TOTBİD Dergisi

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği

TOTBİD Dergisi 2011;10(1):69-78

Osteofitler
Osteophytes
Elizabeth Hogan,1 Nihal Apaydın, 2 Kitt Shaffer, 3 R. Shane Tubbs,4 Marios Loukas1
St George’s Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomik Bilimler Anabilim Dalı, Grenada, West Indies
2
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Ankara
3
Boston Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Boston, MA, USA
4
Çocuk Hastanesi, Pediatrik Nöroşirurji Anabilim Dalı, Birmingham, AL, USA

1

Osteoartrit eklemlerin dejenerasyonuna yol açan
mekanik ve biyolojik olayların sonucunda gelişir. Eklem
içerisindeki pek çok patolojik değişiklik osteoartrit
gelişimine yol açabilir ve bunlardan biri de subkondral
kemik üzerinde gelişen osteofitlerdir. Osteofitler, tipik
olarak eklem çevresinde gelişen anormal kemik büyümeleri ya da kemik spurları olarak tanımlanır ve sıklıkla
orta yaşlı ve yaşlı kişilerde oluşur. Osteofitler vücutta
herhangi bir eklemde bulunabilir ve yerleşim yerlerine
göre farklı sorunlara yol açabilir. Bu derlemede diz
eklemi, kalça eklemi, ayak bileği, omuz eklemi, sakroiliyak eklem, omurga, el ve ayaktaki diğer eklemler
gibi osteofitlerin en sık görüldüğü yerleri tanımlamayı
seçtik. Osteofitleri klinik olarak önemli yapan durumunun bu değişkenlik olduğunu düşünerek, bu yazıda
kapsamlı bir pencere içerisinde verilen osteofitlerin
klinik anatomisinin ortopedistlere faydalı olacağını
umuyoruz.

Osteoarthritis is a result of mechanical and biological
events that lead to the degeneration of joints. Many
pathological changes including the formation of osteophytes on the subchondral bone within the joint may
induce the development of osteoarthritis. Osteophytes
are defined as abnormal bony growths or bone spurs
that typically develop around joints and they frequently
occur in middle-aged and elderly subjects. Osteophytes
may occur in any joint in the body and may pose different problems depending on their location. In this review,
we choose to describe the most common locations of
osteophytes such as: the knee joint, hip joint, ankle joint,
shoulder joint, sacroiliac joint, vertebral column, and the
joints in the hands and feet. Considering the fact that it
is this variability that makes osteophytes clinically important, we hope the comprehensive information presented
in this review about the clinical anatomy of osteophytes
will be beneficial for the orthopedists.
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Osteoartrit (OA), artritlerin en sık görülen formudur ve kronik sakatlıklara yol açan başlıca nedenlerdendir. Osteoartrit, eklemlerin dejenerasyonuna yol
açan mekanik ve biyolojik olayların sonucunda gelişir.
Eklem içerisindeki pek çok patolojik değişiklik OA
gelişimine yol açabilir ki, bunlardan biri de subkondral kemik üzerinde gelişen osteofitlerdir.[1] Osteofitler,
tipik olarak eklem çevresinde gelişen anormal kemik
çıkıntıları ya da kemik spurları olarak tanımlanır ve
sıklıkla orta yaşlı ve yaşlı kişilerde oluşmaktadır.
Osteofitler, insan vücudundaki herhangi bir kemikte
meydana gelebilir ve çok çeşitli şekilleri olabilir.[2]
Osteofitleri klinik olarak önemli yapan da bu değiş-

kenliğidir. Bu nedenle osteofitlerin klinik anatomisine
kapsamlı bir bakış açısı sağlayan bir derleme yazmayı
amaçladık. Ayrıca yazımızda diz eklemi, kalça eklemi,
ayak bileği, omuz eklemi, sakroiliyak eklem, omurga,
el ve ayaktaki diğer eklemler gibi osteofitlerin en sık
görüldüğü yerleri tanımlamayı tercih ettik.

