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 Anatomik Varyasyonlar

 Kemik Yapılar

 Kas ve tendonlar

 Labrokapsüler ligamentöz kompleks (LKLK)

 MR İNCELEME TEKNİĞİ İLE 
 İLGİLİ VARYASYONLAR  

Omuz ekleminde ağrı ve disfonksiyona yol 
açan pek çok durum mevcuttur. Manyetik re-
zonans (MR) eklem patolojilerinin değerlendi-
rilmesinde diz ekleminden sonra en sık olarak 
omuz eklem görüntülemede kullanılmaktadır. 
Omuz ekleminin kompleks anatomik yapısı ve 
fonksiyonel olarak vücudun en anstabil olma 
özelliği bu eklemede patolojik değişiklikle-
ri yorumlamada patolojiyi taklit eden normal 
anatomik varyasyonların bilinmesini önemli 
kılmaktadır (Tablo 1). Ayrıca MR inceleme tek-
niğinde uygulama ile ilgili hatalar ve sistemin 
fizik prensiplerine dayalı oluşan görüntüleme 
bulgularının bilinmesi de patolojik değişiklik-
lerin doğru yorumlanması için gereklidir [1].

 ANATOMİK VARYASYONLAR 

 Kemik yapılar 

Omuz MR incelemede glenohumeral eklem 
yanı sıra humerus proksimali, korakoid çıkıntı 

ve akromiyoklavikuler eklem görüntüleme ala-
nına dahil edilir. 

Humerus: Humerus üst ucu, humerus başı, 
büyük ve küçük tüberkül, intertüberküler(bi-
sipital) oluk ve humerus boyunu içermektedir. 
Cerrahi boyun diyafiz ile humerus üst ucu bileş-
kesine, anatomik boyun ise eklem kapsülünün 
yapıştığı çizgiye uyar. Aksiyel planda yuvarlak 
olan humerus başının posteriyor inferiyor kıs-
mında hafif bir düzlük mevcuttur. Bu görünüm 
omuz instabilitesinde başın posteriyor-süpe-
riyor kesiminde subkondral kırık nedeni ile 
oluşan Hill-Sachs deformitesi ile karıştırılma-
malıdır (Resim 1). Daha nadir olan bir diğer 
varyasyon da büyük tüberkül posterior kenarı 
ile humerus başı arasında izlenen oluktur. 

Subkondral kistler normalde humerus başı 
içinde supraspinatus ve infraspinatus tendon 
yapışma alanlarında görülür, bu kistler deje-
neratif sürecin göstergesi değildir (Resim 2). 
Humerus başının anteriyor ve posteriyorunda 
subkondral kistler bulunur. Daha anteriyorda 
yerleşik subkondral kistler ise supskapularis 
tendon patolojisi ile ilişkili olabilir [1-5]. 
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Humerus üst epifizo-metafizer alanda kemik 
iliği içinde MR incelemede gözlenen sinyal de-
ğişiklikleri doğru değerlendirilmelidir. Normal 
yetişkinde humerus üst epifizinde yağlı kemik 
iliğine ait T1 A sekanslarda yüksek sinyal deği-
şikliği, metafizo-epifizer alanda değişken oranda 
hematopoietik kemik iliğine ait miks sinyal deği-
şikliği mevcuttur. Bazı olgularda kemik iliği re-
konversiyonuna ait geniş kırmızı kemik iliği ada-
cıkları T1 A serilerde düşük, T2 A serilerde kasa 
göre hafif yüksek sinyal intensitesi gösterir. Yağ 
baskılamalı (YB) sekanslarda bu alanlar yüksek 
sinyal intensitesi gösterir ancak sinyal vücut sıvı-
larından her zaman daha düşüktür ve epifiz hat-
tını geçmez. Buna karşın metastaz veya lenfoma 
gibi patolojik infiltrasyonlarda daha geniş alan-

da, bazen keskin sınırlı ve epifize uzanan kemik 
iliği infiltrasyonu mevcuttur (Resim 3). Bir diğer 
varyasyon da humerus başının üst lateral kısmın-
da izlenen yalancı tümör görünümüdür. Humerus 
büyük tüberkülünde azalmış trabekülasyon alanı 
direk radyografide ön-arka pozisyondaki grafide 
kol eksternal rotasyona getirilir ise radyolüsent 
yuvarlak alan şeklinde izlenir. MR incelemede 
bu alanda T1 A sekanslarda yuvarlak hiperintens 
alan T2 A YB serilerde sinyalsiz olarak izlenir 
(Resim 4). Bu varyatif görünüm direkt radyogra-
fi ve MR incelemede kondroblastom, dev hücreli 
kemik tümörü ve metastaz ile karıştırılmamalıdır 
[5-7]. 

