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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η οστεοαρθρίτιδα ή εκφυλιστική αρθροπάθεια 

αποτελεί στατιστικά τη πιο συχνή πάθηση των αρ-
θρώσεων, με την ίδια συχνότητα σε όλες τις χώρες 
του κόσμου (Davis 1988).

Η οστεοαρθρίτιδα ταξινομείται σε πρωτοπαθή, 
όπου τα αίτια που την προκαλούν είναι άγνωστα, 
και σε δευτεροπαθή που προκαλείται από αίτια 
φλεγμονώδους, μετατραυματικής, μεταβολικής, 
γενετικής ή μεταβολικής αιτιολογίας.

Το κύριο αίτιο δημιουργίας της οστεοαρθρίτιδας 
είναι οι συνεχείς μικροτραυματισμοί των χόνδρων, 
οι οποίοι υφίστανται μία χρόνια τραυματική εκφύ-
λιση με ελάττωση του μεσαρθρίου διαστήματος και 
στη συνέχεια μηχανικό τραυματισμό των αρθρικών 
επιφανειών των οστών.

Τα κύρια κλινικά συμπτώματα της νόσου είναι ο 
πόνος, η δυσκαμψία και η παραμόρφωση της άρ-
θρωσης.

Οι αλλοιώσεις είναι πιο έντονες στις μεγάλες 
αρθρώσεις, οι οποίες δέχονται και τη μεγαλύτερη 
φόρτιση.

Λόγω του τρόπου φόρτισης των αρθρώσεων, 
στην άρθρωση του γόνατος οι εκφυλιστικές αλλοι-
ώσεις είναι περισσότερο έντονες στο έσω τμήμα 
της άρθρωσης και στους έσω κονδύλους.

Στην άρθρωση του ισχίου οι αλλοιώσεις είναι 
πιο έντονες στο άνω και έξω τμήμα της άρθρωσης 
του ισχίου που φέρει κυρίως το βάρος του σώματος 
(Poole 1999, van den Berg 2000, Felson et al 2000, 
Swedberg και Steinbauer 1992, Brandt 1988).

Η βάση της απεικόνισης της οστεοαρθρίτιδας 
παραμένει η απλή ακτινογραφία οι οποία και στη 
συντριπτική πλειοψηφία και σε συνδυασμό με την 

κλινική εικόνα θέτει τη διάγνωση (Boegard και 
Jonsson 1999, 7-8).

Άλλες μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν για την απεικόνιση της οστεοαρθρίτιδας είναι 
η αξονική τομογραφία , η μαγνητική τομογραφία, 
το υπερηχογράφημα, η CT και MR αρθρογραφία, 
το σπινθηρογράφημα και το PET.

Οι σύγχρονες αυτές τεχνικές απεικόνισης μας 
προσφέρουν πολύ σημαντικές πληροφορίες σχετι-
κά με την απώλεια του χόνδρου ακόμα και στα αρ-
χικά στάδια της νόσου ανοίγοντας ένα καινούργιο 
πεδίο στην αντιμετώπισή της.

Β. ΑΠΛΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ
Τα κύρια απεικονιστικά ευρήματα της οστεοαρ-

θρίτιδας είναι:

Ελάττωση του μεσάρθριου διαστήματος, 1. 
λόγω της λέπτυνσης και της καταστροφής 
του αρθρικού χόνδρου.

Οστεοσκληρυντικές αλλοιώσεις.2. 

Δημιουργία οστεοφύτων.3. 

Κυστικά μορφώματα - Υποχόνδριες κύστεις 4. 
(geodes)

Ενδαρθρικά ελεύθερα σωμάτια.5. 