Etyolojİ
Subkondral osteofitlerin gelişimine neden olan
pek çok etyolojik faktör bulunmaktadır, ancak asıl
faktör obezitedir. Çalışmalar diz, ayak bileği, ayak ve
vertebral osteofit gelişimi ile obezite arasında oldukça güçlü bir ilişki olduğunu göstermiştir.[3-6] Ancak
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obezite ile el ve kalçada osteofit gelişimi arasındaki
ilişki tartışmalıdır.[3,5,7] Aksine, böyle bir ilişkinin bulunmadığını gösteren çalışmalar bulunmaktadır.[5,8]

rindeki hareketini kısıtlarlar ve böylece eklemi stabilize etme yönündeki bir gayretin sonucu olarak
gelişirler.[15]

Diğer etyolojik faktörler arasında, kemik dokusunun büyümesine yol açan bir kemik morfojenetik
faktörün salgılanması[9-11] ve A vitamini hipervitaminozu bulunmaktadır.[11,12] Son yıllarda yapılan çalışmalar, özellikle genç yaşta maruz kalınan aşırı mekanik
stresin hayatın ileri aşamalarında osteofit gelişimine
neden olacağına işaret etmektedir.[13,14]

Osteofitlerin epidemiyolojisinde, vertebral osteofitler dışında osteofit oluşumunun özellikleri cinsiyet,
yaş, ırk ve yaşam biçimi açısından iyi bir şekilde tanımlanmamıştır. Vertebral osteofitlerin epidemiyolojisindeki özellikler tablo 1’de sunulmuştur. Osteofit oluşumu osteoartrit gelişiminin esas göstergesidir.[15,17]
Bu yüzden, osteofit oluşumunun osteoartritin genel
trendine uyması beklenir.

Osteofit patogenezinde ilk aşama eklem dejenerasyonudur. Öncelikle eklemin kenarlarında kıkırdak çıkıntıları şeklinde gelişen osteofitler daha sonra
endokondral ossifikasyona uğrarlar. Bu süreç genellikle arteriyel proliferasyonla birliktedir. Gelişimlerindeki
özellik ekleme özgüdür.[15,16] Örneğin, vertebral osteofitler intervertebral disklerdeki nucleus pulposus’un
dejenerasyonuna bağlıdır. Zamanla nucleus pulposus’daki dejenerasyon intervertebral diskin boyunun
kısalmasına ve diskin ağırlık taşıma kapasitesinin azalmasına yol açar. Faset eklemlerin kenarlarında gelişen
osteofitler ağırlığın dağıldığı yüzeyi artırma yönünde
oluşan bir çabanın sonucunda oluşur.[6] Tersine, diz
eklemindeki osteofitler ön çapraz bağın yırtılması
sonucunda oluşabilir. Bu osteofitler, diz ekleminin
önünde ve arkasında gelişerek femur’un tibia üze-

Osteoartrit genellikle bir yaşlılık hastalığı olarak
kabul edilir ve sıklıkla 50 yaşın üzerindeki hastaları
tutar. Bir çalışmada 55-64 yaşları arasındaki hastaların
%85’inin bir ya da daha fazla ekleminde belirli bir derecede osteoartrit olduğu gösterilmiştir.[18] Osteoartritin
prevalansının yaşla birlikte artmasının genel yaşlılık
süreci ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Yaşlandıkça
vücudumuzun oluşan hasarları tamir etme yeteneği
azalmaktadır. Buna nöromusküler fonksiyonda azalma ve bağların zayıflaması da eklenirse eklem dejenerasyonu kaçınılmaz olur.[19]
Osteoartrit epidemiyolojisinde rastlanan cinsiyet
farklılıkları da yaşla ilişkilidir. Elli yaşın altındaki erkeklerde osteoartit insidansı biraz daha yüksektir. Ancak
50 yaşın üzerindeki kadınlarda osteoartrit insidansı,

Tablo 1. Vertebral osteofitlerin yerleşim yerleri
En sık görülen yerleşim yeri*

Yaş**, cinsiyet, ırk farklılıkları

Servikal C5-C6
Yaş:
20 yaş - osteofit prevalansı %75
			
40 yaş - osteofit prevalansı %100
			
50 yaş - bazılarında ikinci derece osteofit
			
80 yaş - herkesde üçüncü veya dördüncü derece osteofit
		
Cinsiyet: Erkeklerde daha yüksek prevalans
		
Irk:
Beyazlarda Eskimo ve Hintlilere göre daha fazla; özellikle atlantoaksiyal
			eklemde
			