Glenoid çukur: Yuvarlak olan humerus başı 
konkav olan glenoid fossa ile küre-yuva şeklinde 
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Resim 1. A-C. TSE PD yağ baskılı(yb) aksiyel görün-
tüde humerus başı posteriyorunda düzleşme(si-
yah ok), komşuluğunda eklem içinde sıvı artışı 
izleniyor. Bu alanda humerus başı posteriyordaki 
inhomojen sinyal değişikliği Hill-Sachs lezyonu 
ile karıştırılmamalıdır (A). Hill-Sachs lezyonu. 
Farklı iki hastada omuz süperiyordan korakoid 
düzeyinden (K) geçen TSE PD yağ baskılı (yb) 
aksiyel görüntülerde humerus başının posteriyo-
runda impaksiyon kırığına bağlı kortikal düzen-
sizlik (açık oklar) ve komşu humerus başı içinde 
kemik iliğinde (*) işareti sinyal artışı izleniyor. 
Travmanın şiddeti ve tekrarlayan çıkıklar ile im-
paksiyon kırığında artış görülür (B, C).C

A B
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bir eklem oluşturur. Skapulanın lateral tarafında 
glenohumeral eklemin konkav “yuva” yüzünü 
oluşturur. Glenoid çukurun normal konkav yapı-
sı düz veya konveks varyasyon gösterebileceği 
gibi gelişimsel olarak hipoplazik olabilir. Gle-
noid posteriyor-inferiyor kenarı normalde üç-
gen, yuvarlak olduğu gibi varyatif olarak J veya 
delta şeklinde olabilir. Bu iki varyatif değişiklik 
posteriyor omuz instabilitesi ile birlikte olabilir. 
Glenoid çukur hafif retrovert pozisyonda (~40) 
olup, çapı vertikal pozisyonda 35 mm, transvers 
pozisyonda 25 mm dir. Üst ucuna (supraglenoid 
tüberkül) eklem içinde biseps tendonunun uzun 
başı yapışır. Glenoid gelişimsel olarak displazik 
olabilir veya aksiyel MR incelemede artmış ret-
roversiyon gösterebilir [1,2].

Glenoid çukur hiyalin kıkırdak ile örtülüdür. 
Hiyalin kıkırdak glenoidin merkezinde daha 
ince, periferinde kalındır. Buna karşın hume-
rus başını çevreleyen kıkırdak santralde kalın, 
periferde incedir. Glenoidin 1/3 orta kısmında  
subkondral kemiğin diğer alanlardan daha ka-
lın olması ”Assaki tüberkülü” olarak adlandırı-
lır, bu alanda hiyalin kıkırdak incedir. Glenoid 
1/3 orta kısmında fokal kıkırdak incelmesi çıp-
lak alan ”Bare area” olarak adlandırılır. Bu iki 
varyasyon özellikle MR artrografide kıkırdak 
lezyonu olarak yorumlanmamalıdır [1, 2, 5]. 

Akromiyon: Omuzun posteriyorunda gleno-
idin süperiyorunda spina skapulanın postero-
lateral uzantısıdır. Klavikula ile eklem yapar, 
deltoid kas ve trapezyus kasının başlangıç nok-
tasıdır. Akromiyon şekilsel değişiklikler göste-
rebilir. Bigliani sagital planda üç tip akromiyon 
tanımlamıştır (Resim 5):

Tip I: akromiyon alt yüzü düz, eğim açısı geniş
Tip II: akromiyon alt yüzü büküntülü, eğim 

açısı dar
Tip III: akromiyon alt yüzü çengel şeklinde, 

eğim açısı azalmış
Akromiyonun normal kemikleşmesi 15 yaş-

ta başlar ve 20 yaşına kadar tamamlanır. Os 
akromiyale bu kemikleşmedeki yetersizlik so-
nucu oluşan aksesuar bir kemiktir ve sağlıklı 
kişilerde %7-15 oranında görülür. Aksiyel MR 
görüntülerde akromiyon bazisi ile sinkondroz 
ile bağlı olabildiği gibi ayrı bir eklem şeklin-
de de olabilir ve kırık ile karıştırılmamalıdır 
[1-6]. 

Korakoakromiyal ligamanın yapışma yeri sa-
gittal oblik görüntülerde belirgin olarak izlene-
bilir ve entesofiti taklit eder (Resim 6). Deltoid 
kasın proksimal tendonu geniş yüzeyde klavi-
kulanın 1/3, spina skapula 2/3 laterali ve akro-
miyon inferolateral yüzünden başlar. Akromi-
yona yapışan kısmında tendonun koronal oblik 
planda osteofit ayrımı da varyatif değişiklikler 
arasındadır. Tanı için en az ardışık iki görüntü-
de osteofit ile ayrım yapılır [2, 5].

 Kas ve tendonlar 

Omuz eklemi çevresinde rotator kılıf kas ve 
tendonları ile biseps kasının uzun başının ten-
donu omuz eklemi hareket ve desteklenmesin-
de en önemli yapılardır. 

Rotator kılıf: Supskapularis, supraspinatus, 
infraspinatus ve teres minor kaslarının tendon-
ları rotator kılıfı (RK) oluşturur. Tüm bu kaslar 
posteriorda skapuladan başlar ve yelpaze şek-
linde öne uzanarak bir manşon şeklinde hume-
rus başında sonlanırlar. Supskapularis tendonu 
humerus küçük tüberkülüne, supraspinatus, inf- 
raspinatus ve teres minor tendonları ise önden 
arkaya doğru sırasıyla humerus büyük tüberkü-
lünün süperiyor, medyal ve posteriyor fasetleri-

