kemik kisti görüntü galerisi.
(26A) Humerustaki soliter kemik kisti 
(turuncu ok) içinde ‘çöken parça 
belirtisi’ olan 9 yaşında hasta kızın 
sağ omzundan çekilen 
anteroporsteriyor röntgen filmi.
Şekiller 26B-E’de, yine sağ 
humerusta soliter kemik kisti 
bulunan 11 yaşında hastanın vakası 
gösteriliyor. (26B) Sağ omuzdan 
çekilen anteroposteriyor röntgen 
filminde, kistik lezyonun 
patognomonik ‘çöken parça belirtisi” 
açık bir şekilde görülüyor.

(26C) Koronal T1w MR görüntüsünde 
düşük sinyalli lezyon, (26E) aksiyal 
T2w MR görüntüsünde ise, kırık 
gerçekleştikten sonra kistik sıvı ile 
kan arasında oluşan küçük miktarda 
sıvı (turuncu ok) görülüyor. Soliter 
kemik kistleri genelde herhangi bir 
sıvı-sıvı düzeyi belirtisi vermiyor. Bu, 
anevrizmal kemik kistlerine özgü bir 
durum.
(26D) Yağ satürasyonlu, yüksek 
kontrastlı koronal T1w MR 
görüntüsünde miktarı artmayan saf 
bir sıvı görülüyor.

26 A

26 C

26 B

26 D

26 E
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Anevrizmal kemik kisti (ABC) 
(Şekil 27) 
Hastalar, genelde 20 yaşından genç 
oluyor. Bu kist, omurgada, genelde 
omur gövdesinin posterior kısımlarında 
görülüyor. İnce korteksli veya neo 
korteksli (şişik korteksli) ve hızla 
büyüyen anevrizmal kemik kistleri, 
BT’de ‘patlama’ kavramı ile 
adlandırılıyor.

Teşhis açısından kilit unsurlar: 
Anevrizmal kemik kisti, korteksin iyice 
incelen kısmına eksantrik olarak 
yerleşmiş, yeri sabit bir litik lezyondur. 
MR görüntülerinde tespit edilen tipik 
belirtiler sıvı-sıvı düzeyli, kanla dolu 
kistlerin sedimantasyon etkileri, kistik 
duvarının yüksek kontrastlı olması ve 

27 Sağ glenoitte anevrizmal kemik kisti olan 17 yaşında erkek hasta. (27A) Sağ omuzdan çekilen lateral röntgen filminde, glenoidte, 
sklerotik kenarsız, yeri sabit bir lezyon (Lodwick IB, turuncu oklar) görülüyor. (27B) Sağ omuzdan çekilen koronal BT görüntüsünde, ince 
korteksli, genişleyebilen tip bir litik lezyon (sarı ok) gösteriliyor. (27C) T2 ağırlıklı, aksiyal MR görüntüsünde, sıvı-sıvı düzeyli kistik 
kısımlar (sarı ok) yer alıyor. (27D) Yüksek kontrastlı, aksiyal T1w MR görüntüsünde ise genişleyen septumlar (turuncu daire) gösteriliyor.

septumlar oluyor. Yüksek kontrastlı, 
katı kısımlar varsa diğer tümörlerin 
(örnek: dev hücreli tümör, 
osteosarkom, kondrosarkom, 
kondroblastom vb.) eşlik ettiği 
sekonder ABC ihtimali de 
değerlendirilmeli.

27 A

27 C 27 D

27 B
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Dev hücreli tümör (Şekil 28) 
Ön koşullardan biri, epifizin 
kapanması. Bu tümör, genelde 
artiküler yüzeye dayanıyor ve çok 
sıklıkla ekzantrik bir lokalizasyonda 
bulunuyor. Sklerotik olmayan 
kenarlı, iyi tanımlanmış bir lezyon 
(Lodwick IB) olarak değerlendiriliyor. 
Vakaların %5-10’unda, lokal agresif 
tümör büyümesi ve akciğer 
metastazı görülüyor.

