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 Diz eklemini oluşturan komponentlerin ve 
diz eklemine komşu dokuların varyasyon-
larını tanımlamak

 Diz eklem varyasyonlarının radyolojik öne-
mini anlamak ve benzer radyolojik görü-
nüme sahip patolojilerden ayırt etmek

 GİRİŞ 

Diz ekleminin değerlendirilmesinde eklemi 
oluşturan kemik yapılar için direkt grafi ve BT 
kullanılmakla birlikte özellikle yumuşak doku-
ların değerlendirilmesi açısından MRG altın 
standarttır. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte 
MRG kullanım yaygınlığı artmış olup; daha 
güçlü manyetik alana ve yeni sekanslara sa-
hip cihazların kullanılabilirliğinin arttırılması, 
görüntülerin yumuşak doku çözünürlüğünün 
artmasına ve böylece farklı anatomik varyas-
yonlar dahil olmak üzere daha küçük anatomik 
ayrıntıların ve patolojilerin değerlendirilebil-
mesine olanak tanır.

Anatomik bir varyasyon, her zaman mevcut 
olmayan fizyolojik bir yapı veya her durumda 
ancak farklı morfolojik formlarda bulunan bir 
yapı olarak tanımlanır. Diz eklemi, vücudun en 
fazla ağırlık taşıyan eklemi olup yeterli stabi-
lizasyonunun sağlanması açısından kompleks 
bir yapıya sahiptir. Bu nedenle bu kompleks 
yapı içerisinde dizin normal varyantlarına sık-
ça rastlanır. Dizin hem normal anatomisinin 

hem de varyant anatomisinin bilgisi, bunların 
güvenli bir şekilde teşhis edilmesini; böylece 
yanlış tanı ve gereksiz ileri incelemenin önüne 
geçmemizi sağlar. 

Diz ekleminin kompleks yapısı dahilinde 
varyasyonları osseöz, meniskal, ligamentöz, 
muskulotendinöz varyasyonlar ve plikalar ol-
mak üzere beş başlık altında inceleyebiliriz.

 DİZ EKLEMİNDE GÖRÜLEBİLEN 
 VASYASYONLAR 

 Osseöz Varyasyonlar 

Bipartit patella, patellanın ana gövdesi ile 
füzyon gerçekleştiremeyen ikincil bir ossifikas-
yon merkezinin bulunduğu, popülasyonun yak-
laşık %2’sinde görülen yaygın bir radyolojik 
bulgudur. Yaklaşık %40 oranında bilateraldir 
ve erkeklerde kadınlardan dokuz kat daha yay-
gındır. Bipartit patella üç tipe ayırılmıştır: Tip 
I - Patella’nın alt kutbunda (%5), Tip II - Lateral 
sınırda (%20), Tip III – süperolateralde (%75,en 
yaygın) yerleşim göstermektedir (Resim 1).
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Bipartit patella patogenezi net olarak açık-
lanamamıştır. Patellar ossifikasyon merkez-
lerinde belli bir seviyede birleşme sonucunda 
meydana gelen bir bozulmanın bipartit varyant 
oluşumuna neden olabileceği düşünülmekte-
dir. Olası diğer etiyolojik faktörler, daha eski 
tekrarlayan diz travmaları ve doğuştan büyüme 
kusurlarını içerir [1].

Genellikle asemptomatik olmasına rağmen 
bazen özellikle ekstansiyonda artan ön diz ağ-
rısı, palpasyonla patellar hassasiyet ile ilişkili 
olabilir. MR görüntülemede her iki kemik olu-
şumunun arayüzünde ödem ve sıvı artışı izle-
nir. Bu bulgu tekrarlayan mikrotravmaya bağlı 
ara yüzün kondro-osseöz bozulmasını göster-
mektedir. MRG’de her iki kemik parçasının 

yüzeyindeki bozulmamış hiyalin kıkırdağın 
varlığı, bu varyantı patellar kırıktan ayırt etme-
ye yardımcı olur [2]. Bununla birlikte patellar 
kırıklarda kemik fragmanlarının toplam hacmi 
normal bir patellaya eşit olup bipartit patella-
da kemik hacimleri toplamı beklenen normal 
patella hacminden büyük olur. Bazen üç veya 
daha fazla ossöz odak mevcut olup tripartit 
veya multipartit patella olarak isimlendirilir.

Patella dorsal defekti(PDD), genellikle pa-
tellanın superolateralinde bulunan karakteris-
tik, iyi sınırlı, radyolusent bir lezyon olarak 
radyografik olarak ortaya çıkan nadir bir be-
nign lezyondur, ancak nadiren orta hatta da ya-
kın bir konuma doğru eğilim gösterebilir. Pre-
valansı yaklaşık olarak %0,3 ile %1 arasında 
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Resim 1. A-C. Bipartit patella. Travma öyküsü 
olan hastanın çekilen diz BT tetkikinde rastlan-
tısal olarak bipartit patellanın koronal, aksiyel 
ve sagittal kesit görünümleriC
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değişmektedir [3]. PDD’nin patogenezi bipartit 
patella ile aynı olabilir. Kuadriseps mekaniz-
masının işlev bozukluğu, patellar subluksasyon 
ve PDD’nin kökeni arasında olası bir ilişki ta-
nımlanmıştır [4]. MRG’de defekt lokasyonun-
da eklem kıkırdağı intakt olup defekti doldur-
mak için kalınlaşmıştır (Resim 2). PDD, çok 
nadiren patellar hipoplazi ve patello-femoral 
uyumsuzluk ile ilişkili olabilir.

Patella şeklindeki varyasyonlar, Patella ek-
lem yüzeyinde; medialde ve lateralde üçer tane 
ve medial tarafta bir tane ekstra faset (Odd fa-
seti) olmak üzere yedi adet faset vardır. Her iki 
faset grupları birbirlerinden merkez kenarı ile 
ayrılır. Medial ve lateral tarafların birbirlerine 
göre büyüklükleri değişiktir. 