Resim 2. TSE PD yb aksiyel görüntüde humerus 
başı posteriyorda infraspinatus kas yapışma ala-
nına komşu düzgün sınırlı, hiperintens kistler 
izleniyor (beyaz ok).
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ne yapışır. RK tendonlar tek tek birim şeklinde 
olmayıp küçük ve büyük tüberküle yapışmadan 
önce birbiri ile devamlılık göstermektedir (Re-
sim 7). Supskapularis tendonu ve supraspinatus 
tendonun ön lifleri humerus tüberküllerine ya-
pışırken (supskapularis derin lifleri küçük tü-
berküle, yüzeyel lifleri büyük tüberküle yapışır) 

birbiri içinde seyrederek biseps tendonu için bir 
kılıf oluştururlar. Bu alan korakohumeral liga-
man (KHL) tarafından da desteklenir. Supras-
pinatus tendonu akromiyon ile eklem kapsülü 
arasında yer alır. Supraspinatusun posteriyor 
fibrilleri de infraspinatusun anteriyor fibrilleri 
ile birleşirler ve büyük tüberkülün orta fasetine 
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Resim 3. A-D. Humerus proksimalinde normal kemik iliği sinyal değişiklikleri. (A) SE T1 A koronal oblik 
görüntüde humerus üst epifizde yağlı kemik iliği hiperintens, metafizodiyafizer alanda hematopoe-
tik kemik iliği hipointens, (B)  TSE PD yb koronal oblik görüntüde epifiz hipointens, metafizodiyafi-
zer alanda hematopoetik kemik iliği kasa göre hiperintens olarak izleniyor, ancak sinyal artışı vücut 
sıvıları kadar yüksek değildir. Humerus proksimalinde sarkomatoid akciğer kanseri metastazına bağlı 
kemik iliği sinyal değişiklikleri. (C) SE T1 A koronal oblik görüntüde humerus epifiz ve metafizde ya-
malı sinyal azalması ve metafize medyal kortekste devamsızlık, (D)  TSE PD yb koronal oblik görüntüde 
yaygın kemik iliğinde inhomojen artmış sinyal değişikliği olarak izleniyor, ayrıca glenoide komşu ska-
pulada benzer sinyal değişiklikleri mevcuttur (Dr Ali Balcı’nın izniyle).

C D
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yapışırlar, bu alana posteriyor rotator interval 
adı verilir. Supraspinatus ve infraspinatus ten-
donları yapışma yeri öncesinde tendon lifle-
rinin seyrine göre tabakalı bir yapıya sahiptir, 
KHL lifleri hem yüzeyel hem de derin tabakayı 

destekler [1, 2, 8]. Derin KHL lifler “Transvers 
bant”, perikapsüler bant” veya “rotator cable”, 
“ligamentum semisirkülare” adları da verilen 
fibröz bir bant şeklinde tendon yapışma yerleri 
arasında kuvvetin dağılımını sağlar. Literatürde 

Resim 5. Akromiyon şekilsel değişiklikleri, şema-
tik çizim. Tip 1: akromiyon alt yüzü düz, Tip 2: 
akromiyon alt yüzü konveks ve humerus konka-
vitesine paralel, Tip 3: akromiyon alt yüzünde 
konveksite daha da belirgin ve ön uç çengel şek-
linde, dolayısı ile burada dar bir açı mevcut. A 
(akromiyon).

Resim 6. Korakoakromiyal ligamanın(KAL) yapış-
ma yerinde hipertrofi. TSE PD yb sagittal oblik 
görüntüde akromiyon(* işareti) ön alt ucunda 
supraspinatus tendonu üzerine uzanan diken 
şeklinde hipointens oluşum(beyaz ok) KAL ile 
uyumludur. 
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Resim 4. A, B. Humerus başında yalancı tümör görünümü. (A) SE T1 A koronal oblik görüntüde hu-
merus tüberkülde epifiz içinde lobule konturlu hiperintens alan ile daha medyalde küçük nodüler 
hiperintens yapılar, (B) TSE PD yb koronal oblik görüntüde yağ dokusunun baskılanması ile sinyalsiz 
olarak (beyaz ok) izlenmektedir. Humerusun diğer alanlarında hematopoietik kemik iliğine ait sin-
yal değişiklikleri izlenmektedir. 
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en sık kullanılan adlandırması ile ”rotator cab-
le” MR incelemelerde oblik sagittal veya koro-
nal plan görüntülerde %74,3 oranında görülür, 
özellikle MR artrografide ABER (abduksiyon, 
eksternal rotasyon) pozisyonunda labrum veya 
tendon yırtığı ile karıştırılmamalıdır [5]. 

Omuz eklemi çevresinde tendon, kemik, kas, 
kıkırdak ve yumuşak dokularda bulunan vas-
küler yapılar T2 A serilerde ince hiperintens 
yapılar şeklinde izlenirler. RK tendonları için-
de bu yapılar yanlışlıkla tendon içi yırtık veya 
kist olarak tanımlanmamalıdır [9]. 