Siyahlardaki insidans beyazlardan daha fazla
Yaş:
20 yaş - osteofit prevalansı %75
Thorakal T9 -T10
			
40 yaş - osteofit prevalansı %100
			
50 yaş - bazılarında ikinci derece osteofit
			
80 yaş - herkesde üçüncü veya dördüncü derece osteofit
		
Cinsiyet: Erkeklerde daha yüksek prevalans
		
Irk:
Siyahlardaki insidans beyazlardan daha fazla
			
Pueblo Hintlilerinde insidans beyazlardan daha az ancak Eskimolardan
			
daha fazla
Yaş:
20 yaş - osteofit prevalansı %75
Lumbal
L 3-L4
			
40 yaş - osteofit prevalansı %100
			
50 yaş - bazılarında ikinci derece osteofit
			
80 yaş - herkesde üçüncü veya dördüncü derece osteofit
		
Cinsiyet: Erkeklerde daha yüksek prevalans
		
Irk:
Siyahlardaki insidans beyazlardan daha fazla
			
Eskimolarda insidans beyazlardan ve Pueblo Hintlilerinden daha az
Bu tablodaki tüm veri Nathan[67] ve Stewart’dan[68] alınmıştır. *: Osteofitlerin görüldüğü yerler omurganın eğrilikleriyle ilişkilidir. Ayakta duran bir kişide
omurganın en fazla bası altında kaldığı yerler C 5, T8 , L 3 -L 4 omurlarıdır. Osteofitlerin en az görüldüğü yerler omurgada en az basıya uğrayan yerlerdir: T1, T12,
L 5; **: Derecelendirme deformitenin ciddiyetine dayanarak yapılmıştır. Dördüncü derece eklem füzyonunun olduğunu ifade etmektedir.
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dır. Bunun sürekli eğilme, yürüme ve ağır yük taşımayla ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bununla beraber tekstil endüstrisinde çalışan kişilerde osteoartrit daha çok
el bileği ve parmak kemiklerini etkilemektedir. Elle
yapılan sürekli ince hareketlerin bu yüksek insidansa
neden olduğu düşünülmektedir.

Diz Eklemindeki Osteofitler

Şekil 1. Küçük süperior yerleşimli bir patellar spur’u (ok)
olan hastanın radyografisi.

erkeklere göre daha fazladır. Bu değişikliğe kadınlarda
menopozla birlikte azalan östrojen miktarının neden
olduğu iddia edilmektedir.[19]

Diz ekleminde oluşan osteofitlerin diz osteoartritinde diyagnostik bir belirteç olduğu daha önceden
yapılan çalışmalarla net bir şekilde gösterilmiştir. Bu
çalışmalarda görülmüştür ki, diz ekleminde oluşan
osteofitler osteoartritlerin en belirgin radyolojik özelliğidir (Şekil 1-4).[20] Kellgren ve Lawrence[21] osteoartritin derecesini sınıflandırmak için yeni bir sistem geliştirmişlerdir. Bu sınıflandırma sistemine göre,
osteofitlerin boyutu ve yeri osteoartritin ciddiyetini
belirlemek için önemli ölçüt ve özelliklerdendir. Bu
sınıflandırma sistemi aynı zamanda eklem boşluğunun ne kadar daraldığını da göz önünde bulundurmaktadır. Bu sistem halen günümüzde osteoartrit tanı
ve derecelendirmesinde en sık kullanılan yöntemdir.
Marjinal diz osteofitleri osteoartritli hastalarda
hemen her zaman bulunmaktadır.[17] Şimdiye kadar
yapılan pek çok çalışmada interkondiler çentiğin

Osteoartritlerin çeşitli mesleklerdeki prevalansını araştırmaya yönelik yapılan çalışmalar farklı meslek
gruplarında farklı eklemlerin etkilendiğini göstermektedir. Örneğin tarımla ilgili mesleklerde çalışan kişilerde kalça ve diz osteoartritine daha sık rastlanmakta-

Şekil 2. Diz ekleminde medial spur’ları (oklar) olan bir hastanın 3D bilgisayarlı tomografi rekonstrüksiyon görüntüsü.