Displastik patello-femoral artikülasyonda 
patellanın medial fasetinin lateral fasete göre 
proksimalden distale doğru küçüldüğü göste-
rilmiştir [5]. Patello-femoral displazi hastala-
rında ameliyattan önce patellanın kıkırdak ve 
kemik yapısını açıkça tanımlamak için MRG 
gereklidir.

Fabella gastroknemius lateral baş tendonun-
da bulunan bir sesamoid kemiktir. Popülasyo-
nun yaklaşık % 30’unda mevcuttur ve sıklıkla 
bilateraldir [6]. Fabella fibrokartilajinöz özel-
likte olabilir ve bazen gastroknemiusun medial 
başında bulunur (Resim 3). Genellikle asemp-
tomatik olup farklı nedenlerle yapılan görün-
tülemelerde rastlantısal saptanır. Cyamella ise 
popliteus tendonunun muskulotendinöz bi-
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Resim 2. A-C. Patellanın dorsal defekti. (A) Sagit-
tal T1 ağırlıklı görüntülerde patellanın dorsal 
defekti görülmekte olup defekt lokasyonunda 
kıkırdağın kalınlaşıp defekti doldurduğu görül-
mektedir. Aynı hastanın (B) sagittal ve (C) aksi-
yel yağ baskılı PD ağırlıklı görüntülerinde ben-
zer sinyal değişikliği mevcuttur.C
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leşkesinde bulunan bir sesamoid kemiktir ve 
fabelladan çok daha az görülür. Sesamoid ke-
mikler normal kemikle aynı görüntüleme özel-
liklerine sahiptir ve diz eklemindeki serbest 
cisimcik ile ayırımı yapılmalıdır.

Kortikal desmoid femur medial suprakon-
diler bölgesinde (femur metafizoepifizer böl-
ge posteromedialinde), gastroknemius medial 
başının veya addüktor magnus aponörozunun 
yapışma bölgesinde ortaya çıkan, kendi kendi-
ni sınırlayan fibro-osseöz lezyondur. Kortikal 
desmoid terimi yerine distal femurun kortikal 
düzensizliği veya Bufkin lezyonu terimleri de 
kullanılmaktadır [7]. Tipik görülme yaşı 10-15 
olup erkeklerde biraz daha fazla izlenmektedir. 
Vakaların yaklaşık üçte birinde bilateraldir.

Kortikal desmoidin patogenezinde gastrok-
nemius medial başı tendonunun veya adduktor 
magnus aponevrozun femoral yapışma bölge-
sinde traksiyona bağlı tekrarlayan mikrotravma 
olduğu düşünülmektedir. Genellikle asemp-
tomatik bir bulgudur, ancak kemik tümörleri 
ile karıştırılabilir. Histolojik olarak kortikal 
desmoidler, reaktif fibröz veya fibro-osseöz 
lezyonlar olup yoğun kollajen, az miktarda kı-
kırdak ve reaktif kemik içerir.

Kortikal desmoid T1 ağırlıklı görüntülerde 
hipointens, T2 ağırlıklı görüntülerde ise izo-hi-
perintens olarak izlenir. Marjinal skleroz, tüm 

sekanslarda hipointens olarak görülür (Resim 
4). Akut dönemde lokalize kemik iliği ödemi 
ve kontrast tutulumu görülebilir. Ayırıcı tanıda 
fibröz kortikal defekt düşünülmelidir. Fibröz 
kortikal defektte korteks iç yüzünde erozyon 
izlenmekte olup zamanla proksimale migras-
yon beklenir. Kortikal desmoid ise korteksi dış 
yüzeyden bozar ve sabit bir konuma sahiptir. 
Bununla birlikte, her iki lezyon da çocukluk 
çağında en yüksek insidansa sahiptir ve artan 
yaşla birlikte kaybolma eğilimindedir.

Femoral distal epifiziyal düzensizlik, çocuk-
larda sık görülmekte olup özellikle hızlı büyü-
me döneminde ortaya çıkar. Genellikle asemp-
tomatik rastlantısal bulgulardır. Bu varyantlar 
genellikle birkaç aylık bir süre boyunca kendi-
liğinden düzelir.

Görüntüleme esnasında osteokondral lez-
yondan (OKL) ayırt edilmesi önemlidir. Direkt 
grafide distal femurda epifizin medial tarafında 
düzensiz ossifikasyonu gösteren fragmante gö-
rünüm olarak izlenir. MRG’de bu kalsifikasyon 
adacıkları, ilişkili kemik iliği ödemi olmaksızın 
normal subkondral kemiğe benzer bir sinyale 
sahiptir [2]. Düz radyografilerde görülen rad-
yolusent alanlar süreklidir ve MRG’deki nor-
mal eklem kıkırdağı ile aynı sinyal yoğunluğu-
na sahiptir ve bu nedenle kalsifkasyon olmayan 
eklem kıkırdağı alanları olarak kabul edilebilir.
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Resim 3. A, B. Fabella. (A) T1 ağırlıklı diz MR görüntülerde gastroknemiusun lateral baş tendonu içerisinde 
korteksi ve medullası seçilen fabella ile uyumlu sesamoid kemik görülmektedir. (B) Aynı hastanın later-
al diz direkt grafisinde femur lateral kondil posterior komşuluğunda fabella izlenmektedir.
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Aksine, OKL genellikle semptomatiktir, ke-
mik parçacığı ve bitişik kemikte ödem MRG’de 
izlenir. Parçacık ve bitişik kemik arasında ek-
lem sıvısı bulunabilir ve üstteki eklem kıkırda-
ğı sıklıkla bozulur. Kalsifiye fragman yaşaya-
mayabilir ve bu durumda sklerotik olabilir.

 Meniskal Varyasyonlar 

Meniskal volan, menisküsün serbest kenarı bo-
yunca tek, simetrik bir kıvrım ile karakterize edilen 

normal bir menisküs varyantıdır [8]. MRG çalışma-
larında %0,2-6 arasında değişen oranlarda görül-
mekte olup dış stres olmaması nedeniyle artrosko-
piye oranla nadir bir bulgu olarak belirtilmektedir.