Η ελάττωση του μεσάρθριου διαστήματος γί-
νεται πιο εύκολα αντιληπτή όταν η ακτινογραφική 
εξέταση γίνει με τον άρρωστο σε όρθια θέση, με 
συνέπεια το τμήμα της άρθρωσης που δέχεται τη 
μεγαλύτερη φόρτιση να εμφανίζει και τη μεγαλύ-
τερη ελάττωση του μεσάρθριου διαστήματος. To 
μειονέκτημα της απλής ακτινογραφίας είναι ότι 
δεν μας δίνει τη δυνατότητα της άμεσης απεικόνι-
σης του χόνδρου αλλά μόνο με έμμεσο τρόπο της 
ελάττωσης του όγκου του, με συνέπεια να μειο-

Σύγχρονη απεικόνιση 
οστεοαρθρίτιδας
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νεκτεί στην απεικόνιση των αρχικών σταδίων της 
νόσου, στάδια κατά τα οποία συμβαίνουν δομικές 
αλλαγές στον αρθρικό χόνδρο (7-8).

Εικ 1. Οστεοαρθρίτιδα σε αρχικό στάδιο, χωρίς σημαντική 
ελάττωση του μεσάρθριου διαστήματος. Το μόνο εύρημα είναι 

η μικρή κύστη στην κοτύλη

Εικ 2. Οστεοαρθρίτιδα γόνατος με στένωση του μεσάρθριου 
διαστήματος, οστεόφυτα, οστική σκλήρυνση λόγω καταστρο-

φής του χόνδρου και υποχόνδριες κυστικές βλάβες

 
Εικ 3,4. Προχωρημένης μορφή οστεοαρθρίτιδα ισχίου με 
πλήρη καταστροφή της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής της 

άρθρωσης

Γ. ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
Δεδομένου ότι η λειτουργία του αξονικού το-

μογράφου στηρίζεται στις ίδιες φυσικές αρχές με 
αυτήν του απλού ακτινογραφήματος (ακτίνες X), η 
οστεοαρθρίτιδα εμφανίζει παρόμοια απεικονιστικά 
ευρήματα στις δύο μεθόδους.

Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι ο αξονι-
κός τομογράφος λόγω της καλύτερης διακριτικής 
του ικανότητας, καθώς και τη δυνατότητας του για 
ανασύνθεση των εικόνων σε τρία επίπεδα προσφέ-
ρει περισσότερες λεπτομέρειες στην απεικόνιση 
της οστεοαρθρίτιδας.

Εμφανίζεται ιδιαίτερα ευαίσθητος στην ανάδει-
ξη των οστεοφύτων, της οστικής σκλήρυνσης κα-
θώς και των υποχόνδριων κύστεων.

Αντίθετα εμφανίζει μικρότερη ευαισθησία ακό-
μα και από την απλή ακτινογραφία στην ανάδειξη 
της ελάττωσης του μεσάρθριου διαστήματος. Αυτό 
οφείλεται στο γεγονός ότι η εξέταση στον αξονι-
κό τομογράφο πραγματοποιείται με τον ασθενή σε 
ύπτια θέση με συνέπεια να μην μπορεί να εφαρμο-
στεί φόρτιση στις αρθρώσεις του.

Άλλο μεγάλο μειονέκτημα της αξονικής τομο-
γραφίας είναι οι υψηλές δόσεις ακτινοβολίας που 
δέχεται ο ασθενής (9).

Εικ 5 CT- Ανασύνθεση σε στεφανιαίο επίπεδο όπου αναδει-
κνύεται η στένωση του μεσάρθριου διαστήματος και μία μικρή 

υποχόνδρια κύστη που περιβάλλεται από σκληραία άλω

Εικ 6. CT- εγκάρσιο επίπεδο. Οστεόφυτα μηριαίων κονδύλων 
και σκλήρυνση αρθρικών επιφανειών
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Εικ 7. CT- εγκάρσιο επίπεδο. Μικρή υποχόνδρια κύστη.

Δ. ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
Συγκριτικά με τις προηγούμενες μεθόδους η 

εξέταση με το μαγνητικό τομογράφο εμφανίζει το 
πλεονέκτημα της απεικόνισης του αρθρικού χόν-
δρου, των μαλακών μορίων και των συνδέσμων.

Ειδικά οι σύγχρονες τεχνικές που εφαρμόζονται 
στον μαγνητικό τομογράφο μπορούν να εντοπί-
σουν αλλαγές στον αρθρικό χόνδρο ακόμα και στα 
πιο πρώιμα στάδια της νόσου, όταν η απεικόνιση 
με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο δεν εμφανίζει παθο-
λογικά ευρήματα (10-15).