Şekil 3. Diz ekleminin lateral kenarında osteofitleri (oklar)
olan bir hastanın radyografisi.
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bileceğini öne sürmüşlerdir. Bu durum, cerrahi olarak
osteofitleri alınan hastalarda diz ağrısının azalmasıyla
desteklenmiştir. Rutten ve Janssen,[25] Genesis II total
diz artrosplastisi sonrasında spontan geç çıkık tespit
ettikleri bir olgu bildirmişlerdir. Bu geç çıkığa büyük
olasılıkla posterior yerleşimli femoral osteofitin alınmasındaki bir kusurun neden olabileceğini belirtmişlerdir.[25]

Kalça Osteofitleri

Şekil 4. Diz ekleminin medial kenarında spur’ları (oklar)
olan bir hastanın koronal bilgisayarlı tomografi görüntüsü.

etrafında gelişen marjinal osteofitlerin osteoartritlerin erken bulgusu olduğu belirtilmiştir.[18,19,22] Bununla
birlikte merkezi osteofitlerin, osteoartritlerdeki daha
ciddi değişiklerle ilişkili olduğu gösterilmiştir.[17]
Diz osteofitlerinin diz ağrısı için bir risk faktörü
oluşturması tartışma konusudur. Diz osteofitleri ile diz
ağrısı arasında yüksek ilişki bulunduğunu gösteren
çalışmalar bulunmaktadır. Cicuttini ve ark.[7] tarafından yapılan bir çalışmada diz osteofitlerinin ağrı ile
güçlü bir ilişkisi olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada
osteofitlerin diz ağrısının en iyi radyolojik göstergesi
olduğu belirtilmiştir. Kornaat ve ark.[23] osteofitlerin
yeri ve sayısının ağrı için esas belirleyici olduğunu
belirtmişlerdir. Bu çalışmada patellofemoral osteofitlerin varlığı veya eklemde dört ya da daha fazla
osteofitin gösterilmesi ağrı ile ilişkili tek parametre
olarak gösterilmiştir. Bu bulguların aksine, Neogi ve
ark.,[20] eklem boşluğunun daralmasının ağrı risk faktörü için osteofitlerden daha iyi bir belirteç olduğunu
göstermişlerdir.
Diz osteofitlerinin klinik anatomisi her ne kadar
diyagnostik bir araç olarak kullanılsa da tıbbi bir
durumla doğrudan ilişkili özel olgular bulunmaktadır.
Ramappa ve Port,[24] total diz artroskopisi sonrasında
gelişen aralıklı diz ağrısının osteofit ve diz askısına
bağlı geliştiği bir olgu yayımlamışlardır. Araştırmacılar
bu çalışmada, hastadaki var olan osteofitlerin geniş
bir alanı kaplayan ve artiküle olmayan polietilen ile
birleşerek, aşınma sonrasında da diz ağrısı oluştura-