Manyetik rezonans görüntüleme sagital gö-
rüntülerde serbest kenarın dalgalı bir konturu-
nu ve koronal görüntülerde kesik bir görünümü 
gösterir. Bu normal varyantı tanımak önemli-
dir, çünkü özellikle kesilmiş görünümü nede-
niyle koronal görüntülerde menisküs yırtığı 
veya dejenerasyonunu taklit edebilir.
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Resim 4. A-D. Kortikal desmoid. Diz MRG tetkikinde aksiyel (A) ve sagittal (B) yağ baskılı PD ağırlıklı 
görüntülerde femur distal metafiz posteriorda korteksi dış yüzeyden bozan hiperintens lezyon iz-
lenmiştir. Aksiyel T1 ağırlıklı görüntülerde (C) lezyon sklerotik kenarlı hipointens olarak seçilmekte-
dir. (D) Yağ baskılı post konrast T1 ağırlıklı görüntülerde ise lezyonun kontrast tuttuğu izlenmekte 
olup kortikal desmoid lehine değerlendirilmiştir.
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Diskoid menisküs, koronal düzlemde mini-
mum genişliği 15 mm›den fazla olan, normal 
yarım ay konfigürasyonu yerine kalınlaşmış, 
disk benzeri bir menisküs şeklini ifade eder. 
Diskoid lateral menisküs insidansının %0,4 ila 
%17 olduğu tahmin edilirken, diskoid medial 
menisküs insidansı %0,1 ila 0,3 ile oldukça 
nadirdir [9]. Watanabe ve ark. [10] ortopedik 
bir sınıflandırma geliştirmiş olup üç tipte ince-
lemişlerdir: 

Tip 1 (Komplet): Tibial platoyu tamamen 
kaplayan bir menisküs dokusu mevcuttur.

Tip 2 (İnkomplet): Tibial platoda %80 kapsa-
ma alanı olan bir menisküs dokusu mevcuttur.

Tip 3: Menisküsün normal bir morfolojiye 
sahip olabileceği, ancak posterior bağlantılar-
dan (meniskotibial bağ (MTB) ve menisküs 
fasikülleri) yoksun olduğu Wrisberg varyantı.

Tip 1 en yaygın olanıdır ve tip 3 en az yaygın 
olanıdır. Komplet ve inkomplet tipler femoral 
kondil ve tibial plato arasındaki interpozisyon 
derecesini gösterir; bu tiplerin her ikisinde de 
sağlam bir posterolateral MTB vardır. Üçüncü 
tip ise Wrisberg tipi olarak adlandırılmış olup 
her yaşta görülebilmekle birlikte çocuklarda 
daha sık görülür. Bu tipte arka boynuz kapsüle 
bağlı değildir ve eklemde aşırı hareketliliğe ve 
subluksasyona neden olarak ağrıya neden olur. 

Diskoid menisküsün MRG tanısı, art arda üç 
veya daha fazla 5 mm sagital kesit veya dört 
veya daha fazla ardışık 4 mm sagital kesit üze-
rinde menisküsün ön ve arka üçte birliklerinin 
sürekliliği olarak tanımlanmaktadır [11]. Ay-
rıca, diskoid menisküste yükseklikte artış iz-
lenmekte olup, anormal olarak kalınlaşmış bir 
papyon görünümü diskoid menisküsü düşün-
dürür (Resim 5).

Nadiren de olsa, birçok kas-iskelet sistemi 
anormalliği diskoid menisküs ile ilişkili olabi-
lir. Menisküste yırtık sıklığının artması nede-
niyle diskoid menisküsü tanımlamak önemlidir. 
MRG, diskoid menisküs için ameliyat öncesi 
planlamaya, özellikle bir yırtılmanın varlığını 
belirlemek için yardımcı olabilir.

Lateral menisküs ön boynuzunda benekli 
görünüm, menisküs içine giren ön çapraz bağ 
(ÖÇB) liflerinin neden olduğu MRG’de sık gö-
rülen bir bulgudur [12]. Lateral menisküs ön 
boynuzunda santral bağlantı bölgesinin yakı-
nında özellikle T1 ve proton dansite (PD) ağır-
lıklı görüntülerde benekli görünüm izlenmekte 
olup menisküs yırtığı ile karışabilir (Resim 6). 
Bu bölgede yırtık nadir görülmekte olup (me-
nisküs yırtıklarının %2’si ve lateral menisküs 
yırtıklarının %6’sı) ayrımı önemlidir.
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Resim 5. A, B. Diskoid lateral menisküs. (A) Koronal yağ baskılı PD ağırlıklı MR görüntülerde medial 
menisküsün korpusu üçgen şeklinde seçilmeke olup lateral menisküsün diskoid şekli tibial platoya doğ-
ru devamlılığı izlenmektedir. (B) Aynı hastanın sagittal yağ baskılı PD ağırlıklı görüntülerinde ise meni-
sküste yükseklikte artış ve papyon görünümü mevcuttur. 
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Menisküs ossikülleri nadiren görülmekte 
olup genç erkek popülasyonunda daha sıktır. 
Genellikle medial menisküsün arka boynu-
zunda bulunur [13]. Histolojik olarak, hiyalin 
kıkırdak kaplı korteks ve santralde medüller 
kemik ve kemik iliğinden oluşur [2]. Sempto-
matik olduğunda, yaygın diz ağrısı ve kilitleme 
hissi ile ortaya çıkabilir.

Geleneksel radyografide, menisküs kemikleri-
ni osteokondral serbest cisimlerden ayırmak zor 
olabilir. Bu ayrım klinik olarak önemlidir çünkü 
osteokondral serbest cisimler genellikle cerrahi 
olarak tedavi edilirken, menisküs kemikçikleri 
sadece semptomatik olduğunda cerrahi olarak 
tedavi edilir. MRG’de menisküs kemikçikleri 
iyi sınırlıdır ve normal kemik iliğinin karakte-
ristik sinyal intensitesini gösterir: T1A / PDA’da 
yüksek sinyal intensite ve yağ baskılama sonrası 
hızlı spin eko T2 ağırlıklı görüntülerde düşük 
sinyal intensite. Öte yandan, serbest cisimler 
genellikle T1 ağrılıklı görüntülerde düşük sinyal 
intensite gösterir ve bu da menisküs ossikülle-
rinden ayırt edilmesini sağlar.