Omuz ekleminde değerlendirmede en önemli 
varyasyon-tuzaklardan bir tanesi tendonun ana-
tomik özelliğinden kaynaklanan anizotropidir. 
Supraspinatus tendonun seyri boyunca kollejen 
fibrillerinin oryantasyonu da farklı olup, hume-
rusa yapışma yerine yakın fibriller birbirine 450 
açı yaparlar ve tendonun humerusa yapıştığı 
alanda humerus büyük tüberkülde fibrokarti-
laj yapı derinde kalsifiye tabaka ile devamlılık 
gösterir. Supraspinatus ve diğer RK tendonla-
rını oluşturan bu yoğun kollojen fibriller tüm 
sekanslarda sinyalsiz olarak izlenir. Omuz MR 
incelemede tendon bu kompleks yapısı nede-

ni ile bazen pozisyonlamanın doğru olmama-
sı, bazende vücut yapısına bağlı ana manyetik 
alana 55° açı ile yerleştiğinde, T2 relaksasyon 
süresi artar ve kısa TE değerlerde tendon için-
de sinyal artışı oluşur. Bu durum daha çok ko-
ronal oblik planda PD görüntülerde oluşur ve 
TE değeri 37 ms üzerine çıktığında gerçek T2 
A sekansta tendondaki sinyal artışı kalıcı ol-
maz. ”Sihirli açı“ fenomeni denilen bu durum 
özellikle tendonun kritik zonunda oluştuğu için 
rotator kılıf yırtığı ile karıştırılmamalıdır [1, 2, 
4, 5].

Biseps kas uzun baş tendonu: Biseps braki 
kasının uzun başı süperiyor glenoid labrumun 
üst yüzünde supraglenoid tüberkülden başlar, 
bisipitolabral kompleks adı verilen bu alandaki 
varyasyonlar daha sonraki kısımda detaylı ola-
rak açıklanacaktır. 

Biseps tendonu uzun başı rotator intervalde 
eklem içinde seyreder, ekstrasinoviyal özellik-
tedir. Humerus başında intertüberküler oluktan 
geçerek eklemi terk eder ve kolun proksima-
linde biseps braki kasının uzun başı ile devam 
eder. Tendonun eklem içi komponentinde RK 
tendonarına benzer anizotropi nedeni ile T2 A 
sekansta kalıcı olmayan sinyal artışı görülebi-
lir. 

Aksiyel MR görüntülerde tendon ile tendon 
kılıfı arasında izlenen fibröz bant “vinkula” 
olarak adlandırılır. Mezotendon olan bu yapı 
tendonun vasküler yapılarını içerir. Bir diğer 
gelişimsel varyasyon uzun baş tendonun birden 
fazla sayıda genellikle de iki tane olmasıdır. 
Aksiyel MR incelemede biseps tendon splitine 
benzer eklem sıvısı veya MR artrografide uygu-
lanan kontrast maddeye bağlı arada hiperintens 
bant bulunan düzgün sınırlı iki adet yuvarlak 
hipointens yapı şeklinde izlenir. Tendon split-
ten farklı olarak uzun eksen MR görüntülerde 
tendon içi sinyal bozulmamıştır [5, 9]. 

 Labrokapsüler ligamentöz kompleks 
 (LKLK) 

Glenoid labrum, bisipitolabral kompleks, 
fibröz kapsül ve glenoumeral ligamanlar omuz 
instabilitesinde hasarlanan anatomik yapılardır. 
Bu yapılardaki anatomik varyasyonlar isnstabi-
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Resim 7. Tip 1 akromiyon. TSE PD yb sagittal oblik 
görüntüde akromiyonun (* işareti) supraspinatus 
tendonu ile komşu alt yüzü düz olarak izleniy-
or. Bu planda rotator kılıf tendonları önden (A: 
anteriyor) arkaya (B: posteriyor) humerus başını 
sarmalamakta ve tendonların birbiri ile göster-
diği devamlılık nedeni ile aralarında keskin sınır 
bulunmamaktadır. 



litede oluşan değişikliklerle benzer bazı bulgu-
lar gösterebilir.

Labrum: Fibröz bağ dokudan oluşan labrum 
omuz stabilizasyonunda önemli bir yapıdır. 
Glenoid fossanın derinliğini artırır ve hume-
rus başının temas yüzeyini genişletir. Ayrıca 
eklemde hareket sırasında oluşan basınç deği-
şikliklerine karşı da statik stabilizasyon sağlar. 
Bazı glenohumeral ligamanlar ve biseps tendo-
nu uzun başını direkt labruma yapışırlar. Lab-
rum T1 ve T2 ağırlıklı görüntülerde orta-düşük 
sinyalde izlenir, asemptomatik kişilerde üçgen 
(en sık tip), yuvarlak, düz, anteriorda çentikli 
olabilir ya da hiç olmayabilir (Resim 8). Poste-
riyorda labral çentiklenmede yırtık göz önüne 
alınmalıdır [1, 4, 5, 9]. 