Teşhis açısından kilit unsurlar: Matris 
kireçlenmesinin söz konusu olmadığı 
ve korteksin yaygın bir şekilde 
incelmediği, ekzantrik, osteolitik bir 
epfizeal lezyon. Tümör, T1 ağırlıklı 
görüntüde düşük sinyal, yüksek 
kontrastlı, T2 ağırlıklı görüntüde 
homojen olmayan veya düşük bir 
sinyal veriyor. Tümörde nekroz ve 
hemosiderin mevcut ise bu durum, 
homojen olmayan, yüksek kontrastlı 
bir model ile sonuçlanıyor.

28 A 28 B

28 Sağ distal femurda dev hücreli bir tümör 
olan 34 yaşında kadın hasta. (28A) Dizden 
çekilen anteroposteriyor röntgen filmi, 
(28B) dizden çekilen koronal BT görüntüsü, 
(28C) koronal T1w MR görüntüsü, (28D) 
aksiyal T2w MR görüntüsü, (28E) yüksek 
kontrastlı, koronal T1w MR görüntüsü. Şekil 
28A’da, distal femurda tamamlanmamış 
sklerotik kenarlı, iyi tanımlanmış bir lezyon 
(Lodwick IB, sarı ok) görülüyor. Şekil 28B’de, 
lateral yöne doğru ilerleyen korteks 
incelmesi (sarı ok) ile birlikte alt bölümdeki 
kısmi korteks yıkımı gösteriliyor. Şekil 
28C’de T1w görüntüsündeki düşük sinyal, 
Şekil 28D’de T2w görüntüsündeki düşük 
sinyal (turuncu daire) ve Şekil 28E’de alt 
kısımdaki nekrozlu alan nedeniyle homojen 
olmayan, yüksek kontrastlı model (sarı ok) 
görülüyor.

28 C

28 E

28 D
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Ewing sarkomu (Şekil 29 ve 30) 
Klasik Ewing sarkomu, ‘çocukların 
uzun kemiklerinin diyafizinde görülen 
yayılabilen tipte bir lezyondur’ [11]. Bu 
lezyona, BT görüntülerine göre kemik 
yıkımı ve T2 ağırlıklı görüntülere göre 
son derece yüksek bir sinyal eşlik 
ediyor. Bu durum, kemik iliği 
infiltrasyonuna işaret ediyor. Ewing 
sarkomunun lokasyonu, kırmızı ilik 
dağılımını takip ediyor.

Histolojik olarak, küçük yuvarlak mavi 
hücreler görülebiliyor. Ayrıca büyük 
bir yumuşak doku kitlesi de 
bulunabiliyor. Önemli ayırt edici 
tanılar, iyi huylu periosteal reaksiyon 
gösteren, bazen de kemik 
ayrılmasının söz konusu olduğu 
osteomiyelit ve eozinofilik 
granülomdur.

Teşhis açısından kilit unsurlar: 
Yayılabilen tip bir lezyon veya 

29 Sol proksimal ön kolda Ewing sarkomu bulunan 16 yaşında erkek hasta. (29A) Kemik taramasıyla, proksimal döner kemik, ulna (dirsek 
kemiği) ve distal humerusun belirli bazı bölümlerine genel bir bakış. (29B) Ön kolun lateral röntgen filminde, soğan zarına benzer, çok lamelli, 
proksimal döner kemiğin (sarı oklar) verdiği periosteal reaksiyon görülüyor. (29C) Tc-99m MDP özellikli, üç fazlı, radyonüklit kemik taramasında, 
büyük tümör kitlesinin izleyici maddeyi nasıl aldığı gösteriliyor. (29D, 29E) Yağ satürasyonlu, yüksek kontrastlı, T1 ağırlıklı MR görüntüsünde 
(29D-aksiyal, 29E-koronal) ve (29F) koronal STIR MR görüntüsünde, döner kemik ve ulnaya da yayılmış büyük bir tümör görülüyor.