 Menisküs şekil deformiteleri 

Diskoid menisküs en yaygın menisküs ana-
tomik varyantı olmakla birlikte diğer menisküs 

şekil deformiteleri arasında halka şeklinde me-
nisküs, çift katmanlı menisküs ve hipoplastik 
menisküs sayılabilir. Menisküsün kısmen veya 
tamamen yokluğu da görülebilir. Menisküs 
varyantları genellikle asemptomatiktir, ancak 
tedavi gerektiren mekanik semptomlarla ortaya 
çıkabilir [2]. Diskoid lateral menisküs hariç tu-
tulduğunda menisküs malformasyonu insidan-
sının yaklaşık %0,3 olduğu tahmin edilmekte-
dir.

 Plikalar 

Sinovyal plikalar diz ekleminin iç yüzünde 
bulunan vaskülarize sinovyal dokunun ince 
kıvrımlarıdır. Fetal dönemde dizi üç bölmeye 
ayıran sinovyal membranın kalıntılarıdır ve ye-
tişkinlerde bilinen bir işlevi yoktur.

Plika %50-90 insidansa sahiptir ve %11 diz 
üç ana plikanın tamamını içerir [14]. En yay-
gın olanı infrapatellar plikadır. Mediopatellar 
plikanın semptomatik hale gelmesi daha muh-
temeldir. MR görüntülemede, en iyi T2, YB-
T2 ve PD ağırlıklı görüntülerde en iyi görülen 
hiperintens eklem sıvısı içindeki düşük sinyal 
intensitede bantlar olarak izlenir.

Suprapatellar plika, suprapatellar bursa ile 
diz eklem boşluğu arasındaki sınırda bulunur 
ve femoral metafizin ön tarafındaki sinovyum-
dan patellanın üzerine yerleştirilen kuadriseps 
tendonunun arka tarafına eğik olarak aşağı 
doğru uzanır (Resim 7B,C).

MR görüntülemede, suprapatellar plika sa-
gital kesitlerde patellanın arka tarafında bant 
benzeri düşük sinyal yoğunluklu bir yapı ola-
rak izlenir. Diz fleksiyonunda trokleanın su-
peromedialinde eklem kıkırdağına çarpabilir 
ve uzun süreli oturma ve merdiven çıkma ile 
şiddetlenen belirgin diz ağrısına neden olabilir.

İnfrapatellar plika dizdeki en yaygın plikadır 
[15]. Proksimal yapışma bölgesi interkondiler 
çentik anteriorundadır. İnfrapatellar yağ yas-
tıkçığında anteriora ilerleyip patella inferior 
kutbuna yapışır. MRG’de sagittal görüntülerde 
ÖÇB’nin anteriorunda ÖÇB’ye paralel ilerle-
yen düşük sinyal intensitede yapı olarak görün-
tülenir. Dikey bir septum veya bir fenestrasyon 
içerebilir, bipartit olarak izlenebilir ya da ÖÇB 
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Şekil 6. Lateral menisküste benekli görünüm. Diz 
MRG tetkikinde sagittal PD ağırlıklı görüntüle-
rde lateral menisküs ön boynuzunun yapışma 
bölgesinde benekli görünüm mevcut olup oblik 
yırtık ile karıştırılmamalıdır.
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tarafından ikiye bölünmüş olabilir. Normal bir 
infrapatellar plika eklem boşluğunda serbest 
cisimcik ya da fokal nodüler sinovit ile karı-
şabilir, ÖÇB olmayan bir hastada ÖÇB lehine 
yanlış yorumlanmamasına dikkat edilmelidir.

Mediopatellar plika diz ekleminin medial 
duvarından, infra-patellar yağ yastığının üstün-
deki sinovyuma oblik olarak uzanır. Mediopa-
tellar plikanın genellikle ayrı bağlantısı mevcut 
olmakla birlikte bazen suprapatellar plikaya 
bağlanır. Sakakibara [16] mediopatellar pli-
kaları A,B,C ve D olmak üzere dört tipe ayır-
mıştır: Tip A’da sinoviyal duvarda kord benzeri 
görünüm mevcuttur. Tip B ve C’de raf benzeri 
plika izlenmekte olup tip C’de B’den farklı ola-
rak medial femoral kondilin ön yüzü kaplanır. 
Tip D’de ise plikada santral fenestrasyon izle-
nir. Bunlardan tip C ve D’de, plikanın medial 
femoral kondil ile patella arasında sıkışmasına 
bağlı sempom görülebilir ve buna bağlı diz ek-
leminde hasar eşlik edebilir.

Mediopatellar plika en iyi T2 ağırlıklı aksiyal 
ve sagittal görüntülerde izlenir ve tüm sekans-
larda düşük sinyal intensitededir. Bir efüzyona 
veya artrograma sekonder eklem içi sıvı, pli-
kanın görüntülenmesine yardımcı olur, ancak 

aşırı gerilmiş bir dizde, Tip C plikası, B Tipi 
olarak yanlış yorumlanabilir.

Lateral patellar plika, popülasyonun %1-
3’ünde bulunan en az yaygın plika tipidir. Diz 
ekleminin lateral duvarından, popliteal hiatusun 
üstünden kaynaklanır ve infrapatellar yağ yas-
tığına bağlanır. Diz ekleminin lateral resesinde 
longitudinal uzanan ince, hipointens bir yapıdır.

 Ligamentöz Varyasyonlar 

Transvers intermeniskal bağ (TİB), genel-
likle lateral ve medial menisküsün ön boy-
nuzlarını bağlar. Her iki menisküsün posterior 
boynuzların birleştiren posterior intermeniskal 
bağ da literatürde bildirilmiştir. TİB değişken 
kalınlıktadır ve 3 mm veya daha fazla kalınlığa 
sahip olabilir. Artroskopide dizlerin %94’ünde 
izlenirken MRG tetkikinde dizlerin %58’inde 
izlenebilmiştir [17]. Sagittal görüntülerde la-
teral menisküste oblik bir yırtıkla karışabilir 
(Resim 7, 8).