Kalça osteofitlerinin osteoartrit tanısında yeri
olup olmadığı bir tartışma konusudur. Önceki yıllarda yayımlanan literatür bilgilerine göre kalçadaki
osteofitler, kalça osteoartritini tamamen destekleyen
diyagnostik araçlardır. Pek çok çalışmada Kellgren
ve Lawrence’in sınıflandırma sistemi kullanılmıştır.[21]
Bu sınıflandırma sistemine göre, osteofitlerin varlığı
osteoartrit tanısında esas tanımlayıcı parametre olarak belirtilmiştir. Ancak son zamanlarda yapılan çalışmalar, osteoartritin en güvenilir radyolojik belirtisinin
“eklem boşluğunda daralma” olduğunu göstermektedir. Bu çalışmalarda kalça eklem boşluğunun kantitatif
analizinin, osteofitlerin kalitatif ölçümlerinden daha
yüksek tahmin edilebilirlik gücüne sahip olduğunu
öne sürmüşlerdir.[26,27]
Literatürde kalça osteofitleri ve kalça ağrısının arasındaki ilişkiyi açıklayan çok fazla veri bulunmamaktadır. Osteofitlerin varlığının kalça ağrısında azalmayla
ilişkili olduğunu kanıtlayan bazı çalışmalar bulunmaktadır. Bu ilişki, en iyi Hotta ve ark.nın[28] yaptıkları bir
çalışmada gösterilmiştir. Bu çalışmada birincil ve ikincil osteoartriti olan hastalarda iyi gelişmiş bir taban
osteofiti ile ağrının azalması arasında güçlü bir ilişki
gösterilmiştir.
Proksimal femoral osteofitler, bazı yanlış tanılara
neden olabileceği gibi asetabuler labral yırtıklarla
da ilişkilidir. Femur boynunda oluşan yaka şeklindeki
(collar) osteofitler, radyonüklid kemik skeni ile kalça
kırıklarında yanlış-pozitif tanı konulabilmesine neden
olmaktadır. Bu durum, 12 aylık bir dönemi kapsayan
ve geriye dönük olarak yapılan bir çalışmada incelenen radyolojik görüntülerde beş hastada yanlışlıkla
kalça kırığı tespit edilmesiyle doğrulanmıştır. Bu beş
hastada da femur boynu etrafında yaka şeklinde osteofit tespit edilmiştir.[29]
Asetabuler labral yırtıkların yapısal kalça bozuklukları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bir enstitünün
1996-2002 yılları arasındaki kayıtları incelendiğinde
asetabuler labral yırtığı olan hastaların %87’sinde
en az bir tane kalça anomalisi tespit edilmiştir.
Bunlardan da yaklaşık %50’si femur başındaki osteofittir.[30]
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Ayak Bileği Osteofitleri
Ayak bileği osteofitlerinin ayak bileği osteoartritleriyle olan ilişkisi iyi bir şekilde gösterilmiştir. Eklem
boşluğunda daralma olan bir hastada osteoartrit ya
da enflamatuvar bir durum olabilir. Bu yüzden, osteofit varlığı osteoartrit tanısında kesinlik sağlayan bir
durum olarak değerlendirilmektedir. Subkondral kistler ve kemik sklerozu ayak bileği osteoartritinde kesin
tanı sağlayan diğer iki belirteçtir.[31]
Osteofit ve ağrı arasında ilişki gösteren çok fazla
çalışma bulunmamaktadır. Ancak tibiotalar osteofitler ve bunların anterior ayak bileği sıkışmasındaki (anterior ankle impingement; AAI) rolü ile ilgili
çok sayıda veri bulunmaktadır. Anterior ayak bileği
sıkışması, ilk olarak Moris tarafından 1943 yılında
anterior ayak bileği ağrısı ve hem kısıtlı hem de
ağrılı dorsifleksiyonla karakterize bir durum olarak
tanımlanmıştır.[32] Berberian ve ark.[33] medial veya
lateral talar osteofitin AAI’ya neden olabileceğini
belirtmişlerdir. Bu bulgu Hayeri ve ark.nın[34] yaptıkları
bir başka çalışmayla da desteklenmiştir.

Omuz Osteofitleri
Glenohumeral eklemin osteoartriti nadiren omuz
yakınmalarına yol açar. Nakagawa ve ark.[35] omuz hastalığı olan hastaların sadece %5.2’sinde birincil veya
ikincil osteoartrit bildirmişlerdir. Omuz osteoartritlerinin insidansı düşük olsa da osteofit varlığı hastalık
gelişimi için güvenilir bir belirteçtir.[36]

Ancak genel nüfusta da akromiyal osteofitlerin orta
derecede sıklıkla bulunması SIS ile akromiyal osteofitler arasında çok yüksek bir ilişki bulunduğu yorumunun yapılmasını hatalı kılar.

Sakroiliyak Osteofitler
Parmar ve ark.[39] sakroiliyak eklemin anterosuperiorunda yerleşim gösteren ve bel ağrısına neden
olan osteofitin bulunduğu bir olgu bildirmişlerdir.
Osteofitin cerrahi olarak çıkarılması sonrasında hastanın semptomlarının tamamen düzelmesiyle tanı
doğrulanmıştır.
Kumar ve ark.[40] sakroiliyak osteofitin neden olduğu dört siyatik olgusu bildirmişlerdir. Her bir olguda,
sakroiliyak osteofitin siyatik sinire bası yaptığını göstermişlerdir. İki olguda steroid enjeksiyonu, diğer iki
olguda cerrahi tedavi uygulanmıştır. Tedavi sonrasında dört hasta da asemptomatik olarak izlenmiştir.