Anatomik olarak labrum lezyonlarını değer-
lendirmede saat 12 süperiyor (korakoid bazisi), 
6 inferiyor, saat 9 anteriyor labrumun orta kesi-
mini, saat 3 posteriyor labrumun orta kesimini 
temsil edecek şekilde saat yüzeyi kullanılarak 
raporlanır (Resim 9). Bu şekilde varyasyonla-
rın ayrımını da yapmak mümkündür. Labrum-
da dört tip anatomik varyasyon tanımlanmakta-
dır. Bu varyasyonlar [2, 4, 5, 9, 10]:
1. Sublabral reses veya sublabral sulkus: bi-

sipito-labral kompleks ile glenoid fossanın 
süperiyor kısmı arasında izlenir. Biseps 
tendonunun supraglenoid tüberküle yapış-
tığı alanda süperiyor labrumun glenoid kı-
kırdağa gevşek yapışması nedeni ile burada 
sinovyal bir katlantı oluşur ve saat 11-1 ara-
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Resim 8. A-C. Normal glenoid labrum. (A) TSE PD 
yb aksiyel görüntüde, glenoid çukurun derinliği-
ni arttıran üçgen şeklinde, sinyalsiz anteriyor ve 
posteriyor (beyaz ok) labrum ve glenoid çukuru 
döşeyen ara sinyal intensitesinde hiyalin kıkırdak 
labrumun alt yüzüne kadar uzanmakla(kesintili 
beyaz ok) beraber labrumun glenoid kemik ile 
birleştiği dış kenarda devamsızlık ve sinyal artışı 
artışı yoktur. MR artrografi de SE T1 A (B) aksiyel 
görüntüde sinyalsiz, üçgen biçiminde anteriyor 
(beyaz ok), ve posteriyor (siyah ok)  labrum hiya-
lin eklem kıkırdağında lezyon yoksa ayırt edile-
mez, (C) koronal oblik görüntüde üçgen şeklinde 
sinyalsiz süperiyor labrum (beyaz ok) glenoid ke-
miğe sıkı bir şekilde yapışmaktadır.C

A B



sında lokalize bir resesdir. Normalde geniş-
liği 1-2 mm kadardır, konturları düzgündür 
ve labrumun tepe noktasına doğru uzanmaz, 
daha çok yaşlı bireylerde görülür. MR art-
rografide özellikle SLAP(süperiyor labrum 

anteroposterior lezyon) 2 lezyonları ile ka-
rışabilir. Sublabral reses, SLAP ayrımında 
yırtıkların yalnızca anterosüperiyorda sınır-
landırılmış olmadığı anteriyor-inferiyora da 
uzandığı ve sublabral resesin SLAP lezyon-
ları ile birlikte olabileceği göz önüne alın-
malıdır (Resim 10). 

2. Sublabral foramen: anteriyor süperiyor lab-
rumun biseps tendon yapışma yerinin an-
teriyorunda glenoid kemiğe yapışmaması 
ile oluşan potansiyel bir boşluktur. Saat 1-3 
pozisyonunda ve olguların değişik seriler-
de %10-15’inde görüldüğü bildirilmektedir, 
glenohumeral eklem ile subskapuler reses 
arasında bağlantıyı sağlar. Sublabral foramen 
SLAP lezyonları ve Bankart lezyonları ile 
karışabilir. Ayırımda, Bankart lezyonlarının 
aksiyel kesitlerde fizis hattı düzeyine karşılık 
gelen anteriyor glenoid çentik hizasında veya 
inferiyorunda olduğu, foramenin ise bunun 
üzerinde olduğu dikkate alınmalıdır. Sublab-
ral foramen en iyi aksiyel MR artrografide T1 
A yağ baskılamalı sekanslarda görüntülenir.

3. Bisipitolabral kompleks: süperior labrum 
ile biseps tendonun bileşkesindeki fibröz 
dokudur. Üç değişik tip anatomik varyas-
yon mevcuttur.

Resim 10. Sublabral reses. T1 a SE yb MR artro-
grafi koronal oblik görüntüde biseps-glenoid 
bileşkesi düzeyinde glenoid kıkırdak ile süperiyor  
labrum arasında yer alan bir sulkus olup normal bir 
varyasyondur. Kontrast maddenin glenoid tarafa 
uzandığı ve konturlarının düzgün olduğu izleniyor 
(beyaz ok).
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Resim 9. A, B. Glenoid labrum lokalizasyonun saat yönü olarak tanımlanması. Ardışık (A) ve (B)  TSE 
PD yb oblik sagittal görüntülerde labrumun glenoide çevresel yapıştığı kısımda saat kadranı yö-
nünde dört ana bölgeye ayrımlandığında (birbirine dik kesintili çizgiler saat 6-12 ve 3-9 arasında) 
saat 9-12 arası anteriyor süperiyor bölgeye uymakta olup(açık beyaz ok) en sık varyasyon görülen 
alandır. K(korakoid).
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 Tip 1: bisipitolabral kompleks glenoid üst 
kenarında, supraglenoid tüberküle(saat 12 
hizası) sıkı bir şekilde yapışır.

 Tip 2: bisipitolabral kompleks süperiyor 
glenoid labrumun medyaline yapışır ve gle-
noidin hiyalin kıkırdağı ile devamlılık gös-
terir ve süperiyor glenoid fossada küçük bir 
sublabral sulkus ile devamlılık gösterir.

 Tip 3: geniş sublabral sulkus labrum üzerin-
de, glenoid fossanın kıkırdak kısmının üze-
rinde seyreder. 

4. Buford kompleks: anteriyor-süperiyor lab-
rumun yokluğu ile beraber kalın, yuvarlak 
‘kord şeklini’ almış orta glenohumeral liga-
manın (OGHL) direkt olarak süperiyor lab-
ruma bağlanması Buford kompleksi olarak 
adlandırılır. Bu normal varyant artroskopik 
incelemelerin yaklaşık %6’sında görülür. 
Buford kompleksinin labral yırtıklardan 
ayırımında, süperiyor labrumdan ayrılarak 
subskapularis kası derinliğinde anteriyor 
eklem kapsülüne uzanan normal OGHL 
seyrinin izlenmesi yardımcı olabilir (Resim 
11). Buford kompleksi sublabral reses ile 
birlikte görülebilir.