Η απώλεια του αρθρικού, όπως και αρθροσκοπι-
κά, και στο μαγνητικό τομογράφο κατατάσσεται σε 
τέσσερα στάδια, που πλέον στο τελευταίο στάδιο ο 
αρθρικός χόνδρος έχει καταστραφεί εξ ολοκλήρου 
και έχει αποκαλυφτεί το υποκείμενο οστό.

Οι τεχνικές της μαγνητικής τομογραφίας μας 
επιτρέπουν να εκτιμήσουμε το πάχος του χόνδρου, 
της μορφολογικές του αλλαγές, την αλλαγή του 
σήματος του χόνδρου και τις αλλαγές του υποκεί-
μενου οστού.

Οι νεώτερες τεχνικές που μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύσουν 
δομικές αλλαγές του αρθρικού χόνδρου, όπως 
οποιαδήποτε διαταραχή στην ισορροπία του νε-
ρού, των χονδροκυττάρων, των πρωτεϊνικών μορί-
ων και των κολλαγόνων ινών που σχηματίζουν τον 
αρθρικό χόνδρο., οι οποίες ξέρουμε ότι μπορούν 
να οδηγήσουν σε οστεοαρθρίτιδα. Δυστυχώς αυτό 
όμως δεν μπορεί να γίνει με τις συμβατικές ακο-
λουθίες που ακολουθούνται στα πρωτόκολλα της 
εξέτασης (16).

Ο κατεστραμμένος χόνδρος έχει αποδειχτεί ότι 

παρουσιάζει αλλαγές στη συγκέντρωση των μορί-
ων νερού και κολλαγόνου, τη δομή του κολλαγό-
νου και τη συγκέντρωση ειδικών πρωτεϊνών όπως 
είναι οι γλυκοζοαμινογλυκάνες.

Οι τεχνικές αυτές , μερικές από τις οποίες ακόμα 
σε πειραματικό στάδιο, που στηρίζονται στη φυσι-
ολογία του χόνδρου δείχνουν το μέλλον της απει-
κόνισης της οστεοαρθρίτιδας ακόμα και στα αρχικά 
της στάδια (17 25).

Εικ 8. Οβελιαία 3D spoiled GRE ακολουθία με καταστολή 
λίπους. Απεικόνιση φυσιολογικού χόνδρου

Εικ 9. Οβελιαία 3D spoiled GRE ακολουθία. Με το συνεχόμε-
νο βέλος παρατηρούμε τη βλάβη του χόνδρου

Εικ 10. Οβελιαία FSE ακολουθία με καταστολή λίπους. Τραυ-
ματική χόνδρινη βλάβη (συνεχόμενο βέλος) με συνοδό οστικό 

οίδημα (διακεκομμένο βέλος)
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Εικ 11. Οβελιαία FSE ακολουθία με καταστολή λίπους. Πλή-
ρης απώλεια χόνδρου

Εικ 12. Τ2 χαρτογράφηση του χόνδρου. Η πιο διαδεδομένη 
μέθοδος μέτρησης φυσιολογικών παραμέτρων του χόνδρου. 

Στηρίζεται στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μορίων του νερού 
και των κολλαγόνων ινών του χόνδρου

Στην οστεοαρθρίτιδα όπου έχουμε απώλεια 
κολλαγόνων ινών τα μόρια του νερού κινούνται 
με μεγαλύτερη ευκολία δίνοντας υψηλότερες τιμές 
Τ2. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα η Τ2 χαρτογρά-
φηση 52 χρονου άντρα με οστεοαρθρίτιδα όπου 
απεικονίζονται υψηλές τιμές Τ2 (κίτρινο χρώμα) 
λόγω εκφύλισης του χόνδρου στο έσω και έξω δι-
αμέρισμα της κατά γόνυ άρθρωσης.

Εικ 13. Sodium MR απεικόνιση. 