Meniskofemoral bağlar (MFB), popülas-
yonun %93’ünde bulunur ve lateral meniskü-
sün arka boynuzunu medial femoral kondilin 
lateral yüzüne veya arka çapraz bağa (AÇB) 
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Resim 7. A-E. Transvers anteri-
or intermeniskal bağ. Sagittal 
yağ baskılı PD ağırlıklı seri MR 
görüntülerinde (A-E) her iki 
menisküsün ön boynuzlarına 
yapışan transvers anterior in-
termeniskal bağ izlenmekte-
dir. Ayrıca hastada femur distal 
metafizden başlayıp patella 
süperior kesimine doğru oblik 
uzanan süperior plika izlenme-
ktedir (B ve C).
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bağlar [18]. MFB’ler AÇB’ye göre isimlendi-
rilir. Anterior MFB (Humphrey bağı) AÇB’nin 
önünde yer alırken daha büyük olan posterior 
MFB (Wrisberg bağı) AÇB’nin arkasında yer 
alır (Resim 9). Anterior meniskofemoral bağ 
dizin fleksiyonunda, posterior meniskofemoral 
bağ ise diz ekstansiyonunda gerilir.

Yapılan anatomi çalışmalarında incelenen diz-
lerin %93’ünde en az bir meniskofemoral bağ 

bulunduğu ve %32’sinde bilateral olduğu göste-
rilmiştir [18, 19]. Erbagci ve ark. 2002’de yap-
tığı MRG çalışmasında ise vakaların %12’sinde 
anterior meniskofemoral bağ ve %42’sinde pos-
terior meniskofemoral bağ izlenmiş olup bu da 
meniskofemoral bağların MRG tetkikinde her 
zaman izlenemeyebileceğini göstermiştir [20].

MRG incelemede meniskofemoral bağlar 
koronal kesitlerde interkondiler çentiğin arka 
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Resim 8. A, B. Transvers posterior intermeniskal bağ. Diz MRG tetkikinde aksiyel (A) ve koronal (B) yağ 
baskılı PD ağırlıklı görüntülerde her iki menisküsün arka boynuzlarına yapışan transvers posterior in-
termeniskal bağ izlenmektedir (Dr. Zehra Akkaya’nın arşivinden).

A B

Resim 9. A, B. Posterior meniskofemoral bağ (wrisberg). (A) Koronal yağ baskılı PD ağırlıklı görüntülerde 
lateral menisküs arka boynuzdan başlayıp medial femoral kondile oblik olarak uzanan posterior meni-
skofemoral bağ (wrisberg) izlenmektedir. Sagittal görüntülerde AÇB’nin arka komşuluğunda görülme-
ktedir. (B)

A B



tarafında hipointens oblik bir bant olarak izle-
nirken sagittal kesitlerde AÇB’nin önünde ve 
arkasında birer hipointens nokta olarak gözü-
kür. Belirgin bir anterior meniskofemoral bağ 
çift AÇB işaretini taklit edebilir.

Oblik meniskomeniskal bağ (OMMB), bir 
tarafta menisküs ön boynuzundan köken alır, 
ön ve arka çapraz bağlar arasından geçer, ti-
bial plato boyunca oblik uzanıp kontralateral 
menisküs arka boynuzuna yapışır [21]. Medial 
ve lateral OMMB olarak iki çeşidi olup köken 
aldığı menisküs tarafına göre isimlendirilirler. 
Görülme sıklığı %2-4’tür.

MRG’de aksiyal/koronal görüntülerde sey-
ri boyunca takip edilebilen oblik uzanımlı hi-
pointens yapı olarak izlenir. Özellikle sagittal 
görüntülerde yer değiştirmiş bir meniskal flep 
veya kova sapı yırtığı olarak yanlış yorumlana-
bilir, komşu sağlam menisküs ile birlikte görü-
lerek ayırt edilmelidir.

Meniskofibular bağ (MFB), lateral menis-
küsün arka üçte birlik kısmının alt kenarından, 
popliteus tendonunun anterolateralinden köken 
alıp fibula başına yapışan kapsüler bir bağdır. 
MFB’nin prevelansı %80 olarak bildirilmesi-
ne rağmen son yapılan kadavra çalışmalarında 
%100 olarak belirtilmiştir ancak MRG’nin ke-
sit kalınlığına ve çevresindeki sıvının miktarı-
na bağlı olarak sadece hastaların %16-63’ünde 
görülebilir [22]. MRG’de lateral menisküsün 
arka üçte biri ile fibula başı arasında uzanan hi-
pointens ve değişken kalınlığa sahip doğrusal 
veya oblik bir yapı olarak görülür.

Fabellofibular bağ (FFB), dizin tam eks-
tansiyonunda gerilen statik bir stabilizatördür. 
Fabelladan başlayıp fibula styloid proçesinde 
popliteofibular bağ lateraline uzanan hipoin-
tens doğrusal bir yapı olarak izlenir. 

FFB’nin prevalansı otopsi serilerinde %24-
80 olarak belirtilmiş olup MR görüntülemede 
koronal oblik düzlemde %48 oranında görüle-
bilmektedir [23]. FFB’nin MR görüntülemede, 
özellikle 3T’den daha düşük manyetik kuvvet-
lerde, koronal oblik dışındaki düzlemlerde ve 
çevreleyen sıvının yokluğunda görüntülenme-
si zor olabilir. Fabellanın olmadığı hastalarda 
FFB mevcut olabilir, bu durumda lateral femo-
ral kondilden orijin alır. 

Arkuat bağ, her ikisi de fibula styloid pro-
çesinde fabellofibular bağın hemen önüne 
yapışan, medial ve lateral bacaklara sahip Y 
şeklinde bir yapıdır. Lateral (vertikal) bacak, 
lateral femoral kondile yapışmak için eklem 
kapsülünün lateral tarafı boyunca uzanır. Medi-
al (arkuat) bacak, popliteus tendonunun poste-
romedialinden yüzeysel olarak geçerek, eklem 
kapsülünün posterioruna yapışır ve bu düzeyde 
oblik popliteal bağın lifleri ile birleşir. Birkaç 
anatomik seri, medial ve lateral bacaklardan en 
az birinin dizlerin %47,9 ila %71’i arasında ol-
duğunu bildirmiştir [24, 25].