Glenohumeral ligamanlar: süperiyor, orta 
ve inferiyor glenohumeral ligamanlar (GHL) 

eklem kapsülünü güçlendiren fibröz bantlar 
olup omuz ekleminin en önemli pasif stabili-
zanıdır. 

Süperiyor GHL (SGHL), biseps tendon uzun 
başına paralel seyreder, ince bir ligamant olup 
%10 olguda mevcut değildir. Proksimal yapış-
ma yerinde üç tip varyasyon gösterir. Süperi-
yor glenoid tüberküle biseps tendonun önünde 
izole, biseps tendonu ile beraber veya orta gle-
nohumeral ligaman (OGHL) ile beraber yapışır 
[1, 2, 4, 9]. 

Orta GHL (OGHL) glenoid, skapula, anterior 
labrum, biseps tendon, inferiyor GHL(İGHL) 
ya da SGHL gibi farklı yerden köken alabilir, 
proksimal humerusun ön yüzünde anatomik 
boyunda SGHL yapışma yerinin altında sonla-
nır. Aksiyel kesitlerde labrum ve subskapularis 
kası arasında lokalize yuvarlak, lineer düşük in-
tensiteli bir yapı olarak izlenir Sagittal kesitler-
de ise glenodidden subskapularis kasına doğru 
oblik uzanımı görülür. Orta glenohumeral liga-
man varyasyonu en sık görülen glenohumeral 
ligamandır. %27-30 olguda bu ligaman izlen-
meyebilir, ya da çift OGHL bulunabilir [1, 2, 
4, 5, 9].

İnferiyor GHL omuz stabilizasyonunuda en 
önemli yapıdır. Anterior labrumun orta ve alt 
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Resim 11. A, B. Buford kompleksi. TSE PD yb (A) aksiyel ve (B) sagital oblik görüntülerde kalınlaşmış 
OGHL (açık beyaz ok)  humerus başı (H) ve supskapularis tendonu (beyaz ok) arasında yer alıyor. K 
(korakoid). Aksiyel planda supraglenoid tüberkül (* işareti) ve üçgen şeklinde izlenen OGHL arasın-
daki artmış sinyal(kesintili siyak ok) labrum yırtığı ile karıştırılmamalıdır. 
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kesiminden köken alır ve humerus anatomik 
boynuna yapışır. Ligamanın anteriyor ve pos-
teriyor komponentleri kapsüler fibröz kalın-
laşmanın oluşturduğu aksiller reses veya poş 
ile birbirine bağlanır. İGHL, humerus başının 
glenoid fossada anormal translasyonuna en-
gel olacak bir askı şeklinde fonksiyon görür. 
İGHL’nın anteriyor ve posteriyor komponent-
leri bazı kişilerde anteriyor süperiyor labrum-
dan köken alabilir, MR artrografide labrum 
yırtğını taklit edebilir. Aksiller reseste bulunan 
sinovyal katlantılar eklem faresini taklit edebi-
lir, ayırıcı tanıda gradient eko sekanslar yarar-
lıdır [4, 5, 9].

Eklem kapsülü: Glenohumeral eklem kapsü-
lü, iç yaprağı sinovya ile kaplı fibröz bir yapıdır 
ve skapula periostuna yapışır. Tüm sekanslarda 
sinyalsiz olup kemik glenoid kenardan hume-
rus boynuna uzanır. Kapsülün skapulaya yapış-
ma alanında daha çok anteriyorda olmak üzere 
üç değişik varyasyon gösterir. Tip 1, glenoid 
kenara, tip 2, glenoid kenardan bir santimetre 
mesafede skapula boynuna, tip 3, skapula boy-
nundan daha medyale yapışır (Resim 12). Tip 
3 kapsüler yapışma yeri ile omuz instabilitesi 
arasındaki ilişki halen tartışmalı bir konudur 
[1, 5, 10]. 

Posteriyor kapsül ise hemen daima posteri-
yor glenoid kenara yapışır, omuzun internal ve 
eksternal rotasyonda oluşuna göre gerginliği 
değişebilmektedir. 