30 Sol distal femurda Ewing sarkomu olan 3 yaşında erkek hasta. (30A) Femurdan çekilen anteroposteriyor röntgen filmi, (30B) 
femurdan çekilen lateral röntgen filmi, (30C) yağ satürasyonlu, yüksek kontrastlı, T1 ağırlıklı koronal MR görüntüsü, (30D) T1 ağırlıklı 
koronal MR görüntüsü, (30E) koronal STIR MR görüntüsü. Şekil 30A’da, Codman üçgeni açık bir şekilde görülürken yükselen 
periosteum, korteks ile belirli bir açı (turuncu daire) oluşturuyor. Şekil 30B’de, soğan zarına benzer lezyonun (sarı ok) verdiği periosteal 
reaksiyon gösteriliyor. Şekil 30C, 30D ve 30E’de ise yüksek kontrastlı bu tümörün T1 görüntülerinde hipointens, T2 görüntülerinde 
hiperintens sinyal özelliği ile birlikte, büyük bir yumuşak doku komponenti (sarı oklar) ve ayrıca Codman üçgeni görülüyor.

sklerotik ve düzensiz bir görünüme 
sahip ve periosteal reaksiyon 
gösteren, soğan zarına benzer (çok 
lamelli), gölgeli ve biçimsiz bir 
lezyon. Bu lezyon, T1 ağırlıklı MR 
görüntülerinde düşük sinyalli, son 
derece yüksek kontrastlı, T2 ağırlıklı 
MR görüntülerinde yüksek sinyalli 
oluyor. Lezyonların %50’den fazlası 
osteolitiktir. Genelde ödem ve büyük 
yumuşak doku kitleleri görülüyor.

29 A 29 B

29 C

30 A 30 B 30 C 30 D 30 E

29 D 29 E

29 F
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Çoklu miyelom (Şekil 31)

Çoklu miyelomda, kemik iliği 
içerisindeki monoklonal plazma 
hücreleri çoğalıyor. Hastalık en çok 
omurgayı etkiliyor. Hastaların %70’i 
65 yaş üzerinde. 40 yaşından büyük 
erişkinlerde görülen çoklu litik 
lezyonlar, her zaman metastaz veya 
çoklu miyelom ihtimalini ön plana 
çıkarıyor. Kemik sarkomları nadiren 
görülüyor ve herhangi bir erişkinde 
görülen yıkıcı bir soliter lezyonunun 

en sık karşılaşılan nedeni, metastaz 
oluyor. Osteolitik lezyonları teyit 
etmek için düşük dozlu BT taraması, 
lezyonun kemik iliğini etkilediğini 
teyit etmek için de MR görüntüleme 
gerekiyor: Kemik iliği infiltrasyonu, 
T1 ağırlıklı görüntülerde, disklere 
kıyasla daha zayıf bir sinyal; STIR 
görüntülerinde, kas dokusuna 
kıyasla daha yüksek bir sinyal 
veriyor. Tümör yükünü göstermek 
için tüm vücut MR görüntülemesi 
uygun. T1 ağırlıklı MR görüntüleme 

tekniğini değerlendirirken hastanın 
yaşını da dikkate almak önemli, çünkü 
genç hastalar hâlâ hücre açısından 
zengin bir kırmızı kemik iliğine ve bu 
nedenle T1 görüntülerinde düşük bir 
sinyale sahiptir. Kemik iliği 
infiltrasyonunu üç ayrı modelle 
sınıflandırıyoruz: diffüz, multifokal ve 
‘tuz-karabiber’ modelleri. Tuz-
karabiber modeli, düşük dereceli bir 
hastalık durumunu ifade ediyor. Tek 
olan lezyona plazmasitom adı veriliyor 
[22, 23].

31 Çoklu miyelomu olan ve sırt ağrısı çeken 65 yaşında kadın hasta. (31A) 
Anteroposteriyor röntgen filminde, dışarı doğru fırlamış birkaç litik lezyonlu 
osteopenik kemik modeli görülüyor. (31B) Pelvisin T1 ağırlıklı, koronal MR görüntüsü 
ve (31C) pelvisin koronal STIR MR görüntüsünde soliter bir lezyon bulunuyor. Bu 
lezyon, T1 ağırlıklı görüntüde düşük sinyalli, STIR görüntüsünde yüksek sinyalli. Bu 
durum, sol sakrum kemiğindeki fokal lezyon (sarı ok) teşhisiyle uyumlu. 