Arkuat bağın MRG görüntülemesi genellik-
le zordur. Bununla birlikte en iyi koronal ob-
lik düzlemde olmak üzere hipointens bir yapı 
olarak görülebilir. Ancak medial bacak sagital 
oblik görüntülerde popliteal hiatus seviyesinin 
hemen altında popliteus tendonunun hemen ar-
kasında görüntülenebilir. Arkuat bağ ile fabel-
lofibular bağ arasında yakın ilişki bulunmakta-
dır. Kalın arkuat bağ varlığında fabellofibular 
bağ izlenmez veya belirgin incedir, aksine ka-
lın (>5 mm) fabellofibular bağ mevcut ise arku-
at bağ olmayabilir.

Popliteofibular bağ (PFB), dizin postero-
lateral köşesinde bulunur ve lateral kollateral 
bağ, arkuat bağ, FFB ve popliteus tendonu ile 
birlikte posterolateral bağ kompleksini oluştu-
rur. Dizin posteriora kaymasını, dış rotasyonu-
nu ve varus angulasyonunu önler ve postero-
lateral bağ kompleksi içerisinde posterolateral 
rotasyon stabilitesinin çoğundan sorumludur. 
Diseke edilen örneklerde hemen hemen her za-
man dizde bulunduğu bildirilmiştir [23]. 

PFB’nin MRG’de değerlendirilmesi zor ola-
bilir, ancak tipik olarak hipointens bant benzeri 
bir yapı olarak görülür ve popliteus tendonu 
ile fibulanın başı arasında bulunur. En iyi ko-
ronal oblik kesitlerde izlenir ve bu kesitlerde 
MRG’lerin yaklaşık %50’sinde görülebilir. 
Daha nadir olarak sagittal oblik kesitlerde de 
izlenebilir.

 Muskulotendinöz Varyasyonlar 

Popliteus kası, dizin posterolateral yapıla-
rından biridir ve popliteus tendon-kas ünitesi 
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de diz dorsolateral stabilitesini korumaktan so-
rumludur.

Popliteus muskulotendinöz ünitesinin en 
yaygın varyasyonu bifurke popliteustur. Nor-
mal popliteus kasında proksimal femoral ya-
pışma düzeyinde; ekstansiyonda gerilen pos-
terior yüzeyel demet ve fleksiyonda gerilen 
anterior derin demet olmak üzere iki ayrı de-
met izlenir. Bifurke popliteus ise bu iki demetin 
kas tendonu boyunca ayrı devam etmesi olarak 
tanımlanır. Bir çalışmada artroskopi uygulanan 
dizlerin %0,4’ünde bifurke popliteus izlendiği 
belirtilmiştir [26]. 

Bir diğer varyasyon aksesuar popliteus olup 
fabelladan kaynaklanmaktadır. Bu aksesuar kas 
normal popliteus kasından tamamen ayrı olabi-
lir veya proksimal tibianın arka tarafına yapış-
ma bölgeseinde ana popliteus kasının tendonu 
ile birleşebilir.

Gastroknemius, ayağın plantar fleksiyonuna 
katkıda bulunur. Proksimal olarak, distal femur 
ve diz eklem kapsülünden kaynaklanan medial 
ve lateral başlardan oluşur. 

Üçüncü bir baş, gastroknemius kasının en 
yaygın varyasyonu olup nüfusun %2,9 ila 
%5,5’i arasında bulunmuştur [27]. Femurun 
posteroinferior yüzünden başlayıp medial veya 
lateral başa katılan kas veya tendon olarak iz-
lenir (Resim 10). Üçüncü baş sıklıkla asemp-

tomatik normal bir varyantken, popliteal arter 
veya ven sıkışması ile de ilişkili olabilir. 

Plantaris kası, lateral femoral kondil posteri-
orundan, gastrocnemiusun lateral başı yapışma 
bölgesi hemen süperiorundan köken alan küçük 
bir iğsi kastır. Gastroknemius ve soleus arasından 
inerek aşil tendon medialinden geçerek kalkaneu-
sun posteromedialine yapışır. Orijin ve insersi-
yonlarında varyasyonlar mevcuttur. İnferior linea 
aspera, interkondiler çentik, proksimal fibula, ti-
bianın oblik çizgisi ve popliteusu saran fasyadan 
orijin alabilir; gastroknemius ve soleus arasındaki 
yumuşak dokuda, aşil tendon anteriorundaki yu-
muşak dokuda ya da plantar aponörozda sonla-
nabilir. Tendon bulunmayabilir (popülasyonun 
%10’una kadar) ve mevcut olduğunda, ince bir 
lifli yapıdan gastroknemiusun lateral başına ben-
zer kalınlıkta kas yapısında görülebilir. 

Biseps femoris, hamstring kas grubunun bir 
parçasını oluşturmakta olup biseps femoris 
kası ve tendonunda birkaç anatomik varyasyon 
bildirilmiştir. Kısa baş olmayabilir; tuberositias 
iskiumdan, linea asperadan veya femurun me-
dial suprakondiler sırtından fazladan baş orta-
ya çıkabilir. Ayrıca biseps femoris tendonunun 
proksimal tibianın anterolateral yüzüne yapış-
ması da diz ağrısıyla ilişkili olan bir varyanttır.

Semimembranosus kası, semitendinosus ve 
biceps femoris ile birlikte hamstring kas gru-
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Resim 10. A, B. Gastroknemiusun üçüncü başı. Aksiyel (A) ve sagittal (B) T1 ağırlıklı MR görüntülerinde 
popliteal arter ve venin anterior komşuluğunda, femur distal posterioruna uzanan, gastroknemiusun 
üçüncü başına ait kas sinyal intensitesinde oluşum izlenmektedir (Dr. Zehra Akkaya’nın arşivinden).
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bunu oluşturur. Semimembranozus kası bu-
lunmayabilir veya normalden küçük olabilir. 
Aksesuar semimembranosus, en sık sakrotü-
beröz bağdan başlayıp ve adduktör magnusa 
veya femur a yapışan nadir bir varyanttır. Bu 
varyasyonlara ek olarak, majör tendonun, kıs-
mi tendon rüptürüyle karıştırılmaması gereken 
santral yağ içerebileceği belirtilmelidir.