 MR İNCELEME TEKNİĞİ İLE 
 İLGİLİ VARYASYONLAR 

Omuz ekleminde doğru değerlendirme için 
uygun MR tekniği kullanılmalıdır. Omuz ekle-
minde en yüksek sinyal rezolüsyonu yani doku 
çözünürlüğüne ulaşmak için gradient güçü 
yüksek cihaz ve omuz eklemi ile tam uyum 
içinde olan bir yüzey sarmalı kullanılmalıdır. 
İnceleme sırasında hasta sırt üstü yatırılarak 
kola hafif eksternal rotasyon pozisyonu verilir. 
Burada hastanın avuç içi aynı tarafta gluteal 
kasın dış bölümünün altına yerleştirilir ise ha-
reket faktörü de engellenebilir. Kolun bu po-
zisyonu ile supraspinatus tendonu incelemede 
temel planlar olan parakoronal (oblik koronal) 
ve parasagital(oblik sagital) plana dik gelir ve 
daha sonra tanımlanacak yanılgılar azaltılabilir. 
Standart omuz MR incelemede tüm anatomik 
yapıları değerlendirmek için aksiyel, parako-
ronal ve parasagittal planlar kullanılmalıdır. 
Aksiyel plan labrum ve kıkırdak lezyonları için 
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Resim 12. A, B. Eklem kapsülü (A) şematik olarak anteriyor eklem kapsülü varyasyonları izleniyor (B). 
T1 a SE yb MR artrografi aksiyel görüntüde sinyalsiz eklem kapsülü Tip 1 glenoid kenara yapışıyor 
(beyaz ok),  ayrıca anteriyorda eklem kapsülüne paralel eklem içinde izlenen lineer hipointens bant 
şeklinde yapı OGHL (kıvrık beyaz ok) ile uyumludur.  
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Resim 13. A, B. Rotator kılıfta omuz MR incelemede kolun pozisyonuna bağlı sinyal değişiklikleri (A). 
Kolun artmış eksternal rotasyonu ile TSE PD yb koronal oblik görüntüde supraspinatus tendonunda 
(beyaz ok) incelme ve artmış sinyal intensitesi tendinozis/kısmi yırtık görünümü oluştururken (B) 
kolun standart hafif eksternal pozisyonu ile yeniden yapılan incelemede supraspinatus tendonunun 
(beyaz ok) normal olduğu izleniyor.

A B

Tablo 1: Patolojiyi taklit eden normal anatomik yapılar

Varyatif değişiklikler Taklit edilen patolojik değişiklikler

Humerus başı posteriyor inferiyor düzleşme Hill Sachs lezyonu

Humerus başı kistik değişiklikler Rotator kılıf tendinopati ile ilintili reaktif  
 subkondral kistler

Kemik iliği rekonversiyonu Tümöre bağlı kemik iliği infiltrasyonu  
 (lenfoma/metastaz)

Assaki tüberkülü Glenoid kıkırdak defekti

Os akromiyale Distal akromiyon kırığı

Korakoakromiyal ligaman akromiyon  Entesofit 
yapışma yeri  

Deltoid kas tendon akromiyon yapışma alanı Osteofit

Supraspinatus-infraspinatus çakışma alanı Tendinopati

Rotator cable Rotator kılıf yırtığı

Biseps kası aksesuar başı Biseps tendon uzun başında longitidunal split

Sublabral reses SLAP yırtık

Sublabral foramen Anteriyor labrum yırtığı

Buford kompleks Anteriyor süperiyor labrum yırtığı veya deplase 
labrum

İnferiyor GHL Yer değiştirmiş labral fragman

Aksiller reseste belirginleşmiş sinovyal  Eklem faresi 
katlantı



en önemli plan olup PD TSE yağ baskılamalı 
sekans standart incelemeye dahil edilmelidir. 
Parakoronal planda SE T1-A ve PD/T2-A TSE 
yağ baskılamalı sekanslar, parasagital planda 
ise PD TSE (±yağ baskılamalı) sekanslar kul-
lanılmaktadır. Yağ baskılama kullanılması tam 
kat kalınlık yırtığı tanısında duyarlılığı arttır-
maktadır [1, 5, 10, 11]. 

MR artrografi: Eklem içine uygun dozda 
dilüe edilmiş MR kontrastı verilerek sağlanan 
eklem distansiyonu ile labral kapsüler yapılar 
ile rotator kılıfın alt yüzünü daha iyi tanımlanır. 
Bu nedenle omuz instabilitesi (özellikle 35 yaş 
altı), SLAP lezyon, serbest fragmanlar, rotator 
interval patolojileri, adeziv kapsülit ve posto-
peratif omuz değerlendirmesi ile parsiyel-tam 
kalınlık rotator kılıf yırtık ayırımında MR art-
rografi seçilecek tanı yöntemidir. 

MR artrografi uygulaması için floroskopi 
veya ultrason rehberliğinde eklem içine uygun 
dozda dilüe edilmiş kontrast madde uygulan-
maktadır. Bu uygulama sırasında eklem boşlu-
ğu içine hava kaçırılmamalıdır [1, 4, 11].

MR incelemede uygulama tekniğinde stan-
dartlara dikkat edilmediği zaman patoloji ile 
karışabilecek ile ilgili aşağıda tanımlı varyas-
yonlar ortaya çıkar [4, 5].

-MR artrografide eklem içine kaçırılan hava 
kabarcığı eklem faresini taklit edebilir. Hava 
kabarcığı eklemin yer çekimine bağlı olmayan 
kısmında görülür. Biseps tendon oluğunda yer-
leşir ise çift biseps tendonu veya tendon splitini 
taklit edebilir.

-MR incelemeye başlanırken kola aşırı eks-
ternal veya internal rotasyon pozisyonu verilir 
ise rotator kılıf tendonlarında taklitçi sinyal de-
ğişiklikleri oluşur. Aşırı eksternal rotasyonda 
supraspinatus ve infraspinatusta özellikle her 

iki tendonun çakışma alanında oluşan artmış 
sinyal yırtığı taklit eder (Resim 13). İnternal 
rotasyonda subskapularis tendonundaki kalın-
laşma tendinozisi taklit eder ya da OGHL veya 
labrumda sinyal değişikliklerine neden olur [9, 
10]. 
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Omuz Eklemindeki Varyasyonlar

Remide Arkun

Sayfa 351
Aksiyel planda yuvarlak olan humerus başının posteriyor inferiyor kısmında hafif bir düzlük mev-
cuttur.  Bu görünüm omuz instabilitesinde başın posteriyor-süperiyor kesiminde subkondral kırık 
nedeni ile oluşan Hill-Sachs deformitesi ile karıştırılmamalıdır.