Η απεικόνιση στηρίζεται στο γεγονός ότι ο φυ-
σιολογικός χόνδρος (πλούσιος σε γλυκοζοαμινο-
γλυκάνες) έχει υψηλές συγκεντρώσεις νατρίου 

(sodium) , το οποίο έχει παραμαγνητικές ιδιότητες 
με συνέπεια να μπορεί να μετρηθεί η ποσότητά 
του. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα απεικονίζεται 
φυσιολογικός χόνδρος με πολύ υψηλό σήμα. Η 
μέθοδος αυτή αν και δεν χρησιμοποιείται ακόμα 
κλινικά εμφανίζεται ιδιαίτερη ευαίσθητη ακόμα και 
στις ελάχιστε αλλαγές στη δομή του αρθρικού χόν-
δρου.

Εικ 14. Ακολουθίες διάχυσης- χάρτης ADC

Η καταστροφή του χόνδρου επιφέρει ελεύθερη 
κίνηση των μορίων νερού με συνέπεια τις υψηλές 
τιμές ADC (υψηλό σήμα πρόσθια επιφάνεια έσω 
μηριαίου κονδύλου).

Εικ 15. Τεχνική d GEMRIC. 

H εξέταση πραγματοποιείται μετά από ενδοφλέ-
βια χορήγηση παραμαγνητικής ουσίας (Gd-DTPA) 
και λήψη των ακολουθιών με 90 min καθυστέ-
ρηση. Στηρίζεται στο γεγονός ότι η ουσία συγκε-
ντρώνεται περισσότερο σε εκείνες τις περιοχές του 
χόνδρου όπου έχουμε ελάττωση της φυσιολογικής 
ποσότητας των γλυκοζοαμινογλυκανών. Πάσχου-
σες περιοχές εκφύλισης του χόνδρου δίνουν χα-
μηλές τιμές (κόκκινο χρώμα). Στην πρώτη εικόνα 
έχουμε την απεικόνιση ενός φυσιολογικού χόν-
δρου ενώ στη δεύτερη αναδεικνύεται η εκφύλιση 
του χόνδρου στο κνημιαίο plateau σε ασθενή με 
οστεοαρθρίτιδα.
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Εικ 16. Τ1p χαρτογράφηση. 

Παρόμοιας λογική με την Τ2 χαρτογράφηση 
στηρίζεται στην αύξηση της ελεύθερης κίνησης 
των μορίων του νερού στον κατεστραμμένο χόν-
δρο. Στο παραπάνω παράδειγμα απεικονίζεται μία 
φυσιολογική κατά γόνυ άρθρωση( αριστερά) συ-
γκριτικά με αυτή ενός ασθενούς με βαριά οστεο-
αρθρίτιδα (υψηλότερες τιμές-κόκκινο χρώμα) ακο-
λουθία. Προσφέρει εικόνες της μορφολογίας των 
διαμερισμάτων του χόνδρου, όπου σε περιπτώσεις 
οστεοαρθρίτιδας μπορούμε να μετρήσουμε τη λέ-
πτυνση και την απώλεια του χόνδρου.

Εικ. 17. 3D DESS

Ε. CT- MR ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Η CT και MR αρθρογραφία παρουσιάζουν ιδιαί-

τερη ευαισθησία στην ανίχνευση των βλαβών του 
χόνδρου ιδιαίτερα στις μεγάλες αρθρώσεις που 
δέχονται και τη μεγαλύτερη φόρτιση (26-28,30).

Σε φυσιολογικές αρθρικές επιφάνειες η σκια-
γραφική ουσία απαλείφει ομαλά τον αρθρικό χόν-
δρο.

Αντίθετα σε παθολογικές καταστάσεις παρα-
τηρείται είσοδος του σκιαγραφικού σε βαθύτερα 
στρώματα του αρθρικού χόνδρου.

Πρέπει να δίνεται προσοχή στη έγχυση της 
σωστής ποσότητας σκιαγραφικής ουσίας στην 
άρθρωση έτσι ώστε να αποφευχθούν φαινόμενα 
υπερχείλισης της άρθρωσης που μπορούν να δημι-

ουργήσουν διαγνωστικά προβλήματα.