31 A 31 B

31 C
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Metastazlar (Şekil 32) 
Metastazların %40’ı omurgada yerleşik 
bulunuyor. En sık görülen primer 
tümörler, akciğer, meme, prostat, 
renal hücreli, gastrointestinal ve tiroid 
karsinomalar oluyor. Kemik iliği 
infiltrasyonu, kemik kırılmasından 
önce gerçekleşiyor. Kemik kırıklarına, 
tümörün omurga kanalını işgal 
etmesine ve miyelomun sıkışmasına 
dikkat edilmesi gerekiyor.

Teşhis açısından kilit unsurlar: Kemik 
metastazlarının teşhisinde, T1 ağırlıklı 
MR görüntülerindeki düşük bir sinyal, 
BT görüntülerinde osteolize göre daha 
hassas oluyor [24]. T2 ağırlıklı 
görüntülerde, osteolitik metastazlar 
yüksek sinyale, osteoblastik 
metastazlar ise düşük veya orta düzey 
bir sinyale sahip bulunuyor. Yaşlı 
hastalarda bu faktörlerin dikkate 
alınması ve çeşitli osteoblastik ve/veya 
osteolitik lezyonların değerlendirilmesi 
gerekiyor.

32 Prostat kanserli, omurga 
ve pelvisinde osteoblastik 
metastazı olan 55 yaşında 
erkek hasta. (32A) 
Omurganın lateral röntgen 
filminde ve (32B) 
omurganın alt kısmı ve 
sakrumdan çekilen 
anteroposteriyor röntgen 
filminde, omur gövdesinde 
ve sakrumda çeşitli 
osteoblastik metastazlar 
görülüyor. (32C) Kemik 
sintigrafisinde ise iskelet 
sisteminde daha fazla 
metastaz tespit ediliyor.

32 A 32 B

32 C

Head R lat Head L lat

Thorax R V L Thorax L D R

Pelvis R V L Pelvis L D R
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Özet

Röntgenin (X-ray) rolü
Hastanın hikayesi ve klinik bulgularına 
ek olarak iki ortogonal düzlemde 
çekilen bir röntgen filmi, Lodwick 
sınıflandırılması ve tümör matrisinin 
belirlenmesi açısından son derece 
önemli. Ancak kemik matrisi X-ray 
görüntülerinde son derece zayıf bir 
şekilde görselleştiriliyor: Röntgen 
tekniğiyle, sıvı içeren lezyonlar ile 
mineralize matrissiz katı lezyonları 
birbirlerinden ayırt etmek mümkün 
olmuyor. Genelde, başlangıç noktası 
geleneksel röntgen oluyor ve BT ile MR 
görüntülerinin mutlaka eşzamanlı 
radyografik korelasyon temelinde 
yorumlanması gerekiyor.

BT görüntülemenin rolü
BT, başta kortikal bütünlük, matris 
mineralizasyonu ve periosteal 
reaksiyonlar gibi unsurlar dahil olmak 
üzere mineralize yapıların 
değerlendirilmesinde MR 

görüntülemeden daha üstün bir teknik 
olarak dikkat çekiyor [21]. Korteksin 
küçük çaplı parlaklığı, lokal yumuşak 
dokuların tümörden etkilenmesi ve ince 
periferik periosteal reaksiyonlar, en iyi 
BT görüntüleme tekniğinde 
görülebiliyor [16]. BT, yoğun 
kemiklerdeki osteoid osteomun 
nidusunun teşhisinde tercih edilen 
görüntüleme tekniği oluyor [17]. BT, 
iskelet sisteminin aksiyal görüntülerini 
çekerek omurga metastazı gibi 
tümörleri teşhis eden ve sistemik 
evreleme prosedüründe de kullanılan 
son derece değerli bir teknik.