Sayfa 352
Normal yetişkinde humerus üst epifizinde yağlı kemik iliğine ait T1 A sekanslarda yüksek sinyal 
değişikliği, metafizo-epifizer alanda değişken oranda hematopoietik kemik iliğine ait miks sinyal 
değişikliği mevcuttur. Bazı olgularda kemik iliği rekonversiyonuna ait geniş kırmızı kemik iliği ada-
cıkları T1 A serilerde düşük, T2 A serilerde kasa göre hafif yüksek sinyal intensitesi gösterir. Yağ bas-
kılamalı(YB) sekanslarda bu alanlar yüksek sinyal intensitesi gösterir ancak sinyal vücut sıvılarından 
her zaman daha düşüktür ve epifiz hattını geçmez. Buna karşın metastaz veya lenfoma gibi patolojik 
infiltrasyonlarda daha geniş alanda, bazen keskin sınırlı ve epifize uzanan kemik iliği infiltrasyonu 
mevcuttur.

Sayfa 355
Derin KHL lifler “Transvers bant”, perikapsüler bant” veya “rotator cable”, “ligamentum semisirkü-
lare” adları da verilen fibröz bir bant şeklinde tendon yapışma yerleri arasında kuvvetin dağılımını 
sağlar. Literatürde en sık kullanılan adlandırması ile ”rotator cable” MR incelemelerde oblik sagittal 
veya koronal plan görüntülerde %74,3 oranında görülür, özellikle MR artrografide ABER (abduksi-
yon, eksternal rotasyon) pozisyonunda labrum veya tendon yırtığı ile karıştırılmamalıdır.

Sayfa 359
Buford kompleks: anteriyor-süperiyor labrumun yokluğu ile beraber kalın, yuvarlak ‘kord şeklini’ 
almış orta glenohumeral ligamanın (OGHL) direkt olarak süperiyor labruma bağlanması Buford 
kompleksi olarak adlandırılır. Bu normal varyant artroskopik incelemelerin yaklaşık %6’sında görü-
lür. Buford kompleksinin labral yırtıklardan ayırımında, süperiyor labrumdan ayrılarak subskapularis 
kası derinliğinde anteriyor eklem kapsülüne uzanan normal OGHL seyrinin izlenmesi yardımcı ola-
bilir. Buford kompleksi sublabral reses ile birlikte görülebilir.

Sayfa 362
MR incelemede uygulama tekniğinde standartlara dikkat edilmediği zaman patoloji ile karışabilecek 
ile ilgili aşağıda tanımlı varyasyonlar ortaya çıkar.
-MR artrografide eklem içine kaçırılan hava kabarcığı eklem faresini taklit edebilir. Hava kabarcığı 
eklemin yer çekimine bağlı olmayan kısmında görülür. Biseps tendon oluğunda yerleşir ise çift biseps 
tendonu veya tendon splitini taklit edebilir.
-MR incelemeye başlanırken kola aşırı eksternal veya internal rotasyon pozisyonu verilir ise rotator 
kılıf tendonlarında taklitçi sinyal değişiklikleri oluşur. Aşırı eksternal rotasyonda supraspinatus ve 
infraspinatusta özellikle her iki tendonun çakışma alanında oluşan artmış sinyal yırtığı taklit eder. 
İnternal rotasyonda subskapularis tendonundaki kalınlaşma tendinozisi taklit eder ya da OGHL veya 
labrumda sinyal değişikliklerine neden olur.
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1. Hangisi humerus kemik yapıya ait varyasyon değildir?
a. Humerus başında posteriyor süperiyorda düzleşme 
b. Humerus başında posteriyor inferiyorda düzleşme
c.  Humerus başı posteriyor subkondral kist
d. Humerus başında büyük tüberkülde SE T1 A görüntüde lokalize sinyal artışı

2. Os akromiyale hangi patolojik durum ile karışır?
a. Enfeksiyon
b. Tümör
c. Kırık 
d. Kemik iliği ödemi

3. Hangisi Bankart lezyonu ile karışır?
a. Sublabral reses
b. Sublabral foramen
c. Assaki tüberkülü
d. Buford kompleksi 

4. En çok varyasyon labrumun hangi kesimindedir?
a. Posteriyor-süperiyor
b. Anteriyor-süperiyor 
c. Anteriyor-inferiyor
d. Posteriyor-inferiyor

5. Subskapularis tendonunda kalınlaşma ve sinyal değişikliği hangi teknik hata ile ilgilidir?
a. Kola aşırı eksternal rotasyon pozisyonu
b. Kola internal rotasyon pozisyonu 
c. Kola internal rotasyon ve dirseğe fleksiyon  pozisyonu
d. Kola aşırı eksternal rotasyon ve dirseğe fleksiyon pozisyonu

Cevaplar: 1a, 2c, 3d, 4b, 5b
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