Vertebral Osteofitler
Vertebral osteofitler yaşlı nüfusun yaklaşık olarak
%20-30’unu etkilemektedir (Şekil 5-7).[41] Ancak, vertebral osteofitler osteoartritin iyi bir göstergesi değildir. Osteoartrit tanısının konulması için şu radyolojik
özelliklerden en az bir tanesi bulunmalıdır; eklem boşluğunda daralma, kemik sklerozu veya hipertrofisi.[1,42]
Pye ve ark.[43] osteofit oluşumunda artışın disk aralığında azalma ile ilişkili olduğunu göstermişlerdir.

Kircher ve ark.[36] osteofitin boyutu ile omuz ağrısı
arasında herhangi bir ilişki bulmamışlardır. Ancak
humeral osteofitin boyutu ile omzun klinik fonksiyonu arasında güçlü bir ilişki olduğunu göstermişlerdir.
Araştırmacılar humerus’un başında bulunan kaudal
yerleşimli bir osteofitin omuzdaki hareket genişliğini
(range of motion; ROM) azalttığını belirtmişlerdir.
Bunun nedenini de osteofitin eklem boşluğunu daraltarak omzun hareketini mekanik olarak kısıtlaması
olarak açıklamışlardır.
Omuzdaki osteofitler başka patolojik durumlara
da yol açabilir. Omuzdaki bir osteofitin “quadrilateral space sendromu”na neden olduğu bir olgu
bildirilmiştir. Bu olguda omuzda yanlış kaynayan bir
skapula kırığı neticesinde gelişen osteofitin aksiller
sinire bası yaparak bu sendroma yol açtığı ifade edilmiştir. Bu yüzden hastada aynı zamanda teres minor
atrofisi bulunduğu gösterilmiştir.[37] Sabag-Ruiz ve
ark.[38] akromiyal osteofit ile omuz sıkışma sendromu (shoulder impingement syndrom; SIS) arasında
bir ilişki bulunup bulunmadığını göstemek için bir
çalışma planlamışlardır. Bu çalışmada SIS olan hastaların %84.6’sında akromiyal osteofit tespit etmişlerdir.

Şekil 5. Omurgasının torakal bölümünde çok seviyede
küçük anterior osteofitleri (beyaz oklar) olan bir hastanın
radyografisi. Disk aralığındaki enfeksiyona dikkat ediniz
(siyah ok).

74

TOTBİD Dergisi

Şekil 6. Servikal omurlarda cerrahi spinal füzyon komşuluğunda (C4-6) gelişen anterior osteofitler (oklar).

Şekil 7. Lumbal omurlarda çeşitli seviyelerde gelişen küçük
anterior osteofitleri (oklar) olan bir hastanın radyografisi.

Azalmış disk mesafesi aynı zamanda intervertebral
disk kalsifikasyonu ile de ilişkilidir.[6]

bal omurların sırasıyla sağında ve solunda bulunurlar.
Bu büyük damarların yerleşimi nedeniyle anterior yerleşimli osteofitler kardiyovasküler sorunlara yol açabilir.[6] Karasik ve ark.[50] anterior yerleşimli osteofitler
ile aortik kalsifikasyon arasında bir ilişki bulmuşlardır.
Buna ilaveten León ve ark.[51] ve Scapinelli[52] lumbal
osteofitler ile vena kava inferior tıkanıklığı arasında bir
bağlantı göstermişlerdir.