MR görüntülemenin rolü
Radyasyon tatbikinin söz konusu 
olmadığı MR görüntüleme, biyopsiden 
önce iyi ve kötü huylu lezyonlar 
arasında ayırt edici teşhis ikilemini 
temsil eden lezyonların 
değerlendirilmesinde faydalı olabiliyor. 
Örneğin, anevrizmal kemik kistlerinde 
MR görüntüleme, kan ile dolu 

boşluklardaki sıvı düzeylerini, BT 
tekniğine göre daha iyi görüntülüyor. 
Diğer bir örnek olarak, biyopsiden önce 
şüphe edilen tüm kemik sarkomlarının 
evrelenmesinde kullanılan MR 
görüntüleme tekniği, kemik dışındaki 
sarkomların tespit edilmesine yardımcı 
olabiliyor. MR görüntüleme, tümörün 
nörovasküler yapıyı işgal etmesi veya 
etmemesine bağlı kalmaksızın yumuşak 
dokunun değerlendirilmesindeki üstün 
özellikleri sayesinde uzuv kurtarma 
operasyonlarında önemli bir rol oynuyor 
[21]. MR görüntüleme, skip lezyonların 
tanımlanması ve kıkırdak başlığının 
ölçülmesine yardımcı oluyor. Kıkırdak 
başlığı, iyi huylu lezyonlarda ince, 
kondrosarkomlarda daha kalın oluyor 
[14, 15]. Bu durum, uzun kemiklerin 
bütününün makul sürede 
değerlendirilmesine yardım ediyor. 
(Burada önemli olan, MR sekansının 
büyük görüş alanı; bkz. Şekil 33) Bu 
durum, hayatta kalma sürecini 
etkilemeden morbidite oranını düşürerek 

Tümör MR görüntülemesi için 
önerilen protokol

Kontrast madde tatbik edilmeyen 
sekanslar
 geniş görüş alanına sahip koronal STIR
 T1 ağırlıklı, koronal TSE (turbo spin eko)
 yağ satürasyonlu, T2 ağırlıklı, aksiyal TSE
 T2 ağırlıklı, sagittal TSE

Kontrast madde
(0,1 mmol/kg hasta ağırlığı)
  yağ satürasyonlu, yüksek kontrastlı, T1 
ağırlıklı, aksiyal TSE

  yüksek kontrastlı, T1 ağırlıklı, koronal 
TSE + görüntü çıkarma (yüksek kontrast 
eksi T1 ağırlıklı, natif MR taraması)

Yüksek kontrastlı sekanslar, biyopsi 
planlamada, nekrotik ve canlı tümör 
dokularının tespit edilmesi açısından 
önemli. Biyopsinin, canlı tümör 
bölgesini hedeflemesi gerekiyor.

Opsiyonel
  MR anjiyografisi
  Yüksek kontrastlı, T1 ağırlıklı, dinamik 
MR görüntüleme (DCE-MR 
görüntülemesi)

Dinamik sekanslar, biyopsi 
planlamada, biyopsinin hedeflemesi 
gereken canlı tümör dokularının [19-
21] tespit edilmesi açısından önemli.

33 Ewing sarkomu olan 13 yaşında kadın hasta. (33A, 33B) Koronal STIR MR görüntülerinde, 
sol femur diyafizindeki (turuncu daire) tümör, yumuşak doku ödemi (sarı oklar) ile çevrelenmiş 
büyük bir yumuşak doku kitlesi ve femoral boyundaki skip lezyonu (turuncu ok) görülüyor.

33 B33 A
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yaşam kalitesinin artmasına katkı 
sağlıyor. MR görüntüleme, omurga 
metastazının değerlendirilmesinde, 
osteoporotik ve metastatik sıkışma 
kırıklarını ayırt eden bir teknik olarak son 
derece kullanışlı. Çoklu Miyelom 
vakalarında tüm vücut MR taramaları 
tümör yükünün ortaya konması 
açısından uygun oluyor. Henüz rutin 
klinik uygulamalarda kullanılmıyor olsa 
da difüzyon ağırlıklı görüntüleme ve 
DCE-MR görüntüleme gibi yeni teknikler, 
tümörün verdiği yanıtın 
değerlendirilmesi sürecini 
destekleyebilir. Sayısı giderek artan 
araştırmalar devam ediyor.
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