
Diyabetik Ayak 

Osteomyelitinde Tanı 

Radyolojik Tanı Yöntemleri 

Doç Dr Fatih KANTARCI 

İstanbul Üniversitesi 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 

Radyoloji AD 



Osteomyelit tanısında radyolojinin 

yeri 

• Hangi radyolojik modaliteyi ne zaman 

kullanmalıyım? 

– Yumuşak doku enfeksiyonu var mı? 

• Selülit 

• Derin enfeksiyon 

– Osteomyelit var mı? 

– Yaygınlığı nedir? 

• Ek vasküler patoloji var mı? 



Osteomyelit tanısında radyoloji 

• Direkt grafi 

• Sintigrafi 

– 3 fazlı kemik sintigrafisi 

– In lökosit işaretli sintigrafi 

– Ga 

• MRG 



Modalite Duyarlılık Özgüllük 

Direkt grafi %54 %80 

3 fazlı kemik sinti %91 %46 

Lökosit işaretli In %86 %84 

MRG* %92 %84 

*Kapoor A, Page S, Lavalley M, Gale DR, Felson DT Magnetic 

resonance imaging for diagnosing foot osteomyelitis: a meta-

analysis. Arch Intern Med2007;167(2):125–132  



YUMUŞAK DOKU ÖDEMİ 

ÜLSERASYON YOK 
• Osteomyelit oldukça nadir 

• Gizli ülser, zaman içinde granülasyon 

gelişmiş ve iyileşmiş görünümde ülser → 

OM?? 

• Radyoloji: nöropatik artropati varlığı yada 

yumuşak doku enfeksiyonu  

 





• MRG (YD enfeksiyonu) 

– Yüzeyel enf. (cilt-ciltaltı) 

 



• MRG (YD enfeksiyonu) 

– Derin kompartman 

 







• DG 

– Kemik dansitesinde azalma, lizis, erozyon, 

yumuşak dokuda hava veya ülserasyon, 

periost reaksiyonu 

– Duyarlılık %43-75 

– Özgüllük %69-83 

 







Kontrast ne katıyor? 















VASKÜLER YETMEZLİK 

• Nöroiskemik ülserler enfeksiyona meyillidir.  

• Enfeksiyonun kendisi nadiren ülser oluşumuna 

sebebiyet verir ancak enfekte ülser iskemi ile 

kombine olduğunda amputasyonun en sık 

nedenlerindendir. 

• Arteriyal dolaşımın doğru ve ayrıntılı incelenmesi 

diyabetli hastalarda iskemik ekstremitenin 

başarılı revaskülarizasyonu açısından önemlidir.  



VASKÜLER TANI 

• DSA 

• BT anjiyografi 

• MR anjiyografi 

• Doppler US 

• İnvazif 

• İyonizan radyasyon 

• İyotlu kontrast madde 

(kontrast nefropatisi) 

• Nefrojenik sistemik 

fibrosis 

• Eş zamanlı tedavi 

• Yüksek uzaysal 

çözünürlük 



KRİTİK İSKEMİ 



DOPPLER VE DİABET 

• ABI 

– Hastalık var ama nerede? 

– Diabetik hastalarda damar cidar kalsifikasyonu sık → 

manşon basısı ile damar kollabe olmayabilir 

• Duyarlılık: %88 

• Özgüllük: %94 

• Tarama 

• Tedavi yönlendirme: by-pass için uygun damarın 

seçilmesi 



CERRAHİ (DSA yada MR 

anjiyografi) 

ENDOVASKÜLER 

(DSA) 

ALT EKSTREMİTE İSKEMİ  

VASKÜLER GÖRÜNTÜLEME YAKLAŞIMI 

DOPPLER 

TEDAVİ TAKİP 

(+) (-) 







PRE POST 



PRE POST 



SONUÇ 

• Diabetik ayak osteomyeliti tanısında Direkt grafi, 
MRG ve sintigrafik yöntemler kullanılabilir 

• Osteomyelit yaygınlığı ve uzanımı MRG ile 
değerlendirilmelidir 

• Doppler US eşlik eden periferik damar hastalığı 
tanısında ve bypass için uygun damarın 
belirlenmesinde faydalıdır 

• Revaskülarizasyon işlemleri (cerrahi-
endovasküler) iskemik ülserlerin iyileşmesine 
yardımcıdır 