Sartorius, uyluk anterior kompartımanda bu-
lunan, spina ilyaka anterior süperiordan köken 
alan ve tibianın üst medial yüzeyine yapışan bir 
kastır. Sartoriusun distal tendon distalinde bifur-
kasyon mevcut olabilir ve tendonun klasik olarak 
tarif edilen tibial yapışmasına ek olarak medial 
femoral kondil, fasya lata, patellar tendon, semi-
tendinosus tendonu, medial menisküs veya diz 
medial eklem kapsülüne yapışabilir. Kas ve ten-
don uzunlukları farklılık gösterebilir, kas tama-
men olmayabilir. İnfrapatellar sinir kasın ön veya 
arkasından geçebilir, kası penetre edebilir ya da 
kasa paralel uzanabilir. Bu anatomik varyantla-
rın bilinmesi medial artrotomi ve pes anserinus 
transplantasyonu öncesinde önemlidir [21].

 SONUÇ 

MRG’de normal anatomik varyantlara sık-
lıkla rastlanır ve tüm hastaların dörtte birinden 
fazlasında görülebilir. Diz eklemi kompleks bir 
yapı olduğundan eklemi oluşturan anatomik 
yapıların çeşitli varyasyonları mevcuttur. Ge-
reksiz aşırı tetkik ve yanlış tanıdan kaçınmak 
için hem normal hem de varyant anatomi hak-
kında sağlam bir bilgi gereklidir. 

Teşekkürler: Dr. Zehra Akkaya’ya arşivin-
den paylaştığı olgu örnekleri ile nazik katkıla-
rından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
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Sayfa 426
Genellikle asemptomatik olmasına rağmen bazen özellikle ekstansiyonda artan ön diz ağrısı, pal-
pasyonla patellar hassasiyet ile ilişkili olabilir. MR görüntülemede her iki kemik oluşumunun ara-
yüzünde ödem ve sıvı artışı izlenir. Bu bulgu tekrarlayan mikrotravmaya bağlı ara yüzün kond-
ro-osseöz bozulmasını göstermektedir. MRG'de her iki kemik parçasının yüzeyindeki bozulmamış 
hiyalin kıkırdağın varlığı, bu varyantı patellar kırıktan ayırt etmeye yardımcı olur. Bununla birlikte 
patellar kırıklarda kemik fragmanlarının toplam hacmi normal bir patellaya eşit olup bipartit patel-
lada kemik hacimleri toplamı beklenen normal patella hacminden büyük olur. Bazen üç veya daha 
fazla ossöz odak mevcut olup tripartit veya multipartit patella olarak isimlendirilir.

Sayfa 427
MRG'de defekt lokasyonunda eklem kıkırdağı intakt olup defekti doldurmak için kalınlaşmıştır.

Sayfa 428
Kortikal desmoid T1 ağırlıklı görüntülerde hipointens, T2 ağırlıklı görüntülerde ise izo-hiperintens 
olarak izlenir. Marjinal skleroz, tüm sekanslarda hipointens olarak görülür. Akut dönemde lokalize 
kemik iliği ödemi ve kontrast tutulumu görülebilir. Ayırıcı tanıda fibröz kortikal defekt düşünül-
melidir. Fibröz kortikal defektte korteks iç yüzünde erozyon izlenmekte olup zamanla proksimale 
migrasyon beklenir. Kortikal desmoid ise korteksi dış yüzeyden bozar ve sabit bir konuma sahiptir. 
Bununla birlikte, her iki lezyon da çocukluk çağında en yüksek insidansa sahiptir ve artan yaşla bir-
likte kaybolma eğilimindedir.

Sayfa 429
Bu normal varyantı tanımak önemlidir, çünkü özellikle kesilmiş görünümü nedeniyle koronal görün-
tülerde menisküs yırtığı veya dejenerasyonunu taklit edebilir.

Sayfa 428
Görüntüleme esnasında osteokondral lezyondan (OKL) ayırt edilmesi önemlidir. Direkt grafide distal 
femurda epifizin medial tarafında düzensiz ossifikasyonu gösteren fragmante görünüm olarak izlenir. 
MRG'de bu kalsifikasyon adacıkları, ilişkili kemik iliği ödemi olmaksızın normal subkondral kemiğe 
benzer bir sinyale sahiptir.

Sayfa 430
Diskoid menisküsün MRG tanısı, art arda üç veya daha fazla 5 mm sagital kesit veya dört veya daha 
fazla ardışık 4 mm sagital kesit üzerinde menisküsün ön ve arka üçte birliklerinin sürekliliği olarak 
tanımlanmaktadır.

Sayfa 430
Menisküste yırtık sıklığının artması nedeniyle diskoid menisküsü tanımlamak önemlidir. MRG, dis-
koid menisküs için ameliyat öncesi planlamaya, özellikle bir yırtılmanın varlığını belirlemek için 
yardımcı olabilir.

Sayfa 428
Sesamoid kemikler normal kemikle aynı görüntüleme özelliklerine sahiptir ve diz eklemindeki ser-
best cisimcik ile ayırımı yapılmalıdır.
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Sayfa 430
Lateral menisküs ön boynuzunda santral bağlantı bölgesinin yakınında özellikle T1 ve proton dan-
site (PD) ağırlıklı görüntülerde benekli görünüm izlenmekte olup menisküs yırtığı ile karışabilir.