Vertebral osteofit ile ağrı arasında ilişki bulunduğunu destekleyen çok az sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak vertebral osteofitlerin komşu anatomik
yapılar üzerindeki etkisi iyi bir şekilde gösterilmiştir.
Servikal bölgedeki ostefitler fonksiyonları ve ağırlık
taşıma özellikleri nedeniyle sıklıkla C5-C7 omurları
etkilemektedir (Tablo 1).[11,44,45] C4-C7 omurların ön
tarafındaki osteofitler bazı hastalarda disfajiye neden
olur. Bunun nedeni olarak özellikle büyük boyuttaki
osteofitlerin özofagusa bası yapması ve peristaltizmi
bozması gösterilebilir. Bu durum ilk defa 1905 yılında
Zahn tarafından bildirilmiştir.[46,47]
Torakal osteofitler herhangi bir seviyede oluşabilse de T9-10 seviyesinde oluşma potansiyeli daha yüksektir (Tablo 1).[13] Bu yüzden anterior torakal çıkıntılar
özofagusa bası yaparak servikal omurlarla aynı şekilde
disfaji semptomlarına yol açabilir.[6,48] Chtata ve ark.[49]
psödoanevrizmaya yol açan torasik bir osteofit olgusu bildirmişlerdir. Bu olguda trafik kazası sonrasında,
torasik osteofitin ucunun aortun torakal bölümünü
hasarlayarak psödoanevrizmaya yol açtığı belirtilmiştir. Bu hasar olana kadar hastada herhangi bir yakınma
olmadığı bildirilmiştir.
Lumbal osteofitler L1-L5 seviyelerinde oluşabilir
(Tablo 1). Servikal ve torakal osteofitlere benzer şekilde anterior yerleşimli olanlar daha fazla riske sahiptir.
Vena kava inferior ve aortun abdominal bölümü lum-

El Osteofitleri
El osteofitleri tipik olarak başparmağın karpometakarpal ekleminde ve özellikle ikinci ile üçüncü
parmakların distal (Heberdan nodülleri) ve proksimal (Bouchard nodülleri) interfalangeal eklemlerinde
görülürler. Dördüncü ve beşinci parmaklarda ise daha
az oranda bulunurlar.[53] Eldeki osteofitlerin osteoartrit tanısında kullanımı iyi bilinen bir konsepttir
(Şekil 8, 9).[21,54,55] Macfarlane ve ark.[56] osteofitlerin
gelişiminde sürenin anahtar bir rolü olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca osteofitin boyutundaki yavaş değişikliğin daha az olasılıkla ciddi bir hasarla sonuçlandığını
ifade etmişlerdir.
El osteofitlerinin oluşumu ve morfolojisi osteoartritin neden olduğu ağrıyla yakından ilişkilidir. Hutton
ve ark.[57] osteofit oluşumunun eklem dejenerasyonun
bir göstergesi olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu bulgular daha sonra Macfarlane ve ark.[56] tarafından doğrulanmıştır. Osteoartritte ağrıya neden olan durum da
bu dejenerasyondur.
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olguda ikizkenar yamuk şeklindeki (trapezoidal) bu
osteofitin keskin kenarı tendonlarla doğrudan temas
halindendir. Hastada bundan başka tendonlarda rüptüre neden olabilecek herhangi bir kemik anomalisi
bulunmamaktadır. Bu yüzden yazarlar osteofiti, tendon hasarının nedeni olarak göstermişlerdir.[58]

Ayak Osteofitleri
Osteofitler ayakta herhangi bir eklemde gelişebilir,
ancak bunlardan en sık görüleni ve iyi bilineni birinci metatarsofalangeal eklemde oluşanıdır (Şekil 10).
Osteofit varlığı birinci metatarsofalangeal eklemde
osteoartrit tanısında kullanılan diyagnostik araçlardan
biridir. Osteoartritin diğer karakteristikleri arasında
eklem boşluğunda daralma, subkondral skleroz ve
subkondral kist oluşumu bulunmaktadır. Bu durum
ayak başparmağının hareket kapasitesine göre “hallux rigidus” (hiç hareket olmaması) ve “hallux limitis”
(kısıtlı hareket olması) olarak adlandırılır. Çoğu araştırmada hallux rigidus ve hallux limitus’un ikisi de hallux
rigidus olarak adlandırılmaktadır.[59,60]
Şekil 8. İnterkarpal ve karpometakarpal eklemlerinde
küçük osteofitleri (oklar) olan bir hastanın radyografisi.