Ειδικά για την κατ’ ισχίων άρθρωση νέες μελέ-
τες υποστηρίζουν ότι η έγχυση θα πρέπει να γί-
νεται με το ισχίο σε έλξη με σκοπό την καλύτερη 
απεικόνιση της άρθρωσης.

Η μαγνητική αρθρογραφία εμφανίζεται ιδιαίτε-
ρα ευαίσθητη στις ρήξεις του επιχειλίου χόνδρου 
της κατ ισχίων άρθρωσης οι οποίες μελλοντικά 
οδηγούν και στην εκφύλιση του χόνδρου.

Εικ. 18. CT αρθρογραφία. Αναδεικνύεται η μηνισκική ρήξη 
και η λέπτυνση του αρθρικού χόνδρου

Εικ. 19. CT αρθρογραφία. Αναδεικνύεται η βλάβη στον αρ-
θρικό χόνδρο

Εικ. 20. MR αρθρογραφία. Υποχόνδριες κύστεις στην κοτύλη 
και βλάβη στον αρθρικό χόνδρο
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Εικ. 21. MR αρθρογραφία. Ρήξη επιχειλίου χόνδρου.

ΣΤ. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ
Η χρήση των υπερήχων στη διερεύνηση των 

παθήσεων του μυοσκελετικού κερδίζει συνεχώς 
έδαφος κυρίως λόγω του χαμηλού κόστους της 
εξέτασης.

Το υπερηχοτομογράφημα έχει κερδίσει τη θέση 
του στην απεικόνιση παθήσεων του αρθρικού υμέ-
να και στις φλεγμονώδεις αρθρίτιδες. Παρόλα αυτά 
ο ρόλος του στην απεικόνιση της οστεοαρθρίτιδας 
είναι περιορισμένος και υπό διερεύνηση.

Εικ 22. Yπερηχογράφημα σε εγκάρσιο επίπεδο ανάμεσα 
στους μηριαίους κονδύλους. Με τα διακεκομμένα βέλη 

απεικονίζεται ο αρθρικός χόνδρος ο οποίος στις άκρες του 
εμφανίζεται λεπτυσμένος λόγω αρχόμενη οστεοαρθρίτιδας

Ζ. ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
Στην οστεοαρθρίτιδα παρατηρείται αυξημένη 

καθήλωση ραδιοϊσοτόπου στην υποχόνδρια περι-
οχή του οστού ακόμα και στα αρχικά στάδια της 
νόσου. Το εύρημα αυτό μπορεί να εμφανιστεί νω-
ρίτερα από οποιοδήποτε άλλο απεικονιστικό εύ-
ρημα και οφείλεται στην αυξημένη οστεοβλαστική 
δραστηριότητα.

Εικ 23. Σπινθηρογράφημα συγκριτικά με τη μαγνητική 
τομογραφία του ίδιου ασθενούς. Οι περιοχές πρόσληψης του 

ραδιοϊσοτόπου αντιστοιχούν στις περιοχές εκφύλισης του 
μηνίσκου και του αρθρικού χόνδρου που απεικονίζονται στη 

μαγνητική τομογραφία

Ο ρόλος του PET στην απεικόνιση της οστεοαρ-
θρίτιδας παραμένει ακόμα υπό διερεύνηση.

Η λειτουργία του ΡΕΤ στηρίζεται στον μετα-
βολισμό της γλυκόζης σε διάφορους ιστούς , έτσι 
μπορεί να ανιχνεύσει μεταβολικές αλλαγές στους 
ιστούς (φλεγμονή, νεοπλασία).

Μία πιλοτική μελέτη σε ασθενείς με οστεοαρ-
θρίτιδα έδειξε αυξημένη πρόσληψη του ραδιοφαρ-
μάκου στις περιαρθρικές περιοχές, στη μεσοκονδύ-
λια εντομή και στο υποχόνδριο οστό.

Εικ 24. (Α). FDG-PET. Φλεγμονώδης οστεοαρθρίτιδα απο-
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