Sayfa 431
Geleneksel radyografide, menisküs kemiklerini osteokondral serbest cisimlerden ayırmak zor ola-
bilir. Bu ayrım klinik olarak önemlidir çünkü osteokondral serbest cisimler genellikle cerrahi olarak 
tedavi edilirken, menisküs kemikçikleri sadece semptomatik olduğunda cerrahi olarak tedavi edilir. 
MRG'de menisküs kemikçikleri iyi sınırlıdır ve normal kemik iliğinin karakteristik sinyal intensitesi-
ni gösterir: T1A / PDA'da yüksek sinyal intensite ve yağ baskılama sonrası hızlı spin eko T2 ağırlıklı 
görüntülerde düşük sinyal intensite. Öte yandan, serbest cisimler genellikle T1 ağrılıklı görüntülerde 
düşük sinyal intensite gösterir ve bu da menisküs ossiküllerinden ayırt edilmesini sağlar.

Sayfa 431
En yaygın olanı infrapatellar plikadır. Mediopatellar plikanın semptomatik hale gelmesi daha muhte-
meldir. MR görüntülemede, en iyi T2, YB-T2 ve PD ağırlıklı görüntülerde en iyi görülen hiperintens 
eklem sıvısı içindeki düşük sinyal intensitede bantlar olarak izlenir.

Sayfa 433
MRG incelemede meniskofemoral bağlar koronal kesitlerde interkondiler çentiğin arka tarafında hipo-
intens oblik bir bant olarak izlenirken sagittal kesitlerde AÇB’nin önünde ve arkasında birer hipointens 
nokta olarak gözükür. Belirgin bir anterior meniskofemoral bağ çift AÇB işaretini taklit edebilir.

Sayfa 432
Normal bir infrapatellar plika eklem boşluğunda serbest cisimcik ya da fokal nodüler sinovit ile karı-
şabilir, ÖÇB olmayan bir hastada ÖÇB lehine yanlış yorumlanmamasına dikkat edilmelidir.

Sayfa 433
MFB’ler AÇB’ye göre isimlendirilir. Anterior MFB (Humphrey bağı) AÇB’nin önünde yer alırken 
daha büyük olan posterior MFB (Wrisberg bağı) AÇB’nin arkasında yer alır.

Sayfa 432
Sagittal görüntülerde lateral menisküste oblik bir yırtıkla karışabilir.

Sayfa 434
MRG’de aksiyal/koronal görüntülerde seyri boyunca takip edilebilen oblik uzanımlı hipointens yapı 
olarak izlenir. Özellikle sagittal görüntülerde yer değiştirmiş bir meniskal flep veya kova sapı yırtığı 
olarak yanlış yorumlanabilir, komşu sağlam menisküs ile birlikte görülerek ayırt edilmelidir.

Sayfa 435
Üçüncü bir baş, gastroknemius kasının en yaygın varyasyonu olup nüfusun %2,9 ila %5,5'i arasında 
bulunmuştur. Femurun posteroinferior yüzünden başlayıp medial veya lateral başa katılan kas veya 
tendon olarak izlenir.  Üçüncü baş sıklıkla asemptomatik normal bir varyantken, popliteal arter veya 
ven sıkışması ile de ilişkili olabilir. 
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1. Bipartit patella hakkında hangisi yanlıştır?
a. Bipartit patellada kemik hacimleri toplamı, beklenen normal patella hacmine eşittir.
b. Bipartit patellada her iki kemik ara yüzün kondro-osseöz doku bulunur.
c. Bipartit patellada her iki kemik ara yüzü sklerotik korteks ile kaplıdır.
d. Bazen üç veya daha fazla ossöz odak bulunabilir.
e. Bipartit patellanın 3 tipi mevcut olup en yaygın tipi süperolateral yerleşimli olan tip 3’tür.

2. Kortikal desmoid hakkında hangisi yalnıştır?
a. Femur medial suprakondiler bölgesinde ortaya çıkan, kendi kendini sınırlayan fibro-osseöz 

lezyondur.
b. Oluşumda marjinal skleroz olur ve tüm sekanslarda hipointens olarak görülür.
c. Lezyon korteks iç yüzünde erozyon izlenmekte olup zamanla proksimale migrasyon bekle-

nir. 
d. Lezyon korteksi dış yüzeyden bozar ve sabit bir konuma sahiptir
e. Çocukluk çağında en yüksek insidansa sahiptir ve artan yaşla birlikte kaybolma eğiliminde-

dir.

3. Diskoid menisküs ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Koronal düzlemde minimum genişliği 19 mm'den fazla olmalıdır
b. Diskoid medial menisküs laterale göre insidansi daha yüksektir.
c. Wrisberg tipi en yaygın olanıdır.
d. Tip 1 (komplet) diskoid menisküs en yaygın olanıdır ve arka boynuzu kapsüle bağlı değildir
e. MRG tanısı, art arda dört veya daha fazla 4 mm sagital kesit üzerinde menisküsün ön ve 

arka üçte birliklerinin sürekliliği olarak tanımlanmaktadır

4. Dizdeki en yaygın plika hangisidir?
a. Mediopatellar plika.
b. İnfrapatellar plika
c. Suprapatellar plika 
d. Lateral patellar plika
e. Poteropatellar plika

5. Meniskofemoral bağ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yalnıştır?
a. Popülasyonun %93'ünde bulunur ve lateral menisküsün arka boynuzunu medial femoral 

kondilin lateral yüzüne veya arka çapraz bağa (AÇB) bağlar.
b. AÇB’ye göre anterior meniskofeomral bağ (Humphrey bağı) AÇB’nin önünde yer alırken 

daha büyük olan posterior meniskofemoral bağ (Wrisberg bağı) AÇB’nin arkasında yer alır.
c. AÇB’ye göre anterior meniskofeomral bağ (Wrisberg bağı) AÇB’nin önünde yer alırken 

daha büyük olan posterior meniskofemoral bağ (Humphrey bağı) AÇB’nin arkasında yer 
alır

d. Anterior meniskofemoral bağ dizin fleksiyonunda, posterior meniskofemoral bağ ise diz 
ekstansiyonunda gerilir

e. MRG incelemede meniskofemoral bağlar koronal kesitlerde interkondiler çentiğin arka ta-
rafında hipointens oblik bir bant olarak izlenirken sagittal kesitlerde AÇB’nin önünde ve 
arkasında birer hipointens nokta olarak gözükür.

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