Ayak osteofitlerinin ayak ağrısına neden olduğu
gösterilmiştir. Hallux rigidus’da MFE’de sıkışmaya yol
açan marjinal osteofitler ağrıya neden olabilir. Ayrıca

Osteoartritlerin morfolojisi osteoartritin gidişatı
ve ağrının durumu ile ilgili iyi bir göstergedir. Ancak,
osteofitlerin bazı tıbbi durumların doğrudan bir nedeni olduğu da gösterilmiştir. Ulna’nın başında gelişen
bir osteofitin, küçük parmağın fleksör kaslarının tendonlarında rüptüre neden olduğu bildirilmiştir. Bu

Şekil 9. Distal interfalangeal eklemlerinde küçük osteofitleri (oklar) ve dejeneratif osteoartriti olan yaşlı bir hastanın
radyografisi.

Şekil 10. Medial ve lateral tarsometatarsal
eklemlerinin kenarlarında geniş osteofitleri
olan diabetik bir hastanın radyografisi.
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ciddi hallux rigidus çok şiddetli ayak ağrısıyla ilişkilidir. Ciddi hallux rigidus belirgin osteofit oluşumu ile
karakterizedir.[61]
Metatarsofalangeal eklem osteofitlerin en sık oluştuğu eklemdir ancak, osteofit oluşumunu başka yerlerde de görmek mümkündür. Fadel ve Alipour[61]
bir osteofitin neden olduğu ekstansör hallusis longus (extensor hallucis longus) tendon rüptürü bildirmişlerdir. Bu kapalı hasarın talus’un boynundaki bir
osteofitten kaynaklandığını göstermişlerdir. Huang ve
ark.[62] ise osteofitin neden olduğu bir anterior tarsal
tünel sendromu yayımlamışlardır. Talus’un dorsumunda bulunan osteofitin tam olarak talus’un naviküler
kemik ile eklem yaptığı yerde bulunduğunu göstermiş
ve bu osteofitin derin peroneal sinire bası yapmakta
olduğunu bildirmişlerdir. Hastanın ameliyat sonrası
semptomlarının düzelmesi onların yorumunu doğrulamaktadır.[62]

Tedavi ve Tartışma
Osteofitler vücutta herhangi bir yerde bulunabilir. Yerleşimlerine göre farklı sorunlara yol açsalar da
tedavi yaklaşımları genellikle birbirlerine benzerdir.
Osteoartritin radyografik bir göstergesi olan osteofitlerin prevalansı o kadar yaygındır ki, varlığı osteoartritin esas göstergesi olarak kullanılabilir.[15,63] Bunu
akılda tutarak, osteofitlerin tedavisinin osteoartrit
tedavisiyle benzer şekilde yapılabileceğini önerebiliriz. Tedavi planlaması yapılırken hastanın yaşı,
etkilenen eklem ve osteoartritin derecesi göz önünde
bulundurulmalıdır. Mümkün olan durumlarda öncelikle konservatif tedavi başlanmalıdır. Tedavi planında ekleme düşen yükü azaltmak için hastaya kilo
vermesi ve etkilenen eklemin hareketinin artırılması
için fizik tedavi önerilebilir. Sonraki aşamalarında
enflamasyonu ve ağrıyı dindirmek için non-steroidal
antienflamatuvar ilaç tedavisine başlanabilir. Eğer
hiçbir konservatif yöntem işe yaramaz ise bir sonraki
basamak osteofitin cerrahi olarak alınmasıdır. Çoğu
olguda osteofitin cerrahi tedavisi hastanın semptomlarını düzeltir.[21,39,40,64]
Bazı eklemlerde, osteofitler hastalığın ciddiyetini
belirten iyi bir göstergedir.[15,63] Ayrıca hastalığın klinik
seyrini de tahmin etmemize yardımcı olur.[56,65] Ancak
bazı durumlarda osteofitler herhangi bir kemik değişikliğine neden olmadan sadece yaşlanmayla ilgili bir
süreç olarak karşımıza çıkabilir.[66] Bu yüzden ayırıcı
tanıda osteofitin neden olabileceği bir başka hastalık
durumu da mutlaka akılda tutulmalıdır.
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